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RAPORT ANUAL 

al Consiliului de Administraţie 

în conformitate cu 

Regulamentul C.N.V.M. / A.S.F. nr. 1 / 2006  

pentru exerciţiul financiar 2016 
 

Data raportului: 31.12.2016 

 

Denumirea societăţii comerciale: SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A. 

Sediul social: judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767  

Numărul de telefon/fax: 0251-419.343; 0251-419.340 

Codul Înregistrare Fiscală: RO 4175676 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J16/1210/30.04.1993 

Număr Registru C.N.V.M.: PJR09SIIR/160003/14.02.2006  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – 

categoria Premium 

Capitalul social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiunile S.I.F. 

OLTENIA S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată şi acordă drepturi egale titularilor 

lor. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. 

 

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 
 

Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. - persoană juridică 

română - înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni la data de 01.11.1996, în baza 

Legii nr. 133/1996, are Codul de Înregistrare Fiscală RO 4175676 şi este înregistrată 

la Registrul Comerţului sub nr. J16/1210/30.04.1993 (Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj). 
 

În conformitate cu actul constitutiv, societatea are următorul obiect de activitate: 
 

- administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care 

s-au emis acţiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate şi 

Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni, în conformitate 

cu prevederile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995; 
 

- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de 

investiţii în valori mobiliare, în conformitate cu reglementările în vigoare; 
 

- alte activităţi similare şi adiacente, în conformitate cu reglementările în 

vigoare, precum şi de administrare a activelor proprii. 
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Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25.08.2016 a 

hotărât completarea obiectului de activitate al societății cu „administrarea riscului”. 

Această modificare a avut loc la solicitarea ASF, în vederea alinierii actului 

constitutiv al societății la cerințele Legii nr. 74 / 2015 - privind administratorii de 

fonduri de investiții -  și ale Regulamentului ASF nr. 10 / 2015 - privind 

administrarea fondurilor de investiții alternative. 

Noul Act Constitutiv - aprobat în A.G.E.A. din data de 25.08.2016 – este 

transmis la A.S.F. în vederea avizării. 

 

Capitalul social subscris şi vărsat, înregistrat la data de 31.12.2016, era de 

58.016.571 lei, divizat în 580.165.714 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 

lei/acţiune.  

În perioada de raportare, S.I.F. OLTENIA S.A. şi-a desfăşurat activitatea cu 

respectarea prevederilor legale cuprinse în: 
 

- Legea nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 15/2004; 

- Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 1/2006; 

- Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014;                           

- Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016; 

- Codul Bursei de Valori Bucureşti; 

- Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti; 

- celelalte acte normative în materie; 

şi 

- Actul constitutiv (Statut şi Contract de societate). 
 

Realizarea activităţilor de depozitare prevăzute de legislaţie şi regulamentele 

A.S.F. a fost asigurată, în anul 2016, de către RAIFFEISEN BANK S.A. 
 

Evidenţa acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este ţinută de S.C. DEPOZITARUL 

CENTRAL S.A. Bucureşti.  

Acţiunile S.I.F. OLTENIA S.A. sunt înscrise la categoria Premium a Bursei 

de Valori Bucureşti, fiind negociabile şi liber transferabile, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 În cursul exerciţiului financiar 2016 nu a avut loc nicio fuziune sau reorganizare 

semnificativă a Societăţii de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. sau a societăţilor 

comerciale controlate de aceasta (Voltalim S.A. Craiova a absorbit Lemcor S.A. 

Craiova și CM1 S.A. Craiova, cele trei societăţi neavând însă o pondere importantă în 

portofoliul administrat). 
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CADRUL ECONOMIC  
 

Anul 2016 a fost, din punct de vedere economic, un an bun. Conform datelor 

publicate de Institutul Național de Statistică, creșterea economică în 2016 a fost de  

4,8%, cea mai mare înregistrată de România după anul 2008. 

Această creștere este din cele mai mari din UE. (Conform estimărilor FMI, 

creșterea economică din România va fi cea mai mare din Europa, urmată de Irlanda). 

Această creștere este însă dezechilibrată pe regiuni, capitala fiind motorul 

creșterii economice – cu un avans de 5,5%. PIB-ul în București – Ilfov este mai mult 

decât dublu față de fiecare regiune în parte. 

Principalele motoare ale creșterii economice rămân consumul intern, susținut 

de mixul de politici economice, și investițiile. 

Deși economia României a performat, evenimentele politice – anul 2016 a fost 

un an electoral cu alegeri parlamentare în decembrie – precum și climatul 

internațional instabil (alegeri în SUA, BREXIT, evenimente cu impact asupra prețului 

petrolului) au influențat o piață mică cum este Bursa de Valori București, astfel că 

aceasta nu a avut o evoluție spectaculoasă în 2016. 

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor a fost de 8,11 milioane euro, în urcare cu 

numai 2,78%, în timp ce indicele BET, al celor mai lichide 10 acțiuni, a crescut cu 

numai 1,15%, la 7.085,85 puncte (+ 0,78% raportat la euro). 

Indicele BET Plus a înregistrat cea mai bună performanță din rândul indicilor 

locali, cu un plus de 1,74%. Indicele BET-FI a înregistrat pierdere de 1,87%, iar BET-

NG de 2,97%. 

Un eveniment pozitiv de semnalat a fost primul IPO privat, încheiat cu succes 

în ultimii ani, respectiv listarea MedLife. 

În cursul anului 2016, a avut loc și vânzarea prin OP a unui pachet de acțiuni 

emise de OMV PETROM S.A., de către Fondul Proprietatea. 

Cele două oferte încheiate cu succes au demonstrat capacitatea ridicată a Bursei 

de Valori București de a absorbi titluri emise de companii de calitate. 

Provocarea majoră pe bursă rămâne sporirea nivelului lichidității care, în pofida 

listărilor din ultimii ani (ROMGAZ, ELECTRICA) și al vânzărilor de pachete 

semnificative ale Fondului Proprietatea, nu reușește să depășească nivelul de șapte-opt 

milioane de euro pe ședința de tranzacționare. 
 

S.I.F. Oltenia S.A. administrează un portofoliu de acțiuni listate în 

exclusivitate pe piața bursieră românească. 
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Lipsa de lichiditate a Bursei de Valori București, creșterile modeste ale 

indicilor bursieri, interesul scăzut al investitorilor față de titlurile listate, episoadele de 

volatilitate, au influențat îm mod negativ activitatea S.I.F. Oltenia S.A. dar, în ciuda 

acestui context nefavorabil, am reușit să încheiem anul 2016 în condiții de 

profitabilitate cu realizarea indicatorilor aprobați prin Bugetul de Venituri și 

Cheltuieli. 

 
 

1.1. a) ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI 

 

S.I.F. OLTENIA S.A. are ca principal obiectiv al activității administrarea unui 

portofoliu diversificat de active în măsură să asigure un flux constant de venituri, 

conservarea și creșterea pe termen lung a capitalului, în scopul satisfacerii intereselor 

acționarilor săi.  

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor 

portofoliului administrat, în condițiile de prudențialitate instituite de reglementările 

incidente funcționării societății. 

Prin activitatea desfășurată, ne propunem îmbunătățirea alocării resurselor,  

obținerea unor randamente ridicate pentru capitalul investit, dezvoltarea societății prin 

creșterea valorii activelor administrate. 

 

S.I.F. OLTENIA S.A. a continuat şi în anul 2016 politica de restructurare a 

portofoliului, prin reducerea numărului de participaţii. De la un număr de 56 

emitenţi existenţi în portofoliu la data de 31.12.2015, se înregistrează un număr de 

52 emitenţi la data de 31.12.2016, valoarea nominală a pachetelor de acţiuni 

fiind de 522.663.899 lei, cu o valoare de piaţă 1.514.995.674 lei, superioară cu 

189,86% celei nominale. Evaluarea activelor S.I.F. OLTENIA S.A. se face 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 9 / 2014. 
  

Pe parcursul anului 2016, S.I.F. OLTENIA S.A. a ieşit din acţionariatul a 

5 emitenţi, astfel: 
 

a) prin fuziune: 
 

 Voltalim SA Craiova a absorbit: 

➢ Lemcor SA Craiova 

➢ CM1 SA Craiova 
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b) prin vanzare pe piata de capital: 
 

 GASTRONOM SA Buzau 

 SIBEX STOCK EXCHANGE SA Sibiu 
 

c) prin contracte de vânzare - cumpărare de acţiuni, societăţi de tip închis: 

 MIRFO TRADING SA Târgu-Jiu 
 

 În perioada analizată, a intrat în portofoliu un emitent: SIF 

TRANSILVANIA SA.  
 

  

Structura portofoliului de acţiuni la data de 31.12.2016, în funcţie de piaţa 

pe care se tranzacţionează şi de modul în care intră în calculul activului net, se 

prezintă astfel: 

31.12.2016 
 

Nr. 

crt. 

Structura 

portofoliului 

 

Emitenţi Valoarea nominală a 

pachetelor de acţiuni 

Valoarea de piaţă a 

pachetelor de acţiuni 

calculată în conformitate cu 

Regulamentul A.S.F. 

nr. 9/2014 

 

  Nr. 

sc. 

% - lei - % - lei - % 

        

1.  Societăţi comerciale cotate B.V.B. 17 32,69 231.131.997 44,22 784.142.209 51,76 

2.  Societăţi comerciale cotate - AeRO (B.V.B.) 12 23,08 75.993.463 14,54 177.114.014 11,69 

3.  Societăţi comerciale listate şi netranzacţionate 2 3,85 8.529.222 1,63 10.033.107 0,66 

4.  Societăţi comerciale închise 16 30,77 205.847.745 39,38 543.706.344 35,89 

5.  
Societăţi comerciale în reorganizare, lichidare 

judiciară 
5 9,62 1.161.472 0,22 0 0 

 TOTAL 52 100,00 522.663.899 100,00 1.514.995.674 100,00 

 

  
  

Din analiza structurii portofoliului, se constată că 64,11 %  din valoarea de 

piaţă (calculată în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014) este dată de 

valoarea pachetelor de acţiuni listate, comparativ cu 67,14 % la sfârşitul anului 2015.  
 

În portofoliul S.I.F. OLTENIA S.A. se regăseşte participaţia la Banca 

Comercială Română (B.C.R.), considerată o participaţie lichidă în contextul 

reintrării băncii pe profit şi al curăţării în mare parte a portofoliului de creanţe 

neperformante.  
 

Valoarea participaţiei deţinute la capitalul social al Băncii Comerciale 

Române – 388.952.975 lei - calculată în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 

9/2014, reprezintă 71,54% din valoarea de piaţă a pachetelor de acţiuni deţinute la 
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societăţi comerciale de tip “închis”.  
 

Adăugând valoarea acestei participaţii la valoarea de piaţă a societăţilor 

listate, constatăm că 89,79% din portofoliu este lichid. 
 

 

Menţionăm că valoarea de piaţă a acţiunilor listate şi tranzacţionate este calculată 

în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 şi reprezintă preţul de închidere al 

secţiunii de piaţă considerată piaţă principală sau preţul de referinţă furnizat în cadrul 

altor sisteme decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative aferente zilei 

pentru care se efectuează calculul.    
 

 

 

 

 Structura portofoliului pe categorii de deţineri este: 
 

Cota deţinută din 

capitalul social 

total al emitentului 

 

31.12.2015 

 

31.12.2016 

Nr. 

sc. 

Valoarea 

nominală a 

pachetelor 

- lei - 

Pondere în total 

portofoliu 

acţiuni 

% 

Nr. 

sc. 

Valoarea 

nominală a 

pachetelor 

- lei - 

Pondere în total 

portofoliu 

acţiuni 

% 

       

0,01% -  5% 12 156.701.782 29,55 13 188.177.196 36,00 

5,01% - 33% 30 284.024.139 53,55 27 246.971.050 47,25 

33,01% - 50% 2 8.375.438 1,58 1 2.451.093 0,47 

50,01% - 100% 12 81.249.358 15,32 11 85.064.560 16,28 

TOTAL 56 530.350.717 100,00 52 522.663.899 100,00 

  

 

Se observă o uşoară diminuare a numărului de participaţii din portofoliu la 

care S.I.F. OLTENIA S.A. deţine o cotă sub 33% din capitalul social, de la 42 la 

data de 31.12.2015, la 40 la data de 31.12.2016. 
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Principalele sectoare de activitate reprezentate în portofoliu la 31.12.2016 sunt: 
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 Sectorul finanţe-bănci-asigurări, cel mai bine reprezentat în portofoliu, are o 

pondere de 35,32% din valoarea nominală totală a portofoliului, respectiv 46,40% 

din valoarea de piaţă. 
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 În ceea ce priveşte valoarea de piaţă a portofoliului S.I.F. OLTENIA S.A., primele 

două sectoare (“finanţe, bănci, asigurări” şi „resurse petrol şi servicii anexe”), ca pondere, 

reprezintă 58,47%. Acestea sunt domenii în care S.I.F. OLTENIA S.A. a investit mult în 

ultimii ani. 

 S.I.F. OLTENIA S.A. este acţionară la cele mai importante 3 bănci din sistem, 

din punct de vedere al cotei de piață: Banca Comercială Română, BANCA 

TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca şi BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 

Bucureşti.  

 În cursul anului 2016, valoarea participaţiei la BANCA TRANSILVANIA 

S.A. Cluj-Napoca a crescut, numărul de acţiuni deţinute la 31.12.2016 fiind superior 

cu 20,48% celui de la 31.12.2015. 

 În cazul BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucureşti, numărul de 

acţiuni a scăzut cu 19,41%. 

 Scăderea participaţiei BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. se 

datorează deciziei de a dezinvesti din acest emitent, în scopul obținerii de lichidități 

pentru realizarea politicii de dividend. Interesul pentru emitentul BRD GROUPE 

SOCIETE GENERALE S.A. rămâne neschimbat și, în măsura în care vom avea 

lichiditățile necesare, vom investi în acțiuni BRD, în scopul consolidării participației. 

Strategia S.I.F. OLTENIA S.A. este de a menține participații ridicate în 

domeniul bancar, pe considerentul că în România gradul de bancarizare este încă 

redus, astfel că piața bancară are potențial de creștere. 

Evoluția pozitivă a indicatorului de profitabilitate a sistemului bancar din 

România în ultimii doi ani (2015, 2016) ne determină să fim optimiști și să 

menținem o expunere ridicată a portofoliului administrat pe acest sector. 
 

Activitatea societăţilor comerciale din portofoliu - în special a celor la care 

deţinem participaţii de control sau majoritare - a fost în permanenţă monitorizată, 

principalele obiective urmărite fiind: 

- evaluarea potenţialului real al societăţilor; 

- estimarea necesarului investiţional pentru dezvoltarea activităţii; 

- îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare; 

- promovarea unui management performant; 

- stabilirea modalităţilor privind o eventuală valorificare a participaţiilor deţinute. 

 Exercitarea atribuţiilor de acţionar conferite de Legea nr. 31/1990 R, cu 

modificările şi completările ulterioare, s-a realizat prin intermediul reprezentanţilor 

în Adunările Generale ale Acţionarilor. 
 

 S.I.F. OLTENIA S.A. s-a implicat activ în managementul unor societăţi 

comerciale - acolo unde cota de participare la capitalul social a permis - căutând soluţii 

pentru reducerea cheltuielilor, identificarea de noi pieţe de desfacere etc.  
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Prin intermediul reprezentanţilor în consiliile de administraţie, S.I.F. 

OLTENIA S.A. a desfăşurat o intensă activitate de analiză, monitorizare şi 

administrare a societăţilor din portofoliu la care deţine pachetul de acţiuni 

majoritar, în vederea conservării patrimoniilor societăţilor în cauză şi eficientizării 

indicatorilor economici. 

La data de 31.12.2016, S.I.F. OLTENIA S.A. deţinea pachete majoritare de 

acţiuni în 11 societăţi comerciale:  
 

Nr. 

crt. 

Denumire societate Pondere în activul 

total al  

S.I.F. OLTENIA S.A.  

- % - 

Procent deţinere 

S.I.F. OLTENIA S.A.  

- % - 

1.  S.C. COMPLEX HOTELIER S.A. DAMBOVITA 0,41 99,94 

2.  S.C. VOLTALIM S.A. CRAIOVA 1,78 99,19 

3.  S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA 0,90 93,37 

4.  S.C. GEMINA TOUR S.A. RM.VILCEA 0,12 88,29 

5.  S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA 5,89 86,21 

6.  S.C. FLAROS S.A. BUCURESTI 2,51 81,04 

7.  S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. CRAIOVA 0,02 77,50 

8.  S.C. UNIVERS S.A. RM.VALCEA 0,79 73,75 

9.  S.C. PROVITAS S.A. BUCURESTI 0,30 70,28 

10.  S.C. TURISM S.A. PUCIOASA 0,30 69,22 

11.  S.C. ALIMENTARA S.A. SLATINA 0,21 52,24 

TOTAL 13,23 - 

 

 În cursul anului 2016, la societatea MERCUR S.A. Craiova, la care S.I.F. 

OLTENIA S.A. este acționar majoritar, deținând 93,37% din capitalul social, s-a 

desfășurat un vast program de modernizare a centrului comercial, care a necesitat 

eforturi investiționale importante. 

 Programul investițional s-a realizat cu credite bancare și cu aportul 

acționarilor, societatea lansând o Ofertă Publică Primară de vânzare, în scopul 

majorării capitalului social. 

 S.I.F. OLTENIA S.A., în calitate de acționar majoritar, a sprijinit societatea în 

acest demers, fiind conștienți de necesitatea acestor investiții care au adus Centrul 

Comercial la nivelul competitorilor, societatea având un potențial important în 

condițiile în care amplasamentul acesteia este în centrul civic al municipiului Craiova.  

 În urma Deciziei Consiliului de Administrație al S.I.F. OLTENIA S.A. din 

decembrie 2016, în cursul lunii ianuarie 2017 a fost virată suma de 15.000.000 lei la 

majorarea capitalului social. 
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Evoluţia portofoliului de acţiuni în perioada 

2013 - 2016 

 2013  2014  2015  2016  
2016 / 2015 

% 

Număr societăţi comerciale în portofoliu    71  66  56  52  92,86 

Valoare nominală portofoliu               - lei - 
 

578.206.090 

  

546.332.934 

  

530.350.717 

  

522.663.899 

  

98,55 

 -lei- % -lei- % -lei- % -lei- %  

Valoare piaţă portofoliu 1.683.968.797 100,00 1.547.521.392 100,00 1.682.125.271 100,00 1.514.995.674 100,00 90,06 

Valoare societăţi comerciale închise 630.950.781 37,47 486.763.514 31,45 552.671.449 32.86 543.706.344 35,89 98,38 

Valoare societăţi comerciale listate 1.053.018.016 62,53 1.060.757.878 68,55 1.129.453.822 67,14 971.289.330 64,11 86,00 

Valoare Activ Net                 1.604.003.245  1.543.555.299  1.622.765.774  1.494.899.450  92,12 

Valoare Activ Net Unitar     2,7647  2,6605  2,7971  2,5767  92,12 
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Pe parcursul anului 2016, portofoliul de acţiuni a cunoscut, în sinteză, 

următoarea evoluţie: 

- numărul de societăţi s-a redus cu 7,14% (de la 56 societăţi – la 52); 

- valoarea nominală a portofoliului de acţiuni a înregistrat o scădere uşoară, cu 

1,45%, ca rezultat al oportunităţii fructificării unora dintre participaţiile deţinute; 

- valoarea de piaţă a portofoliului s-a depreciat cu 9,94%.  

 

 1. 1. b) INVESTIŢII ŞI TRANZACŢII 
 

În perioada ianuarie - decembrie 2016 s-au realizat tranzacţii de vânzare 

acţiuni, în principal pentru obținerea disponibilităților necesare plății dividendelor 

către acționarii societății – care au însumat 75,4 mil. lei - dar și pentru optimizarea 

structurii portofoliului, ţinând cont de oportunităţile oferite de piaţa. Dintre 

pachetele de acțiuni care au făcut obiectul tranzacţiilor de vânzare, menționăm: 
 

 - BRD Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti 

 - C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucureşti 

 - GASTRONOM S.A. Buzău 

 - SIBEX STOCK EXCHANGE SA Sibiu 
 

 Valoarea de vânzare a pachetelor de acţiuni a fost de 76,26 mil. lei. Profitul 

net obţinut în urma tranzacţiilor de vânzare a fost de  55,25 mil. lei, respectiv 72,4% 

din prețul de vânzare (de 2,6 ori costurile de achiziție). 
  

În aceeaşi perioadă analizată, s-au realizat investiţii totale în acţiuni la 

nivelul sumei de 15,80 mil. lei. 

Cele mai importante investiţii pe piaţa de capital au fost în titluri emise de:  
 

 - S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş 

- OMV PETROM S.A. Bucureşti 

- ANTIBIOTICE S.A. Iași. 
 

 Totodată, pe piaţa secundară au fost achiziţionate prin contract de vânzare-

cumpărare acţiuni emise de TURISM LOTUS FELIX S.A. Băile Felix. 

 Sumele alocate investiţiilor (15,80 mil. lei) reprezintă 20,72% din cele 

obţinute din dezinvestire (76,26 mil. lei). 

 Așa cum am menționat, sumele obținute din dezinvestire au fost în mare 

parte direcționate către plata de dividende. 
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Anul 

 

- mil. lei - 

2013 280,48 

2014 132,82 

2015 99,97 

2016 15,80 

TOTAL 529,07 

 

 

În perioada mandatului Consiliului de Administrație (2013 - 2016) s-au realizat 

investiții totale de 529,07 mil. lei (117 mil. euro), reprezentând un efort financiar 

ridicat pentru societate. 
 

 

  

1.1. c) ADMINISTRAREA INSTRUMENTELOR MONETARE 
  

 Politica de plasare a disponibilităţilor băneşti a fost prudentă şi a urmărit 

diversificarea riscului atât prin utilizarea mai multor tipuri de instrumente 

investiţionale, cât şi prin colaborarea cu mai multe instituţii bancare. 
 

 În anul 2016, băncile partenere au fost: BANCA COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK.  
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 Disponibilităţile băneşti au fost plasate, după o analiză riguroasă a 

oportunităţilor oferite de piaţa monetară, în depozite în lei şi în valută. Acestea deţin 

o pondere de 1,56% în totalul activelor administrate. 
 

 Plasamentele s-au realizat în general pe termene scurte, la date de 

exigibilitate diferite, pentru a avea asigurate lichidităţile necesare plăţii datoriilor 

scadente, precum şi pentru a diminua, şi pe această cale, riscul investiţional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Sumele plasate în instrumente monetare la data de 31.12.2016 au fost de  

27.975.673 lei - conform datelor de activ, inclusiv dobânzile de încasat. 

 
 

1.1. d) STRUCTURA ACTIVELOR ADMINISTRATE LA 31.12.2016 
 

La data de 31.12.2016, valoarea activelor administrate – calculată în conformitate 

cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 – este de 1.570.989.901 lei, reprezentând o 

depreciere cu 8,03% față de valorea înregistrată la 31.12.2015 (1.708.098.544 lei). 

 

 

 

 

 

 
 

       



 17 

31.12.2016 
 

Nr. 

Crt. 

Tip activ Valoare 

- lei - 

Pondere 

- % - 

1 Acţiuni cotate 971.289.330 61,83 

2 Acţiuni necotate  543.706.344 34,61 

3 Depozite bancare 24.466.476 1,56 

4 Titluri de participare OPCVM şi/sau AOPC 2.386.705 0,15 

5 Disponibilităţi 3.509.197 0,22 

6 Alte active 25.631.849 1,63 

TOTAL 1.570.989.901 100,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se constată că acţiunile cotate reprezintă 61,83% din activele administrate. 

 

Activele financiare de tipul acţiunilor au o valoare de piaţă de 1.514.995.674 

lei, respectiv 96,44% din totalul activelor, reprezentând 90,06% din valorea 

înregistrată la 31.12.2015 (de 1.682.125.271 lei).   
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Principalele 10 participaţii din portofoliu 

 31.12.2016                        31.12.2015 
 

Nr. 
Crt. 

Emitentul 
Nr. Acţiuni 

SIF OLTENIA 
SA 

Valoare  
de piaţă 

Pondere în 
 capitalul 

 social 
 al 

emitentului 

Pondere în 
 activul total 

al 
SIF 

OLTENIA SA 

Pondere în  
activul net al 

SIF 
OLTENIA SA 

Nr. Acţiuni 
SIF OLTENIA 

SA 

Valoare  
de piaţă 

Pondere în 
 capitalul 

social 
 al 

emitentului 

Pondere în 
activul total 

al 
SIF 

OLTENIA SA 

Pondere în 
 activul net al 

SIF 
OLTENIA SA 

1.  
BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. Bucureşti 

1.023.534.303 388.952.975 6,2973 24,7585 26,0187 1.023.534.303 395.046.018 6,2973 23,1278 24,3440 

2.  
OMV PETROM S.A. 
Bucureşti 

700.500.277 182.830.572 1,2367 11,6379 12,2303 688.557.177 199.681.581 1,2156 11,6903 12,3050 

3.  
BRD GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. Bucureşti 

15.142.850 179.897.058 2,1729 11,4512 12,0341 18.790.831 227.369.055 2,6963 13,3112 14,0112 

4.  
BANCA TRANSILVANIA 
S.A. Cluj-Napoca 

40.936.647 97.633.903 1,1228 6,2148 6,5311 33.975.468 82.560.387 1,1228 4,8335 5,0876 

5.  ARGUS S.A. Constanţa 30.844.568 92.533.704 86,2050 5,8902 6,1900 30.843.518 90.679.943 86,2021 5,3088 5,5880 

6.  
C.N.T.E.E. 
TRANSELECTRICA 
Bucureşti 

2.823.742 82.453.266 3,8521 5,2485 5,5156 3.949.105 115.116.411 5,3874 6,7394 7,0938 

7.  SNTGN TRANSGAZ  Mediaş 180.873 53.176.662 1,5362 3,3849 3,5572 180.873 50.101.821 1,5362 2,9332 3,0874 

8.  ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 92.389.446 48.042.512 13,7620 3,0581 3,2138 90.784.446 48.297.325 13,5229 2,8275 2,9762 

9.  FLAROS S.A. Bucureşti 1.232.894 39.452.608 81,0386 2,5113 2,6391 1.232.894 48.082.866 81,0386 2,8150 2,9630 

10.  SNGN ROMGAZ S.A. Mediaş 1.551.729  38.793.225 0,4026 2,4693 2,5950 1.225.760 33.340.672 0,3180 1,9519 2,0546 

 TOTAL  1.203.766.485 - 76,6247 80,5249  1.290.276.079 - 75,5386 79,5108 
 

Activ total    1.570.989.901     1.708.098.544  

Activ net     1.494.899.450     1.622.765.774 
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Valoarea de piaţă la data de 31.12.2016 a primilor 10 emitenţi prezenţi în 

portofoliu reprezintă 76,62% din valoarea activului total al S.I.F. OLTENIA S.A., 

calculată în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014. 

S.I.F. OLTENIA S.A. şi-a mărit participaţia, comparativ cu 31.12.2015, la 

capitalul social al: 
 

- OMV PETROM S.A. Bucureşti 

- BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 

- ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 

- SNGN ROMGAZ S.A. Mediaş 
 

În vederea îndeplinirii indicatorilor de profit și asigurării disponibilităților 

necesare plății dividendelor, au fost vândute pachete de acţiuni la emitenţi ca BRD 

GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucureşti, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 

Bucureşti, astfel încât cota de participaţie la capitalul social al acestora a scăzut.  

 

1.1. e) EVOLUŢIA ACTIVULUI NET  
 

 Cu o valoare de 2,5767 lei la data de 31.12.2016, activul net unitar prezintă 

o scădere cu 7,88% faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2015 (2,7971 lei). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Evaluarea activelor S.I.F. OLTENIA S.A. se realizează conform 

Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014. 
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1.1. f) EVOLUŢIA ACŢIUNILOR  S.I.F. OLTENIA S.A. 

           LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  
 

Acţiunile S.I.F. Oltenia S.A. se tranzacţionau, la sfârşitul anului, cu un discount 

de – 36,74 % faţă de valoarea activului net unitar. 
 

Preţul de închidere în data de 30.12.2016 – ultima zi de tranzacţionare din 

anul 2016 – pentru o acţiune SIF 5 a fost de 1,6300 lei, ceea ce reprezintă 96,45% 

față preţul de închidere al anului 2015 – de 1,6900 lei. 
 

Pe ansamblu, situaţia preţurilor de închidere în ultimii trei ani, se prezintă, 

pentru cele cinci S.I.F.-uri, astfel: 
 

 Preţ închidere 

30.12.2016 

Preţ închidere 

30.12.2015 

Preţ închidere 

30.12.2014 

30.12.2016 

/ 

30.12.2015 

S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. 1,8480 1,6880 1,3030 109,48 

S.I.F. MOLDOVA S.A. 0,7800 0,7860 1,5910 99,24 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 0,2500 0,2735 0,2462 91,41 

S.I.F. MUNTENIA S.A. 0,6560 0,7440 0,8810 88,17 

S.I.F. OLTENIA S.A. 1,6300 1,6900 1,6700 96,45 
 

Se constată că numai  S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. a înregistrat o ceștere a 

cotației în 2016. 
 

✓ Numărul total de acţiuni tranzacţionate: 48.037.676; 

✓ Valoarea tranzacţiilor: 73.770.292 lei; 

✓ Preţul mediu de tranzacţionare: 1,5367 lei; 

✓ Capitalizarea bursieră a  S.I.F. Oltenia S.A. la 30.12.2016 a fost de  

945.670.114 lei (208 mil. EUR).   
  

 

 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 
*
 31.12.2016 

 

Valoare Activ                            - lei - 1.742.909.601 1.620.289.005 1.708.098.544 1.570.989.901 

 

Valoare Activ Net                      - lei - 1.604.003.245 1.543.555.299 1.622.765.774 1.494.899.450 

 

Valoare Activ Net Unitar         - lei - 2,7647 2,6605 2,7971 2,5767 

Cotaţie B.V.B.                            - lei - 

(preţ de închidere în ultima zi de 

tranzacţionare a anului) 

 

 

1,9840 

 

 

1,6700 

 

 

1,6900 

 
1,6300 

Cotaţie B.V.B./ Valoare Activ Net 

Unitar                                          - % - 71,76 62,77 60,42 63,26 

Discount                                      - % - - 28,24 - 37,23 - 39,58 - 36,74 
 

* Menţionăm că datele financiare pentru calculul activului net unitar la 
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31.12.2015 au fost determinate în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2011 privind 

Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV – a a Comunităţilor 

Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 

supravegheate de C.N.V.M. 

În situaţia în care s-ar fi aplicat Norma nr. 39 a A.S.F. / 2015 pentru 

aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 

Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 

Instrumentelor şi investiţiilor financiare, valoarea activului net unitar ar fi fost tot 

de 2,7971 lei, diferenţa fiind minimă între activul net R.C.R. – 1.622.765.774 lei, 

comparativ cu 1.622.769.712 lei – I.F.R.S. 

 
 

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ: 
 

a) PROFIT 

Profitul brut înregistrat la 31.12.2016 afectat inclusiv de provizionul 

constituit pentru fondul de participare la profit a personalului, conducerii 

superioare şi administrative a societăţii, este de 118.005.088 lei. În urma 

înregistrării unui impozit pe profit de 16.733.711 lei, a rezultat un profit net de 

101.271.377 lei, superior cu 0,89% profitului net prevăzut în Bugetul de Venituri 

şi Cheltuieli pentru anul 2016.  

 

 

b) CIFRA DE AFACERI 

 

Conform specificului activităţii, S.I.F. Oltenia S.A. înregistrează venituri 

totale de 150.471.930 lei. 

 

c) EXPORT – nu este cazul. 
 

 

d) COSTURI 

 

Cheltuielile totale sunt, la data de 31.12.2016, de  32.466.842 lei. 
 

Conform specificului activităţii, principalele grupe de cheltuieli sunt: 

 

- comisioane, onorarii și taxe de administrare și supraveghere – 2.267.755 lei;  
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- alte cheltuieli operaționale – 30.199.087 lei;  

din care:  - cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli cu personalul  

   – 12.034.806 lei;  

- cheltuieli cu amortizarea, provizioane și ajustări de  

   valoare           – 17.018.325 lei. 
 

Cheltuielile societăţii sunt acoperite cu prisosință de dividendele încasate de 

la societățile din portofoliu.   

  

e) % DIN PIAŢA DEŢINUTĂ – nu este cazul. 
 

f) LICHIDITATE 
 

La data de 31.12.2016, disponibilităţile băneşti ale S.I.F. Oltenia S.A. - 

conform datelor de bilanţ - au fost de 27.975.673 lei, din care 24.466.476 lei 

reprezentând  87,46% - plasate în depozite bancare. 
 

 

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂŢII  

          DESCRIEREA PRINCIPALELOR PRODUSE REALIZATE 

          ŞI/SAU SERVICII PRESTATE 
 

a) PRINCIPALELE PIEŢE DE DESFACERE – nu este cazul  
 

b) PONDEREA FIECĂREI CATEGORII DE PRODUSE SAU 

     SERVICII ÎN VENITURI ŞI ÎN TOTALUL CIFREI DE AFACERI 
 

 

 

 

Nota: Indicatorii sunt prezentati în condiții de rapotare IFRS pe întreaga perioadă 
 

 

 

c) PRODUSE NOI AVUTE ÎN VEDERE ÎN VIITORUL EXERCIŢIU 

FINANCIAR – nu este cazul 

 

Denumire indicator 2013  2014  2015  2016  
 -lei- % -lei- % -lei- % -lei- % 

VENITURI TOTALE din care: 199.782.243 100,00 140.220.321 100,00 187.332.371 100,00 150.471.930 100,00 
- Venituri din imobilizări 
financiare  

40.662.521 20,35 44.554.682 31,77 29.501.952 15,75 44.249.147 29,41 

- Câștiguri din investiţii 
financiare cedate 

150.004.872 75,08 82.724.646 59,00 55.479.287 29,62 55.253.217 36,72 

- Venituri din dobânzi 1.148.033 0,57 469.278 0,33 303.769 0,16 53.278 0,04 
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1.1.3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 

          TEHNICO-MATERIALĂ (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) 

Aprovizionarea tehnico-materială a societăţii este legată de produse şi 

materiale necesare desfăşurării activităţii administrative curente, ponderea acestor 

cheltuieli fiind nesemnificativă. 

 

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE – nu este cazul 

 

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE  

          ANGAJAŢII / PERSONALUL SOCIETĂŢII  
 

S.I.F. OLTENIA S.A. a avut, la data de 31.12.2016 un număr de 50 salariaţi şi 

2 membri ai conducerii superioare (Directorul General și Directorul General Adjunct). 

Dintre salariaţi, 32 sunt angajaţi pe posturi care necesită studii superioare.  
 

 Nr. salariați din care, cu studii 

superioare 

2013 51 33 

2014 51 33 

2015 53 35 

2016 50 32 
 

În cursul anului 2016 numărul de salariați s-a redus cu 5,7%. 
 

În cadrul societăţii nu s-a organizat sindicat. Salariaţii au desemnat un 

reprezentant care să le reprezinte interesele în relaţia cu conducerea societăţii. 

 

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL 

          ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA  

          MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – Nu este cazul 
 

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

          ŞI DEZVOLTARE – Nu este cazul 

 

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII PRIVIND  

          MANAGEMENTUL RISCULUI 
  

Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. evaluează în permanență riscurile care 

pot afecta atingerea obiectivelor societății și ia măsurile ce se impun în cazul 

modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea. 
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Managementul riscurilor este astfel parte integrantă a tuturor proceselor 

decizionale şi de afaceri în cadrul S.I.F. OLTENIA S.A. 

Activitatea complexă desfăşurată de societatea noastră determină existența 

unor riscuri variate, care trebuie monitorizate. 

Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri 

de supervizare și aprobare a limitelor decizionale. 
 

Raportarea internă a expunerii la risc se face în mod continuu, pe fiecare 

linie de activitate, conducerea societăţii fiind permanent informată cu privire la 

riscurile ce pot apărea în derularea activităţii. 

Principalele riscuri identificate în activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. sunt: 

- riscul aferent mediului economic 

- riscul operaţional 

- riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rata dobânzii) 

- riscul de credit 

- riscul de lichiditate. 

 

 

RISCUL AFERENT MEDIULUI ECONOMIC 

 Acest risc este extrem de important, prin efectul direct asupra activităţii S.I.F. 

OLTENIA S.A., cât şi indirect, prin intermediul societăţilor la care S.I.F. OLTENIA 

S.A. deţine participaţii. 

Economia românească continuă să prezinte caracteristicile specifice unei  

economii emergente, şi există un grad semnificativ de incertitudine privind 

dezvoltarea mediului politic, economic şi social. 

Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2016 a fost un an bun, 

creşterea înregistrată de PIB fiind superioară nivelului prognozat. 

Economia românească este încă o economie fragilă şi este afectată de evoluţia 

celorlalte economii, în special a ţărilor din UE, care sunt principalele partenere de 

afaceri pentru ţara noastră. 

 

Economia UE va fi supusă în anul 2017 în special riscurilor politice. Politica va 

influenta economia si va genera incertitudine. În zona euro vor fi organizate alegeri în trei 

dintre cele mai importante economii: Franța, Italia și Olanda. 

Modul în care Marea Britanie va ieși din UE, condițiile ce urmează să fie 

negociate, ridică noi semne de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2017. 

Anul 2017 va fi deci un an dificil, cu riscuri ridicate, datorate evoluției economiei 

imprevizibile. 
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RISCUL OPERAŢIONAL 

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al 

nerealizării profiturilor estimate din cauza unor factori interni, cum ar fi derularea 

inadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme  

necorespunzătoare, sau din cauza unor factori externi, cum ar fi schimbarea condiţiilor 

economice, schimbări legislative pe piaţa de capital, evenimente socio-politice. 

 

Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor legate 

de riscul operaţional revine conducerii societăţii. Responsabilitatea este sprijinită de 

dezvoltarea standardelor generale ale societăţii de gestionare a riscului operaţional pe 

următoarele arii: 

- cerinţe de separare a responsabilităţii; 

- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare; 

- cerinţe de raportare a pierderilor operaţionale şi propuneri de remediere a 

acestora; 

- dezvoltarea şi instruirea profesională; 

- stabilirea unor standarde de etică; 

- documentarea controalelor şi procedurilor; 

- prevenirea riscului de litigii. 

Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii societăţii. 

S.I.F.Oltenia S.A. gestionează riscul operaţional prin identificarea, estimarea, 

monitorizarea şi controlul riscurilor. 

Trebuie subliniat faptul că, în gestionarea riscului operaţional, nu modelele 

şi tehnicile sunt cele mai importante, ci atitudinea faţă de risc, care se formează în 

timp şi este un aspect al culturii organizaţionale.  

 

Desele modificări legislative, necesitatea autorizării S.I.F.Oltenia S.A. ca 

A.F.I.A., precum și autorizarea unor funcții cheie la nivel de societate (ofițer de 

conformitate, administrator risc) pe de o parte, induc anumite riscuri legate în special 

de înțelegerea complexității activității și de adaptarea acesteia la cerințele legislative, 

iar pe de altă parte, conduc la o supraveghere mai ridicată (profesionistă) a activității 

generatoare de risc. 
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RISCUL DE PIAŢĂ 

Riscul de piaţă reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a 

profiturilor, determinat de fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor titlurilor de capital – în 

ceea ce priveşte activităţile care aparţin portofoliului de tranzacţionare - ale ratei 

dobânzii, precum şi fluctuaţiile cursului valutar pentru întreaga activitate a societăţii. 

Riscul de rată a dobânzii reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă 

a profiturilor şi capitalului ca urmare a unor modificări adverse a ratelor dobânzii. 

În ceea ce priveşte riscul valutar, S.I.F. OLTENIA S.A. este foarte puţin 

expusă, majoritatea activelor sale fiind exprimate în moneda naţională. 

 

 

RISCUL DE CREDIT 

Riscul de credit reprezintă riscul societăţii de a înregistra pierderi ca urmare 

a insolvabilităţii debitorilor săi. 

Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții să nu-și 

onoreze obligațiile la scadență, ca urmare a degradării situației financiare a 

împrumutatului sau de situația generală a economiei. Riscul de credit apare în 

raport cu orice tip de creanță.  

Riscul de emitent reprezintă riscul de pierdere a valorii unui titlu dintr-un 

portofoliu, ca urmare a deteriorării situației sale economico-financiare. 

Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența 

semnificativ activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. sunt: 

- riscul de neîncasare a dividendelor de la societățile din portofoliu; 

- riscul de neîncasare a valorii contractului, în cazul activității de vânzare a 

pachetelor de acțiuni la societăți de tip „închis”, prin contract de vânzare-

cumpărare; 

- riscul ca în situația lichidării unei societăți din portofoliu, valoarea obținută 

să fie mai mică decât valoarea investiției inițiale. 

În cazul S.I.F. OLTENIA S.A., riscul de credit este în cea mai mare parte 

determinat de expunerile pe elemente de activ de tipul “acţiunilor” care reprezintă 

96,44% din activele administrate, evaluate conform prevederilor legale. 

Evaluarea riscului de credit se face în două etape, atât înaintea realizării 

operaţiunilor investiţionale, cât şi după aprobarea şi realizarea efectivă a 

operaţiunilor, urmărindu-se evoluţia activelor pentru a lua măsuri adecvate în 

situaţia apariţiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activităţii economice 

a societăţilor şi, în cazuri extreme, la intrarea în insolvenţă a acestora.   
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RISCUL DE LICHIDITATE 

S.I.F. OLTENIA S.A. urmăreşte menţinerea unui nivel de lichiditate adecvat 

obligaţiilor sale suport, pe baza unei evaluări a lichidităţii relative a activelor pe 

piaţă, ţinând cont de perioada necesară pentru lichidare şi de preţul sau de valoarea 

la care pot fi lichidate activele respective, precum şi de sensibilitatea lor la riscurile 

de piaţă sau la alţi factori externi. 

Societatea trebuie să deţină active lichide, a căror valoare însumată să acopere 

diferenţa dintre ieşirile de lichidităţi şi intrările de lichidităţi în situaţii de criză, astfel 

încât să fie asigurat faptul că societatea menţine niveluri ale rezervelor de lichiditate 

care sunt adecvate pentru a îi permite să facă faţă eventualelor dezechilibre dintre 

intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză. 

Riscul de lichiditate este legat în special de participaţiile deţinute la societăţile 

comerciale de tip "închis" existente în portofoliul administrat. Astfel, vânzarea unor 

participaţii - în situaţia apariţiei unor aspecte negative în situaţia lor economico-

financiară sau în cazul în care se urmăreşte obţinerea de lichidităţi - este deosebit de 

greoaie, existând riscul de a nu fi posibilă obţinerea unui preţ superior sau cel puţin 

egal celui cu care aceste participaţii sunt evaluate în calculul activului net, în 

conformitate cu reglementările A.S.F.  

Totodată, lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori 

dificilă chiar şi tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate. 

În perspectiva anului 2017, anticipăm menţinerea unui nivel scăzut de 

lichiditate pentru piaţa de capital, ca urmare a incertitudinilor legate de zona euro. 

Acest aspect este în permanenţă în atenţia conducerii, căutându-se soluţii de 

creştere a lichidităţii portofoliului administrat. 

 
 
 

RISCUL DE PORTOFOLIU 
 

ÎNCADRAREA CATEGORIILOR DE ACTIVE ÎN LIMITELE 

IMPUSE DE LEGISLAŢIE  

În conformitate cu prevederile art. 235 (1) din Regulamentul 

C.N.V.M./A.S.F. nr. 15/2004, S.I.F. OLTENIA S.A. se încadrează în categoria 

AOPC (Alte Organisme de Plasament Colectiv) cu o politică de investiţii 

diversificată. 

 Limitele de deţinere pe diferite categorii de active sunt reglementate de art. 

188 din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F.  nr. 15/2004.  
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 În cursul anului 2016, a fost analizată periodic structura portofoliului şi 

încadrarea acestuia în prevederile legale. 

 Structura portofoliului de active financiare la data de 31.12.2016 se prezintă astfel: 
 

a) Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la 

tranzacţionare - limita admisă: 20% din active 
 

Tip activ 

Valoare active conform 
Regulamentului ASF nr. 

9/2014 
- lei - 

Pondere 
în activul 

net 
- % - 

Pondere 
în total activ 

- % - 

Acţiuni deţinute la societăţi 
de tip "închis" * 

154.753.369 10,3521 9,8507 

    

Depozite bancare 24.466.476 1,6366 1,5574 
    

TOTAL 179.219.845 11,9887 11,4081 
 

 

* În calcul nu a fost luată în consideraţie - conform art. 275 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 

15/2004 participaţia deţinută la Banca Comercială Română S.A. Bucureşti. 

 

 

b) Valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de 

acelaşi emitent - expunerea pe un emitent: 10% din active 

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca (simbol de piaţă TLV) 
 

 

Tip activ Valoare active conform 
Regulamentului ASF 

nr. 9/2014 
- lei - 

Pondere în 
activul net 

- % - 

Pondere 
în total activ 

- % - 

Acţiuni emise de Banca 
Transilvania S.A. Cluj Napoca 

97.633.903 6,5311 6,2148 

    

Depozite bancare 24.431.097 1,6343 1,5551 
    

TOTAL 122.065.000 8,1654 7,7699 
 

 

Participaţia deţinută la OMV PETROM S.A. Bucureşti reprezenta, la data de 

31.12.2016, 11,64% din total activ, respectiv 12,23% din activul net, ea 

încadrându-se însă în excepţia prevăzută la art. 188 lit. b) din Regulamentul nr. 

15/2004 al C.N.V.M. (A.S.F.). 
 

 

c) Instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup - 

limita admisă: 50% din active 
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Denumire grup Valoare activ 

conform 

Regulamentului 

ASF nr. 9/2014 

- lei - 

Pondere în 

activul net 

- % - 

Pondere 

în total 

activ 

- % - 

Grupul Banca Transilvania, din care: 

- acţiuni Banca Transilvania 
97.633.903 6,5311 6,2148 

    

      - acţiuni BT ASSET MANAGEMENT SAI 3.003.794 0,2009 0,1912 
    

      - titluri BT INDEX 1.473.140 0,0985 0,0938 
    

Depozite bancare 24.431.097 1,6343 1,5551 
    

TOTAL 126.541.934 8,4648 8,0549 
 

 

d) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente 

financiare derivate - nu este cazul 
 

e) Valoarea conturilor curente şi a numerarului - limita maximă admisă: 

10% din valoarea activelor. 
 

Valoarea conturilor curente şi a numerarului evidenţiate în activul net la 

31.12.2016 este de 27.975.673 lei – valoare care conţine dobânzile la zi pentru 

depozitele bancare - reprezentând 1,78% din valoarea activelor. 
 

f) Depozite bancare la aceeaşi bancă - limita admisă: 30% din active 
 

Totalul deţinerilor în depozite bancare este de  24.466.476 lei, reprezentând 

1,56% din valoarea activelor.    
 

g) Expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate - nu este 

cazul. 
 

h) Titluri de participare la AOPC - limita admisă: 50% din active. 
 

 S.I.F. OLTENIA S.A. deţine titluri de participare la OPCVM/AOPC 

înregistrate în activul net la data de 31.12.2016, în valoare de 2.386.705 lei, 

reprezentând 0,15% din valoarea activelor. 

 

 În situaţia în care luăm în calcul şi acţiunile deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. 

și S.I.F. TRANSILVANIA S.A., valoarea titlurilor se ridică la 4.057.314 lei, respectiv 

0,26% din valoarea activelor. 
 

  

 

 



 30 

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA 

          SOCIETĂŢII  
 

 a) Lichiditatea portofoliului de acţiuni S.I.F. OLTENIA S.A. - constituit la 

31.12.2016 în proporţie de 64,11% din participaţii la capitalul social al unor societăţi 

comerciale listate (pe Bursa de Valori Bucureşti - piaţa reglementată, şi AeRO – 

sistem alternativ de tranzacționare) - este strâns legată de lichiditatea pieţei de capital. 

În condiţiile în care, în anul 2017, lichiditatea pieţelor de capital se va menţine redusă, 

lichiditatea portofoliului va fi afectată. 
 

 b) Cheltuielile de capital pe care ni le propunem în anul 2017, respectiv 

investiţiile ce vor fi efectuate atât pe piaţa de capital, cât şi pe piaţa monetară, nu vor 

afecta situaţia financiară a societăţii, acestea urmând să se realizeze din surse proprii. 
 

c) În anul 2017 se anticipează că economia României se va menţine pe 

creştere. Această creştere are la bază creşterile salariale operate în cursul anului 

2016 şi relaxarea fiscală. Aceleaşi prognoze se pronunţă pentru o plafonare a 

acestei creşteri la 3,6 – 3,7% în 2017, pe fondul accelerării inflaţiei începând de la 

mijlocul anului 2016. 
 

Ţinând cont însă de fragilitatea economiei româneşti şi de dependenţa ei faţă 

de evoluţiile economiilor ţărilor UE, perspectivele anului 2017 sunt privite cu 

prudenţă de conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. 

 
 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 
 

 S.I.F. OLTENIA S.A., prin natura activităţii, nu deţine în proprietate 

capacităţi de producţie. 
  

Activele corporale în proprietate au o valoare nesemnificativă, fiind 

înregistrate în contabilitate cu 11.856.466 lei şi reprezintă 0,75% din valoarea 

activelor imobilizate (1.590.907.996 lei). Ele sunt reprezentate de terenuri şi 

mijloace fixe. Principalele mijloace fixe sunt clădiri, instalaţii electrice şi termice, 

tehnică de calcul şi autoturisme necesare desfăşurării activităţii administrative 

curente. 
 

Nu există litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

din patrimoniu. 
 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE 

      SOCIETATE 

 

3.1. PRECIZAREA PIEŢELOR DIN ROMÂNIA ŞI DIN ALTE ŢĂRI  

       PE CARE SE NEGOCIAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE  

       DE SOCIETATE 
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Acţiunile S.I.F. OLTENIA S.A. au fost listate începând cu 01.11.1999 la 

categoria I a Bursei de Valori Bucureşti. În urma modificărilor operate în cursul 

anului 2014 asupra Codului Bursei de Valori Bucureşti, S.I.F. OLTENIA S.A. este 

încadrată în prezent la categoria Premium. 
 

 

 

3.2. DESCRIEREA POLITICII SOCIETĂŢII CU PRIVIRE LA 

       DIVIDENDE 
 

S.I.F. OLTENIA S.A. a distribuit dividende în întreaga perioadă de funcţionare. 

Politica de dividende a urmărit atât satisfacerea intereselor investitorilor pe 

termen scurt, cât şi dezvoltarea instituţională pe termen mediu şi lung, astfel că o 

parte a profitului net a fost repartizată la rezerve, pentru a se crea sursele proprii 

necesare activităţii investiţionale. 
 

 

 2013 

 

- lei - 

2014 

 

- lei - 

2015 

 

- lei - 

2016 

- Varianta I propusa de CA pentru 

repartizarea profitului net - 

- lei - 

 

Dividende brute de distribuit - total 

 

92.826.514 

 

69.619.886 

 

75.421.543 

 

47.283.505,69 
     

Dividende brute plătite          - total 70.956.939 53.695.371 56.223.665 - 
     

Dividende brute plătite / Dividende 

brute de distribuit                    - % -  

 

76,44 

 

77,13 

 

74,55 

 

- 
     

Dividend brut/acţiune 0,16 0,12 0,13 0,0815 
     

Profit net 130.000.062 94.876.130 132.405.011 101.271.377 
     

Alocare din profitul net pentru 

dividende                                 - % - 

 

71,40 

 

73,38 

 

56,96 

 

46,69% 

 
 

Suma totală a dividendelor alocate de S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 2013 – 

2015 a fost de 237.867.943 lei, dintr-un profit net de 357.281.203 lei, respectiv 

66,58%. 

Până la 31.12.2016, s-au distribuit: 76,44% din dividendele cuvenite pentru 

exercițiul financiar 2013,  77,13% din cele aferente anului 2014, respectiv 74,55% 

din cele cuvenite pentru anul 2015. 
 

În conformitate cu Hotarârea nr. 4 adoptată de Adunarea Generală  Ordinară 

a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. desfașurată în data de 29.04.2016, plata 
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dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 s-a desfăşurat cu respectarea 

următoarelor condiţii: 
 

• dividendul brut/acțiune a fost de 0,13 lei pentru o acțiune deținută la 

data de înregistrare; societatea a calculat și a reținut la sursă impozitul 

pe dividende în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății; 
 

• acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul 

net realizat în exercițiul financiar 2015 au fost cei înregistrați în 

registrul consolidat al acționarilor la data de 12.09.2016 - „Data de 

înregistrare” aprobată de adunarea generală a acționarilor (Ex date 

09.09.2016); 
 

• dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2015 

au început a se plăti acționarilor începând din data de 03.10.2016 – 

„Data plății”; 
 

• costurile aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de 

plată, au fost suportate de către acționari, din valoarea netă a 

dividendului. 
 

 

În conformitate cu prevederile legislaţiei pieţei de capital, plata dividendelor 

distribuite de către S.I.F. Oltenia S.A. s-a realizat prin intermediul Depozitarului 

Central, al Participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru 

(intermediarii, în conformitate cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, care au încheiat 

contract de participare la sistemul Depozitarului Central) şi al Băncii Comerciale 

Române – agentul de plată. 

 

Modalităţi de plată dividende: 
 

A. Plăţi pentru acţionarii persoane fizice care nu au conturi de valori 

mobiliare deschise la participanţi (Secţiunea I – Depozitar Central): 

 

I.   Plăţi în numerar la ghişeele Băncii Comerciale Române  
 

Pentru acţionarii persoane fizice, plata dividendelor s-a realizat în numerar, 

prin punerea la dispoziţie a sumelor cuvenite la ghişeele B.C.R., începând cu data 

de 03.10.2016. 
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II. Plăţi prin virament bancar în conturi deschise în lei la o bancă din România 

    Depozitarul Central a pus la dispoziţia tuturor acţionarilor cu acţiuni în 

Secţiunea I a Depozitarului Central, opţiunea de a încasa orice sumă de bani 

cuvenită direct prin virament bancar într-un cont bancar. 

   Prin urmare, acţionarii persoane fizice şi juridice din această categorie 

(Secţiunea I – Depozitar Central), care au dorit plata dividendelor prin transfer 

bancar, au putut solicita şi transmite către Depozitarul Central documentele necesare 

plăţii dividendelor prin virament, începând cu data publicării comunicatului 

societăţii privind plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2015. 

 Solicitările de distribuire a dividendelor prin transfer bancar, împreună cu 

documentele menţionate, au avut ca dată limită de transmitere data de 23.09.2016, 

la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, bd. Carol I, nr.34-36, Sector 2.  

 

B. Plăţi pentru acţionarii deţinători de conturi de valori mobiliare 

deschise la participanţi – bănci custode sau S.S.I.F. (Secţiunea II -Depozitar 

Central): virament în conturile participanţilor  
 

Pentru acţionarii persoane fizice şi juridice care la data de înregistrare 

deţineau acţiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. evidenţiate în Secţiunea 2 a 

Registrului acţionarilor, dividendele au fost plătite automat în Data plăţii 

(03.10.2016) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în 

conturile Participanţilor respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare. 

Acţionarii nerezidenţi care au dorit aplicarea prevederilor mai favorabile ale 

Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi ţara lor de 

rezidenţă, sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii 

nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislaţia statului membru al U.E. sau 

într-unul din statele A.E.L.S.), au putut transmite solicitări în acest sens la sediul 

S.I.F. Oltenia S.A., până la data de 23.09.2016. 

 

 Plata dividendelor în Data plăţii (03.10.2016) a fost condiţionată de 

transmiterea tuturor documentelor complete şi corecte şi a eventualelor clarificări 

solicitate până la data de 23.09.2016. 

În cazul în care s-a optat pentru Plata amânată a dividendelor (opțiune 

exprimată până cel târziu 23.09.2016), documentele necesare au putut fi transmise 

până la data de 11.11.2016 (cel târziu). 

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor nerezidenţi care au optat pentru plata 
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amânată şi au transmis la sediul S.I.F. Oltenia S.A prin intermediul Participanţilor 

documentaţia completă şi corectă, a fost instructată de Depozitarul Central potrivit 

procedurii proprii. 

 

 C. Dividende cuvenite actionarilor decedati 
 

Dividendele cuvenite actionarilor decedati au putut fi încasate prin 

intermediul Bancii Comerciale Române, doar dupa inregistrarea de catre 

Depozitarul Central a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, in 

baza solicitarii mostenitorilor. 

 

D. Dividende a căror plată nu s-a putut efectua prin Depozitarul Central 
 

Dividendele cuvenite acţionarilor a căror valoare nu acoperea cheltuielile de 

distribuire generate de plata prin Depozitarul Central (cazul deţinătorilor a cel mult 

20 acţiuni S.I.F. Oltenia S.A.), s-au distribuit la solicitarea acţionarului de la sediul 

S.I.F. Oltenia S.A. prin casierie, fără comision, începând cu data de 03.10.2016. 
 

Informaţiile legate de plata dividendelor au fost comunicate acţionarilor 

conform cerinţelor de informare ale regulamentelor C.N.V.M./A.S.F. şi Bursei de 

Valori Bucureşti. 
 

Pentru exerciţiul financiar al anului 2016, Consiliul de Administraţie al 

S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor două 

variante de repartizare a profitului net realizat în anul 2016: 
 

 

Varianta I. Distribuirea de dividende 
 

Repartizarea profitului net 
 

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0815 lei 
 

- I. 1. Dividende  -  47.283.505,69 lei  (46,69% din profitul net)  
 

- I. 2. Surse proprii de dezvoltare  - 53.987.871,12 lei (53,31% din profitul net) 
 

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 5,3% 

calculată ca preț mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2016 (1,5357 lei/acțiune) 

și de 5% calculată la prețul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acțiune). 
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Varianta II. Program răscumpărare acțiuni 
 

Repartizarea profitului net 
 

II. 1. - Fond de rezervă – 72.520.715 lei (71,61% din profitul net) pentru 

răscumpărarea unui număr de 29.008.286 acțiuni reprezentând 5% din capitalul 

social al societății. Societatea va desfășura Programul de răscumparare acțiuni în 

conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului 

social prin anularea acestora. 

Prețul minim per acțiune: 1,4 lei 

Prețul maxim per acțiune: 2,5 lei 

Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în 

Monitorul Oficial al României partea a IV-a.  
 

II. 2. - Surse proprii de dezvoltare a societății 28.750.661,81 lei ( 28,39% din 

profitul net). 
 

În situația aprobării Variantei II de repartizare a profitului net, respectiv 

Program răscumpărare acțiuni, Consiliul de Administrație al societății va 

convoca, organiza și desfășura o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, 

care va hotărâ, în conformitate cu cadrul legal existent, realizarea programului de 

răscumpărare a acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al 

societății.   
 

 

În situația aprobării Variantei I de distribuire a profitului net, acţionarii 

îndreptăţiţi să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în 

exerciţiul financiar din anul 2016 sunt cei ce vor fi înregistraţi în registrul 

consolidat al acţionarilor la data de înregistrare ce va fi aprobată de Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alineat 

(1) din Legea nr. 297/2004 - privind piaţa de capital. Consiliul de Administraţie a 

propus si va supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ca 

data de înregistrare să fie 10.07.2017. 
 

Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale Ordinare a 

Acţionarilor ca data plăţii dividendelor să fie stabilită după data de înregistrare, 

conform reglementărilor legale în vigoare. 

Cheltuielile de distribuire (comisioanele) vor fi suportate de către acţionari, 

din valoarea dividendului net. 

Acţionarii vor fi informaţi cu privire la modalitatea de distribuire a 

dividendelor prin comunicate ce vor fi transmise în timp util Bursei de Valori 

Bucureşti şi care vor fi publicate în presă şi pe site-ul oficial al S.I.F. OLTENIA S.A.: 

www.sifolt.ro. 

http://www.sifolt.ro/
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3.3. DESCRIEREA ORICĂROR ACTIVITĂŢI ALE SOCIETĂŢII DE      

       ACHIZIŢIONARE A PROPRIILOR ACŢIUNI 

 

        S.I.F. OLTENIA S.A. - până la data de 31.12.2016 - nu a achiziţionat acţiuni proprii.  

3.4. FILIALE ÎNREGISTRATE ALE S.I.F. OLTENIA S.A. 
 

S.I.F. OLTENIA S.A. nu are înregistrate filiale. 

 

3.5. OBLIGAŢIUNI ŞI/SAU ALTE TITLURI DE CREANŢĂ EMISE 

        DE S.I.F. OLTENIA S.A.  

 

S.I.F. OLTENIA S.A. nu a emis obligaţiuni şi / sau alte titluri de creanţă. 
 

 

 

4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII   
 
 

 Consiliul de Administraţie 
 

În conformitate cu Actul Constitutiv (Contract şi Statut) S.I.F. Oltenia S.A. 

este administrată în sistem unitar. 

Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. este constituit din 7 membri 

aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. 

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie – 5 membri – sunt neexecutivi. 
 

În cursul anului 2016, Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. a 

avut în componenţa sa doi administratori executivi. Aceștia constituie conducerea 

superioară (executivă) a societății, fiind responsabili pentru administrarea și buna 

desfășurare a activității societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, 

strategiilor și atingerea obiectivelor. 

Atribuțiile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească membrii conducerii 

superioare sunt definite de OUG nr. 32/2012, Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 și 

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. 
 
 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, componenţa Consiliului de 

Administraţie al S.I.F. OLTENIA S.A. a fost următoarea: 

 
 

1. Tudor Ciurezu – Preşedinte/Director General 

2. Anina Radu – Vicepreşedinte/Director General Adjunct 

3. Cristian Buşu – administrator 
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4. Victor Căpitanu – administrator 

5. Nicolae Stoian - administrator  

6. Carmen Popa – administrator  

7. Paul-George Prodan – administrator 
 

 

Scurtă prezentare a membrilor Consiliului de Administraţie 

 

 

1) Ciurezu Tudor – Preşedinte  
 

- vârsta - 62 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice, doctor în economie, conferenţiar universitar  

- experienţa profesională – vechime: 39 de ani 

- Director general adjunct - la FPPV Oltenia în perioada 1993 – 1996 

      - la S.I.F. OLTENIA S.A.     1997 – aprilie 2011  

- Vicepreşedinte CA în perioada: aprilie 1993 -  decembrie 1994 şi 

    decembrie 2000 -  aprilie 2011 

- Preşedinte CA:  aprilie 2011 - până în prezent 

- Director general: aprilie 2011 - până în prezent 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016- până în prezent 
 

 

 

 

 

 

2) Radu Anina – Vicepreşedinte 

- vârsta - 44 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională – vechime: 19 ani 

- administrator:  12.09.2011 - 27.04.2012 şi 

                             17.05.2012 - până în prezent 

- Vicepreşedinte CA: - 18 octombrie 2011 - 27.04.2012 

      şi 25.05.2012 - până în prezent 

- Director general adjunct: - octombrie 2011 - 27.04.2012 

                                                şi 30.05.2012 - până în prezent 

 

3) Cristian Buşu  

- vârsta - 37 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice; doctor în economie, lector universitar 

- experienţa profesională - vechime: 16 ani 

- administrator: 31.05.2013 – până în prezent 
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- Membru al Comitetului de Audit: din 03.06.2014 - până în prezent 

- Preşedinte al Comitetului de Audit:   10.11.2015 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016- până în prezent 

 

4) Victor Căpitanu      

- vârsta -  37 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice  

- experienţa profesională - vechime: 16 ani 

- administrator din 28.05.2014  - până în prezent 

 

5) Nicolae Stoian 

- vârsta - 60 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice 

- experienţa profesională - vechime: 32 ani 

- administrator provizoriu: 28.05.2014 – 29.07.2014 

- administrator: 12.09.2014 – până în prezent 

 

6) Carmen Popa  

- vârsta - 50 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională - vechime: 25 ani 

- administrator provizoriu: 28.05.2014 –  29.07.2014 

- administrator: 12.09.2014 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Audit: din 03.06.2014 - până în prezent 

- Preşedinte al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016 - până în prezent  

 

 

7) Paul-George Prodan  

- vârsta - 52 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice 

- experienţa profesională - vechime:  34 ani 

- administrator: 16.06.2015 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Audit: din 10.08.2015 - până în prezent 
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La data de 31.12.2016, administratorii societății aveau următoarele deţineri: 
 

1.  Tudor CIUREZU 1.527.530 acţiuni 
   

2.  Anina RADU 137.189 acţiuni 
   

3.  Cristian BUŞU 12.000 acţiuni 
   

4.  Victor Căpitanu 500 acţiuni 
   

5.  Nicolae Stoian 220 acţiuni 
   

6.  Carmen Popa - 
   

7.  Paul-George Prodan 1.010 acţiuni 

 

 

 

 

Conducerea superioară 
 

Conform Actului Constitutiv al S.I.F. OLTENIA S.A., Preşedintele 

Consiliului de Administraţie îndeplineşte şi funcţia de Director General, iar 

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie îndeplineşte şi funcţia de Director 

General Adjunct. 
 

În perioada analizată, 01.01.2016 - 31.12.2016, Conducerea superioară a 

S.I.F. OLTENIA S.A. a fost asigurată de: 
 

- Tudor CIUREZU - Director General  

- Anina RADU - Director General Adjunct 
 

Conducătorii S.I.F. OLTENIA S.A. au fost avizaţi prin: Avizul C.N.V.M. 

nr. 32/11.07.2007 – domnul Tudor CIUREZU - şi Avizul C.N.V.M. nr. 

39/13.10.2011 -  doamna Anina RADU. 
 

Membrii conducerii superioare au încheiat cu societatea contracte de 

mandat. În conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 şi Regulamentului A.S.F. 

nr. 9/2014, membrii conducerii superioare sunt împuterniciţi să conducă şi să 

coordoneze activitatea zilnică a societăţii şi sunt învestiţi cu competenţa de a 

angaja răspunderea acesteia. 
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Conducerea compartimentelor (Departamente și Direcții) 

 

Directorii compartimentelor S.I.F. OLTENIA S.A. sunt angajaţii societăţii 

cu contracte individuale de muncă, pe durată nedeterminată. 

Conducerea compartimentelor S.I.F. Oltenia S.A. a avut următoarea 

componenţă pe parcursul anului 2016: 

 

1) Elena SICHIGEA - Director Departament Economic  

2) Elena CALIŢOIU - Director Direcția Plasamente, Tranzacții și Calcul  
                                     Activ Net 
3) Dan VOICULESCU – Director Direcţia Monitorizare Portofoliu 

4) Vasilica BUCUR - Director Direcţia Juridică 

5) Ion PATRICHI  - Director Direcţia Resurse Umane - Logistică 

 

La data de 31.12.2016, membrii conducerii superioare (Directorul General și 

Directorul General Adjunct) şi directorii compartimentelor deţin acțiuni S.I.F. 

OLTENIA S.A., după cum urmează: 

 

1.   Tudor CIUREZU 1.527.530 acţiuni 
   

2.  Anina RADU 137.189 acţiuni  
   

3.  Elena SICHIGEA 9.214 acţiuni 
   

4.  Elena CALIŢOIU 79 acţiuni 
   

5.  Dan VOICULESCU 60.000 acţiuni 
   

6.  Vasilica BUCUR 22.000 acţiuni 
   

7.  Ion PATRICHI 1.000 acţiuni 
 

LITIGII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

ŞI CONDUCERII REFERITOARE LA ACTIVITATEA ÎN CADRUL 

EMITENTULUI – nu este cazul 
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5. SITUAŢIA LITIGIILOR 

La data de 31.12.2016, la Direcţia Juridică a Societăţii de Investiţii 

Financiare Oltenia S.A. au figurat înregistrate în stare de judecată un număr de 33 

cauze, din care: 

• 22 cauze - reclamantă; 

•   5 cauze - pârâtă; 

•   1 cauză - intervenientă; 

•   5 cauze - în procedura insolvenţei. 

După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel: 

- 5 cauze - societăţi aflate în procedura insolvenţei, astfel: 

 - în 4 cauze S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de creditor chirografar; 

 - într-o cauză are calitatea de creditor de aport. 

- 11 cauze - anulare hotărâri A.G.A / anulare operaţiuni cu acţiuni, în care S.I.F. 

Oltenia S.A. are calitatea de reclamantă; 

- 17 - alte cauze. 

În dosarele de faliment, cea mai importantă sumă este înregistrată la masa 

credală a societății ARO S.A. - 217.921 lei, reprezentând dividende 1995, 1996, 

dobânzi și cheltuieli de judecată. Celelalte 3 societăți la care S.I.F. Oltenia S.A. 

este creditor chirografar sunt ELECTROTOTAL S.A. Botoșani, CCCF S.A. 

București, ROPRINT S.A. Craiova. 

În ceea ce priveşte acţiunile în care S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de 

reclamantă, având ca obiect anularea hotărârilor A.G.A., acestea vizează în 

principal: modificări ale actelor constitutive, constituire de noi societăţi cu aporturi în 

natură, achiziţie active, operaţiuni cu acţiuni, fuziune, hotărâri adoptate cu încălcarea 

limitelor de competență,  printre societăţile pârâte figurând COREALIS S.A. Craiova, 

PRODPLAST S.A Bucuresti.,  CONTACTOARE S.A. Buzau, CEREALCOM S.A. 

Alexandria, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.  

La capitolul „alte cauze”, în care S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de 

reclamantă, sunt înregistrate dosare având obiect diversificat: plângeri penale, 

executări silite, pretenţii-despăgubiri, contestații la executare silită prin poprire 

asupra dividendelor cuvenite, dintre care exemplificăm: 
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- executare silită pentru recuperarea sumei de 603.516 lei, reprezentând 

despăgubiri civile acordate prin Hotărâre judecătorească penală în dosarul nr. 

11108/2/2007 - furt de acţiuni săvârşit de Goga Dan Octavian, Panaitescu Miron 

Victor, Negruţiu Claudiu Marius, obligaţi la plata în solidar. Până în prezent, a fost 

recuperată suma de 35.987 lei. S-a încetat executarea silită din lipsă de bunuri. 

- executare silită împotriva debitoarei A.V.A.S. (actualmente A.A.A.S.) 

pentru recuperarea sumei de 633.567 lei, conform Sentinţei civile nr. 

1581/21.10.2010, dosar nr. 19477/3/2010, reprezentând suma datorată de către 

A.V.A.S. către S.C. RETIZOH S.A., respectiv 70 % din valoarea unui imobil 

retrocedat foştilor proprietari. Societatea respectivă a executat această sumă tot din 

contul S.I.F. Oltenia S.A., uzând de prevederile aplicabile răspunderii solidare. 

Până în prezent a fost  încasată suma de 7.875 lei și s-a mai distribuit S.I.F. Oltenia 

S.A. suma de 35.565 lei din prețul de vânzare al acțiunilor deținute de A.A.A.S. la  

Biofarm S.A. București (în executarea silită de către alți creditori) suma neîncasată 

până la data raportării - 31.12.2016. Se continuă executarea. A.A.A.S. a contestat 

vânzarea acțiunilor deținute la Biofarm, contestație admisă în primă instanță, 

soluția fiind atacată cu apel. 

- acţiuni având ca obiect despăgubiri pentru neîndeplinirea obligaţiei de 

derulare a ofertei publice obligatorii a acţiunilor în aplicarea prevederilor art. 203 

din Legea 297/2004 (referitor acţiuni MOBILA RĂDĂUŢI S.A., LACTA S.A. 

Giurgiu). Dosarul privind acţiunile S.C. MOBILA S.A. Rădăuţi se află în 

executare silită a creanţelor din titlurile executorii obţinute. În dosarul privind 

acțiunile LACTA SA Giurgiu, după soluţionarea favorabilă obţinută la judecata în 

prima instanţă, Curtea de Apel București a admis apelurile pârâtelor și a dispus 

plata către apelanta GEOCHIS S.A. a sumei de 8.676 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată. Împotriva soluției se va declara recurs. 

- în dosarele având ca obiect daune, în temeiul art. 210 din Legea 297/2004, 

în contradictoriu cu acţionarii majoritari ai emitenţilor SINTEROM S.A. şi 

CONTACTOARE S.A., cauzele se află pe rol, nefiind soluţionate irevocabil.  

În dosarul nr. 4395/114/2012, având ca obiect obligarea la daune a 

CONTACTOARE S.A. în calitate de acţionar majoritar al  SINTEROM S.A., după 

admiterea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a recursului promovat de S.I.F. 

Oltenia S.A., cauza a fost  rejudecată de  Curtea de Apel Ploieşti și a fost 

soluționată prin Decizia 641/12.10.2016, în sensul admiterii acțiunii și obligării 
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pârătei SINTEROM S.A. la plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune 

interese și 32.144 lei, cheltuieli de judecată.  Soluția a fost atacată cu recurs de 

CONTACTOARE S.A. Buzau, termen de judecată la Î.C.C.J. – 08.03.2017. 

 În dosarul nr. 5756/279/2012, având ca obiect obligarea la daune a societății 

SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Piatra Neamț, în calitate de acţionar 

majoritar al CONTACTOARE S.A. Buzau, cererea a fost respinsă și la judecată în 

prima instanță și în apel, S.I.F. Oltenia S.A. atacând soluțiile cu recurs, termen de 

judecată la Curtea de Apel Bacău – 17.02.2017. 

- S.I.F. Oltenia S.A. a promovat de asemenea pe parcursul anului 2016 o 

acțiune în pretenții bănești pentru obligarea CEREALCOM S.A. Alexandria la 

plata sumei de 1.660.826 lei, reprezentând contravaloarea pachetului de acțiuni 

cuvenită la retragerea din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din 

Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Cauza are termen 

de judecată 23.02.2017. 

Dosarele în care S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de pârâtă, reprezentând 

acțiuni având ca obiect pretenţii băneşti decurgând din calitatea de Director şi/sau 

administratori ai S.I.F. Oltenia S.A., promovate de Buzatu Florian Teodor şi 

Popescu Carmen Ioana care, la data raportării - 31.12.2016, prezintă următoarea 

situație: 

 Dosar nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, 

având ca obiect pretenţii băneşti în sumă de 1.758.550 lei şi daune 

morale în sumă de 40.000 lei, motivat de faptul că a fost revocat din 

funcţia de administrator în AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din data de 

29.04.2011. Tribunalul Dolj, prin Sentinţa nr. 128/31.03.2015, a 

respins cererea de chemare în judecată. Reclamantul a declarat apel, 

admis prin Decizia 667/01.10.2015 de către Curtea de Apel Craiova, 

instanţa anulând sentinţa instanţei de fond şi dispunând trimiterea 

cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. S.I.F. Oltenia S.A. a declarat 

recurs, care a fost respins de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cauza se 

află în rejudecare la Tribunalul Dolj, cu termen de judecată 23.02.2017. 

 

 Dosar 12919/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, 

având ca obiect obligaţia de ,,a face'', respectiv obligarea S.I.F. 

Oltenia S.A. la restituirea garanţiei materiale constituite potrivit 
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Actului Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercitarea funcţiei 

de membru al Consiliului de Administraţie, urmare revocării din 

această funcţie de către Adunarea Generală a Acţionarilor S.I.F. 

Oltenia S.A. din 29.04.2011. Prin Sentinţa nr. 337/15.01.2016, 

Judecătoria Craiova a respins cererea, soluție rămasă definitivă prin 

respingerea apelului declarat de reclamantă, potrivit Deciziei nr. 

767/08.11.2016. 

 

 Dosarul nr. 22552/215/2015, reclamant Popescu Carmen 

Ioana, având ca obiect pretenţii băneşti în sumă de 48.000 lei, 

reprezentând participare la profit pentru perioada 01.01.2011-

29.04.2011 (dată la care a fost revocată de către AGOA S.I.F. Oltenia 

S.A. din funcţia de Administrator). Prin Sentinţa nr. 14446/20.11.2015, 

Judecătoria Craiova a admis în parte cererea, obligând S.I.F. Oltenia 

S.A. la plata sumei de 17.969 lei. În cauză, a declarat apel atât S.I.F. 

Oltenia S.A. - 19.01.2016, cât şi Popescu Carmen Ioana - 04.02.2016. 

Instanța a admis ambele apeluri și a reținut cauza spre rejudecare, 

termen 02.03.2017. 

 

În cursul anului 2016, nu au fost înregistrate acţiuni în anulare a Hotărârilor 

adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. 

 

 

6. ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢILOR DE COMUNICARE 

     STABILITE DE LEGISLAŢIE 
 

 

 Activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. s-a desfăşurat în condiţii de transparenţă, 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Societatea a întocmit şi publicat raportările periodice şi curente în conţinutul 

şi la termenele prevăzute de reglementările pieţei de capital şi a furnizat 

informaţiile solicitate de Bursa de Valori Bucureşti - piaţa reglementată pe care 

sunt listate acţiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. 
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7. ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE 

 

➢ În data de 29.04.2016 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

S.I.F. OLTENIA S.A., Adunare Generală care a hotărât distribuirea unui 

dividend brut de 0,13 lei/acţiune. 

     Acţiunea de distribuire a dividendelor a demarat în data de 3 octombrie 2016. 

       La data de 31.12.2016, din suma de 75.421.543 lei, reprezentând dividende 

brute de distribuit aferente exerciţiului financiar 2015, a fost distribuită suma de 

56.223.665 lei, respectiv un procent de 74,55%. 

 

➢ În perioada 23.05.2016 – 03.06.2016, în conformitate cu Decizia de control 

ASF nr. 914/20.04.2016, la sediul S.I.F. OLTENIA S.A. a avut loc controlul 

periodic ce a vizat verificarea activității societății. 

     Perioada supusă controlului a fost 03.13.2013 – 23.05.2016. 

     Ca urmare a finalizării controlului, nu a fost emisă nicio decizie de sancționare 

pentru persoane ce activează în cadrul S.I.F. OLTENIA S.A. 

 

 8. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ŞI SITUAŢIA  

     PATRIMONIULUI 

 

Situaţiile financiare individuale au fost întocmite de către societate în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către 

Uniunea Europeană (UE). Societatea a întocmit situaţiile financiare individuale în 

IFRS pentru a îndeplini cerinţele Normei 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile 

entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.  

În înţelesul Normei 39/2015, Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit 

procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor 

internaţionale de contabilitate cu modificările şi completările ulterioare. 

Moneda de raportare a rezultatelor financiare este leul.  
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REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE 
 

Situatia individuala a pozitiei financiare  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016  

 

In lei 31 decembrie  

2016 

31 decembrie  

2015 

31 decembrie  

2014 

31 decembrie  

2013 

Active     

Numerar si echivalente de numerar 3.509.197 762.407 194.154 68.377 

Depozite plasate la banci 24.466.476 5.813.698 39.336.729 39.091.517 

Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii 1.578.803.318 1.668.679.019 1.515.653.416 1.680.256.416 

Credite si creante 13.427.910 4.467.266 17.448.281 3.046.498 

Imobilizari corporale 11.373.395 11.822.860 12.008.597 12.475.211 

Investitii imobiliare 483.071 438.571 1.005.026 889.766 

Alte active 347.473 367.280 483.466 901.777 

Total active 1.632.410.840 1.692.351.101 1.586.129.669 1.736.729.562 

Datorii     

Dividende de plata 56.991.969 81.027.502 65.967.399 127.558.764 

Impozite si taxe 5.246.637 2.541.343 7.064.365 8.836.041 

Datorii cu impozitul amanat 122.077.335 135.643.658 115.645.941 138.186.712 

Alte datorii 18.899.845 9.958.816 11.915.978 10.723.083 

Total datorii 203.215.786 229.171.319 200.593.683 285.304.600 

Capitaluri proprii     

Capital social 58.016.571 58.016.571 58.016.571 58.016.571 

Ajustari ale capitalului social 631.852.524 631.852.524 631.852.524 631.852.524 

Alte elemente de capitaluri proprii 626.427.414 686.281.321 613.285.759 666.876.156 

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale 7.755.548 8.077.015 9.523.186 8.293.760 

Rezerve legale si statutare 17.782.035 17.782.035 17.782.035 36.636.839 

Alte rezerve 2.417.698.157 2.387.864.253 2.445.274.777 2.054.752.709 

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 
asupra capitalului social si rezervelor (2.438.631.885) (2.438.631.885) (2.438.631.885) (2.138.982.157) 

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 
fara IAS 29 7.023.313 (20.467.063) (45.497.070) 7.480.561 

Profit curent 101.271.377 132.405.011 93.930.089 126.497.999 

Total capitaluri proprii 1.429.195.054 1.463.179.782 1.385.535.986 1.451.424.962 

Total datorii si capitaluri proprii 1.632.410.840 1.692.351.101 1.586.129.669 1.736.729.562 
 

Pierderea din actualizarea la hiperinflație conform IAS 29 „Raportarea 
financiară în economiile hiperinflaționiste”, în sumă de 2.438.631.884,98 lei, 
reflectată în Situațiile financiare ale anilor 2015, respectiv 2016, potrivit 
reglementărilor contabile ale Normei ASF nr. 39/2015, se propune a fi acoperită 
din alte elemente ale capitalurilor proprii. Acoperirea în cauză nu modifică nivelul 
capitalurilor proprii, nu influențează contul de profit și pierdere al societății și este 
în concordanță cu prevederile art. 91 și 92 din Norma ASF nr. 39/2015. 
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Totalul activelor la data de 31.12.2016 are o valoare de 1.632.410.840 lei, 
fiind în scădere cu  3,54% faţă de 31.12.2015 (1.692.351.101 lei). 

În cadrul activelor, activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt în 
sumă de 1.578.803.318 lei şi reprezintă 96,72% - conform specificului activităţii. 

Depozitele plasate în bănci sunt de 24.466.476 lei, prezentând o creștere cu 
320,84% faţă de anul precedent. 

Datoriile societăţii în sumă de 203.215.786 lei, în scădere faţă de anul 
precedent (11,33%) sunt reprezentate în cea mai mare parte de: 

- dividende de plată – 56.991.969 lei (28,05% din totalul datoriilor) 
- datorii cu impozitul amânat – 122.077.335 (60,07% din totalul datoriilor) 
Capitalurile proprii ale societăţii – 1.429.195.054 lei - prezintă o scădere de 

2,32% faţă de 31.12.2015. 
 

Situaţia individuala a profitului sau pierderii şi altor elemente ale 
rezultatului global  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016  

In lei 2016 2015 2014 2013 
     

Venituri       

Venituri din dividende 44.249.147 29.501.952 44.554.682 40.662.521 

Venituri din dobanzi 53.278 303.769 469.278 1.148.033 

Alte venituri operationale 42.358.113 96.484.451 6.958.825 2.979.519 

Castig net din diferente de curs valutar 194.519 550.210 512.890 (119.045) 

Castig net din vanzarea activelor 55.253.217 55.479.287 82.724.646 150.004.872 

Cheltuieli      

Comisioane si taxe de administrare si 

supraveghere (2.267.755) (3.065.988) (2.962.171) (3.229.289) 

Venituri din reluarea provizioanelor 

pentru riscuri si cheltuieli 8.363.656 5.012.702 5.000.000 4.987.298 

Alte cheltuieli operationale (30.199.087) (23.345.387) (24.233.838) (42.122.028) 

Profit inainte de impozitare 118.005.088 160.920.996 113.024.312 154.311.881 

     

Impozitul pe profit  (16.733.711) (28.515.985) (19.094.223) (27.813.882) 
     

Profit net al exercitiului financiar 101.271.377 132.405.011 93.930.089 126.497.999 

Alte elemente ale rezultatului global     

Modificarea neta a rezervei din 

reevaluarea la valoarea justa a activelor 

financiare disponibile in vederea 

vanzarii si a imobilizarilor corporale  (59.853.907) (20.266.827) (5.577.963) 78.411.638 

Total rezultat global aferent 

perioadei 41.417.470 112.138.184 88.352.126 204.909.637 
     

Rezultatul pe actiune     

De baza 0,1746 0,2282 0,1619 0,218 
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Principalele grupe de venituri realizate de societate în 2016: 

- venituri din dividende – 44.249.147 lei (veniturile din dividende sunt 

înregistrate la valoarea brută); 

- venituri din dobânzi – 53.278 lei;  

- venituri din vânzarea activelor – 76.257.242 lei; câștigul net din vânzarea 

activelor financiare este de 55.253.217 lei; 

- alte venituri operaționale – 42.358.113 lei. 

În cadrul acestora este inclusă suma de 42.009.606 lei – dividende neridicate 

timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, în conformitate cu 

Hotărârea AGOA nr. 7/29.04.2016. 

Societăţile din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au distribuit, în cursul 

anului 2016, dividende aferente exerciţiului financiar 2015 sunt: 
 

Nr 

crt 
Denumire societate 

Deţinere 

S.I.F. 

Oltenia S.A. 

la data de 

inregistrare 

- % - 

Dividende  nete 

cuvenite 

S.I.F. Oltenia 

S.A. 

- lei - 

Dividende  nete 

încasate de 

S.I.F. Oltenia 

S.A. 

până la data de 

31.12.2016 

- lei - 

1 BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 1,123 12.799.588 12.799.588 

2 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 

Bucureşti 
5,135 9.476.134 9.476.134 

3 BRD SOCIETE GENERALE S.A. Bucureşti 2,696 5.390.128 5.390.128 

4 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaş 1,536 4.744.209 4.744.209 

5 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş 0,403 3.980.185 3.980.185 

6 ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 13,553 1.891.190 1.891.190 

7 EXIMBANK S.A. Bucureşti 3,270 1.217.731 1.217.731 

8 UNIVERS S.A. Râmnicu Vâlcea 73,749 886.449 886.449 

9 TURISM FELIX S.A. 16,966 538.715 538.715 

10 BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. 5,000 316.662 316.662 

11 IAMU S.A. Blaj 19,834 313.169 313.169 

12 ELECTRICA S.A. Bucureşti 0,071 200.360 200.360 

13 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Braşov 0,246 135.346 135.346 

14 ELBA S.A. Timişoara 2,369 100.787 100.787 

15 TURISM S.A. Pucioasa 69,219 85.901 85.901 

16 RELEE S.A. Mediaş 11,487 47.884 47.884 

17 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti 3,906 46.115 46.115 

18 CONTACTOARE S.A. Buzău 18,196 38.212 38.212 

19 S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacău 0,041 17.981 17.981 

TOTAL GENERAL - 42.226.746 42.226.746 
 

Din totalul dividendelor nete cuvenite S.I.F. OLTENIA S.A. pentru anul 

2015, respectiv 42.226.746 lei (dividende brute – 44.249.147 lei), un procent de 

97, 67% a fost furnizat de doar 10 societăţi – 41.240.991 lei. 
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 Profitul înregistrat înainte de impozitare este de 118.005.088 lei, impozitul 

pe profit fiind de 16.733.711 lei. 

  

Profitul brut încorporează suma de 5 milioane lei, provizioane constituite în 

conformitate cu statutul societăţii, cu contractul colectiv de muncă şi contractul de 

mandat al conducerii efective. Propunem Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 

să aprobe rezultatul brut realizat, ce include provizionul creat pentru stimularea 

salariaţilor, conducerii superioare şi administratorilor în conformitate cu cadrul legal 

menţionat şi să acorde Consiliului de Administraţie competenţa pentru repartizarea 

sumei pe salariaţi, conducerii superioare (cu contract de mandat) şi administratorilor. 

 

 Profitul net al exerciţiului financiar este de 101.271.377 lei, superior cu 

0,89%  celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016. 
 

Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. propune Adunării Generale 

Ordinare a Acţionarilor două variante de repartizare a profitului net realizat în anul 2016: 
 

Varianta I. Distribuirea de dividende 
 

Repartizarea profitului net 
 

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0815 lei 
 

- I. 1. Dividende  -  47.283.505,69 lei  (46,69% din profitul net)  
 

- I. 2. Surse proprii de dezvoltare  - 53.987.871,12 lei (53,31% din profitul net) 
 

Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 5,3% 

calculată ca preț mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2016 (1,5357 lei/acțiune) 

și de 5% calculată la prețul de închidere pentru anul 2016 (1,63 lei/acțiune). 

 

Varianta II. Program răscumpărare acțiuni 
 

Repartizarea profitului net 
 

II. 1. - Fond de rezervă – 72.520.715 lei (71,61% din profitul net) pentru 

răscumpărarea unui număr de 29.008.286 acțiuni reprezentând 5% din capitalul 

social al societății. Societatea va desfășura Programul de răscumparare acțiuni în 

conformitate cu Regulamentul CE nr. 2273/2003 în scopul reducerii capitalului 

social prin anularea acestora. 

Prețul minim per acțiune: 1,4 lei 

Prețul maxim per acțiune: 2,5 lei 
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Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în 

Monitorul Oficial al României partea a IV-a.  
 

II. 2. - Surse proprii de dezvoltare a societății 28.750.661,81 lei (28,39% din 

profitul net). 
 

În situația aprobării acestei variante, Consiliul de Administraţie al societății va 

convoca, organiza și desfășura o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, 

care va hotărâ, în conformitate cu cadrul legal existent, realizarea programului de 

răscumpărare a acțiunilor cu reducerea corespunzătoare a capitalului social al 

societății.   

 

Situaţia individuală a fluxurilor de trezorerie (Cash-flow) 

la data de 31.12.2016 

Denumirea elementului 

 

               Perioada de raportare 

 31.12.2013 31.12.2014 
 
31.12.2015 31.12.2016 

A 1 2 3 4 

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare 

Încasări de la clienți, alte încasări 934.062 963.126 1.404.049 1.163.256 

Încasări din vânzări de investiții financiare 
(titluri de participare) 

348.082.144 213.773.958 128.293.435 77.519.118 

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (280.710.951) (131.521.511) (101.823.481) (15.855.610) 

Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (12.880.590) (11.452.498) (12.096.512) (12.367.224) 

Plăti către bugetul statului, bugetul 
asigurărilor sociale și bugetul local 

(5.049.702) (18.128.166) (4.126.886) (1.336.117) 

Dobânzi încasate 1.177.531 508.846 335.575 51.883 

Dividende încasate 35.716.104 38.206.968 25.584.309 42.234.760 

Dobânzi plătite     

Impozit pe profit plătit (27.899.422) (20.687.139) (14.635.599) (10.768.532) 

Încasări din asigurarea împotriva 
cutremurelor 

    

Numerar net din activități de explotare 59.369.176 71.663.584 22.934.890 80.641.534 

 

Plăți pentru achizitionarea de imobilizări 
corporale 

(26.931) (165.435) (36.099) (43.258) 

Încasări din vânzarea de imobilizări 
corporale 

759.338  619.659  

Numerar net din activități de investiție 732.407 (165.435) 583.560 (43.258) 

 

Încasări din emisiunea de acțiuni     

Încasări din împrumuturi pe termen lung     

Plata datoriilor aferente leasing-ului 
financiar 

    

Dividende plătite (50.734.025) (60.614.129) (46.475.860) (53.934.735) 

Sume avansate la Depozitarul Central 
pentru plati dividende 

  (712.114) (1.193.999) 
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Impozit pe dividende plătit (9.053.333) (10.473.386) (9.253.230) (4.071.277) 

Numerar net din activități de finantare (59.787.358) (71.087.515) (56.441.204) (59.200.011) 

Creșterea netă a trezoreriei și 
echivalentelor de numerar 

314.225 410.634 (32.922.754) 21.398.265 

Numerar și echivalente de numerar la 
începutul perioadei de raportare 

38.772.996 39.087.221 39.497.855 6.575.101 

Numerar și echivalente de numerar la 
sfârșitul perioadei de raportare 

39.087.221 39.497.855 6.575.101 27.973.366 

 

 

9. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 

Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. este încadrată la categoria 

Premium a Bursei de Valori Bucureşti. 
 

Capitalul social subscris şi vărsat al societăţii este de 58.016.571 lei. Acesta 

este împărţit în 580.165.714 acţiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei. 
 

Acţiunile sunt ordinare, nominative, de valoare egală, emise în formă 

dematerializată şi conferă drepturi egale titularilor lor. Acţiunile sunt 

indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea 

drepturilor ce rezultă din deţinerea unei acţiuni. 
 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei 

române. Principalele acte normative care guvernează activitatea S.I.F. Oltenia S.A. 

sunt: Legea nr. 31/1990 R, privind societăţile comerciale, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare, Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr.1/2006, 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Regulamentul C.N.V.M. 

(A.S.F.) nr. 15/2004, privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009, modificat si completat prin 

Regulamentul A.S.F. nr. 13/2014, privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, Regulamentul 

A.S.F. nr. 11/2015, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, Legea nr. 74/2015, Regulamentul ASF nr. 

10/2015, astfel cum au fost modificate si completate, Actul constitutiv (Statut şi 

Contract), Reglementările interne, Codul Bursei de Valori Bucureşti şi Codul de 

Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (2015), precum şi în 
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conformitate cu actele juridice specifice activităţii, emise de A.S.F. (Autoritatea de 

Supraveghere Financiară). 

În conformitate cu Actul Constitutiv, S.I.F. Oltenia S.A. este administrată 

în sistem unitar. 

Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. este constituit din 7 

membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi 

realeşi.  

La 01.01.2016, componenţa Consiliului de Administraţie al S.I.F. OLTENIA 

S.A. era următoarea: 

1. Tudor Ciurezu – Preşedinte/Director General 

2. Anina Radu – Vicepreşedinte/Director General Adjunct 

3. Cristian Buşu – administrator 

4. Victor Căpitanu – administrator 

5. Nicolae Stoian - administrator  

6. Carmen Popa – administrator  

7. Paul-George Prodan – administrator 

componenţă care s-a menținut până la sfârșitul anului – 31.12.2016. 

În cursul anului 2016, Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. a 

avut în componenţa sa doi administratori executivi, respectiv „conducători cu 

contract de mandat”, aşa cum sunt definiţi de Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, 

respectiv OUG nr. 32/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în 

următoarea componenţă: 

1. Tudor CIUREZU: Preşedinte C.A. /Director General  

2. Anina RADU: Vicepreşedinte C.A. /Director General Adjunct 

Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie – 5 membri – sunt 

neexecutivi. 

Membrii Consiliului de Administraţie au fost aleşi în baza unor criterii 

obiective privind calificarea şi experienţa profesională, aşa cum sunt prevăzute de 

Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014. După intrarea în vigoare a Regulamentului A.S.F. 

nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a 

persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, membrii structurii de conducere, respectiv 

membrii Consiliului de Administrație și membrii Conducerii Superioare (Director 

General și Director General Adjunct) au procedat la autoevaluarea, respectiv 

evaluarea de către Consiliul de Administrație a îndeplinirii cerințelor prevăzute de 

Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, evaluările fiind înaintate A.S.F. împreună cu 

întreaga documentație necesară autorizării S.I.F. Oltenia S.A. ca Administrator de 

Fonduri de Investiții Alternative (conform Legii nr. 74/2015 și Regulamentului 

ASF nr. 10/2015).  
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Principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie: 

- stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; 

- stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar; 

- supune spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, în termen de 4 luni 

de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale pe baza 

rapoartelor administratorilor şi auditorului financiar, repartizarea profitului, fixarea 

dividendului, bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru 

exerciţiul financiar următor; 

- aprobă contractarea de împrumuturi bancare şi acordarea de garanţii; 

- aprobă gajarea, închirierea şi ipotecarea bunurilor societăţii; 

- încheie contracte de administrare şi contracte de depozitare; 

- aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, manualul de 

operare şi control, politicile şi strategiile de administrare; 

- angajarea şi concedierea directorilor executivi ai societăţii, stabilirea 

drepturilor şi îndatoririlor acestora. 

În cursul anului 2016, Consiliul de Administraţie s-a întrunit cel puţin o dată 

pe trimestru. 

Numărul total de şedinţe ale Consiliului de Administraţie în cursul anului 

2016 a fost de 20 şi anume în datele: 08.01.2016, 10.02.2016, 21.03.2016, 

24.03.2016, 28.03.2016, 21.04.2016, 26.04.2016, 18.05.2016, 28.06.2016, 

06.07.2016, 20.07.2016, 08.08.2016, 24.08.2016, 12.09.2016, 19.09.2016, 

28.09.2016, 17.10.2016, 11.11.2016, 28.11.2016, 19.12.2016. 
 

Situaţia prezenţei administratorilor la şedinţele 

Consiliului de Administraţie în cursul anului 2016: 

 

 

1.  Tudor CIUREZU 20 - prezenţe 

2.  Anina RADU 20 - prezenţe  

3.  Cristian BUŞU 20 - prezenţe 

4.  Victor Căpitanu 18 - prezenţe 

5.  Nicolae Stoian 20 - prezenţe 

6.  Carmen Popa 20 - prezenţe 

7.  Paul-George Prodan 20 - prezenţe 
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Principalele teme puse în discuţie în cadrul şedinţelor Consiliului de 

Administraţie: 

• aprobări impuse de prevederile legale aplicabile evidenţelor contabile 

(rezultate reevaluare imobilizări corporale, rezultate inventariere patrimoniu, 

constituire provizioane, situaţii financiare, situaţii financiare consolidate, 

situaţii financiare IFRS, stabilire preţ vânzare imobile din proprietatea 

societăţii); 

• aprobări impuse de legislaţia aplicabilă exercitării atribuţiilor de către 

compartimentele Control Intern/Conformitate şi Audit Intern (raport de 

activitate şi plan de control); 

• aprobări cu caracter organizatoric (actualizare reglementări interne, 

organigramă, politici și proceduri de lucru, contracte auditor financiar, 

constituire Comitet de Nominalizare, numire Administrator de Risc, 

documentație pentru autorizare AFIA, actualizarea limitelor de competență 

pentru conducerea superioară);            

• hotărâri pentru aplicarea unor prevederi ale legii şi reglementărilor 

specifice pieţei de capital (modificare Act Constitutiv - obiect de activitate 

potrivit reglementărilor aplicabile AFIA, aprobare ACT CONSTITUTIV în 

forma unui document unic ce va înlocui vechiul CONTRACT și STATUT, 

Guvernanţă Corporativă, Regulament Comitet Audit, Regulament Comitet 

Nominalizare); 

• aprobări impuse de specificul activităţii compartimentelor din cadrul 

societăţii (participare la majorarea capitalului social la societăţi din 

portofoliu); 

• aprobări impuse de prevederile legale şi statutare privind convocarea şi 

desfăşurarea adunărilor generale (analiza şi aprobarea materialelor 

incluse pe ordinea de zi, convocator, cheltuieli, proceduri, suspendare drept 

de vot, liste de candidaturi, selecţie auditor financiar, formulare 

împuternicire specială, buletin de vot prin corespondenţă, constituire comisii 

primire şi ţinere evidenţă voturi, întrebări-răspunsuri formulate pentru 

acţionari prezentate în adunarea generală etc); 

• informări privind rapoarte întocmite de Comitetul de Audit si analiza 

activitate Comitet de audit. 

 



 55 

În perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016, remunerarea administratorilor  

s-a făcut în concordanţă cu Hotărârea A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. nr. 

5/20.04.2013, prin care s-au stabilit drepturile administratorilor pentru întregul 

mandat (2013-2017), astfel: 

- Indemnizaţia lunară a membrilor Consiliului de Administraţie s-a stabilit la 

nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii 

medii brute pe societate pentru Vicepreşedinte şi 4,0 salarii medii brute pe 

societate pentru Preşedinte. 

- Indemnizaţia suplimentară a membrilor Consiliului de Administraţie ce fac 

parte din comitetele consultative ale consiliului s-a stabilit la nivelul a 5% din 

indemnizaţia lunară a administratorului respectiv. Membrilor Consiliului de 

Administraţie li se aplică şi prevederile Actului constitutiv şi Contractului Colectiv de 

Muncă al societăţii, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare etc). 

- Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul să 

primească, în ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participaţiei anuale la 

profit, în procent de 0,5% din Profitul net realizat, condiţionat de aprobarea 

acestuia în A.G.O.A. de aprobare a situaţiilor financiare anuale. Fondul se va 

determina şi înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât 

realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli să nu fie 

periclitată.  

- În situaţia realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli de către AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o 

stimulare suplimentară individuală în cuantum de 0,1% pentru Directorul General 

şi 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizată a societăţii 

calculată pe baza cotaţiei medii a acţiunilor societăţii la Bursa de Valori Bucureşti, 

înregistrată în exerciţiul financiar respectiv. Fondul se va determina şi înregistra 

sub formă de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net 

stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli să nu fie periclitată.  

- Pentru anul 2017, salariul mediu pe societate luat în calcul este salariul 

mediu la data de 31.12.2016. Menţiune: Salariul mediu pe societate reprezintă 

suma salariilor de bază lunare (de încadrare) la care se adaugă sporurile cu caracter 

permanent ale salariaţilor societăţii, raportată la numărul de salariaţi cu normă 

întreagă, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, existenţi în societate la o 

dată anume stabilită. 
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Comitetul de Audit 
 

În  cursul anului 2016, Comitetul de Audit, constituit din administratori 

neexecutivi, independenţi, a avut următoarea componență: 
 

- Cristian Buşu - Președinte 

  - Carmen Popa - membru 

  - Paul-George Prodan - membru 

  - Vasilica Bucur - secretar 

 

Comitetul de Audit a desfășurat  în anul 2016  șase  ședințe,  în datele de 

17.05.2016, 31.05.2016, 29.06.2016, 14.07.2016, 29.08.2016, 12.09.2016, în 

prezența tuturor membrilor săi, ședințe întrunite pentru verificarea  respectării 

legislației și reglementărilor ASF și BVB și a obligațiilor de informare a publicului 

la întocmirea raportului anual privind situațiile financiare la 31.12.2015 și la 

30.06.2016, privind situațiile financiare consolidate la 31.12.2015, pentru 

întocmirea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2015, 

initierea procedurii de selectare a auditorului financiar pentru exercițiul financiar al 

anilor 2017, 2018 și recomandarea auditorului financiar pentru supunerea spre 

aprobare AGOA SIF Oltenia SA. 

 
 

Compartimentul de Control Intern / Conformitate 
 

Pe parcursul exercițiului financiar 2016, din structura organizatorică a S.I.F. 

Oltenia S.A. a făcut parte și Compartimentul de Control Intern / Conformitate, 

compartiment independent specializat în supravegherea respectării de către societate și 

personalul acesteia a legislației în vigoare, incidente pieței de capital, precum și a 

Reglementărilor interne, având ca atribuții următoarele: 

a) să monitorizeze și să evalueze periodic caracterul adecvat și eficacitatea 

măsurilor, a politicilor și a procedurilor stabilite, precum și a acțiunilor întreprinse 

pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către societate a 

obligațiilor care îi revin; 

b) consilierea persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de 

servicii și desfășurarea de activități, precum și pentru asistarea acestora pentru 

respectarea de către societate a obligațiilor ce îi revin conform prevederilor legale 

aplicabile; 
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c) să acționeze conform competențelor sale pentru a preveni și să propună 

măsuri pentru remedierea oricărei situații de încălcare a legilor, reglementărilor în 

vigoare incidente pieței de capital sau procedurilor interne ale societății de către 

societate sau de către angajații acesteia; 

d) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la 

regimul juridic aplicabil pieței de capital; 

e) sa avizeze documentele transmise de societate către A.S.F. în vederea 

obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările A.S.F. și să se asigure că 

raportările pe care societatea trebuie să le transmită A.S.F. și entităților pieței de 

capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare; 

f) să analizeze și să avizeze materialele informative / publicitare ale societății; 

g) să păstreze legătura directă cu A.S.F.; 

h) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale 

incidente activității societății și a regulilor și procedurilor interne, să țina evidența 

neregulilor descoperite; 

i) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale; 

j) să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare; 

k) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne; 

l) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului. 

m) să întocmească, conform planului de investigații, note de verificare ce 

vizează aspecte ale activității desfășurate la nivelul societății, pe care le înaintează 

conducerii superioare și, după avizarea de către aceasta, le înaintează Comitetului 

de Audit, pentru analiza si evaluarea activității; 

n) să întocmească Raportul anual și Planul de investigații pentru anul 

următor, pe care le înaintează Comitetului de Audit pentru analiză, evaluare și 

avizare a activității. După avizare, în termen de 60 de zile de la sfarșitul fiecărui 

an, documentele menționate vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație. 

Raportul și Planul de investigații aprobat de Consiliul de Administrație sunt 

transmise la Autoritatea de Supraveghere Financiară până la data de 15 martie a 

fiecărui an. 

În exercitarea atribuțiilor sale, Reprezentantul Compartimentului de Control 

Intern / Conformitate ține, la sediul societății, următoarele registre: 

1) Registrul unic de petiții, în format electronic securizat, pe an calendaristic  

2) Registrul de investigații  

3) Registrul tranzacțiilor personale ale persoanelor relevante din cadrul 

societății 
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4) Registrul conflictelor de interese  

 
 

Activitatea Compartimentului Control Intern / Conformitate se desfășoară 

conform regulilor și procedurilor de supraveghere și control aprobate de Consiliul de 

Administrație al societății. 
 

 Anual, Reprezentantul Compartimentului Control Intern / Conformitate 

analizează activitatea desfăşurată de societate în cursul anului anterior, semnalând, dacă 

este cazul, eventuale disfuncţionalităţi sau aspecte neconforme cu prevederile legislaţiei 

specifice în vigoare. 

 
 

 Planul de Investigaţii pentru anul 2016, aprobat de Consiliul de 

Administraţie în şedinţa din data de 10.02.2016, a vizat următoarele:  
  

- Activitatea organizatorică;  
  

-  Informări către Conducerea superioară şi salariaţii societăţii privind 

regimul juridic aplicabil pieţei de capital; 
          

-  Avizare documente transmise la A.S.F. în vederea obţinerii autorizărilor 

prevăzute de reglementările A.S.F.; 
 

-  Avizări rapoarte curente, materiale informative / publicitare, comunicate; 
 

 -  Întocmirea Notelor de verificare conform Planului de Investigaţii anual, 

aprobat de Consiliul de Administraţie.     

    Toate Notele de verificare şi avizările acordate au fost consemnate în 

Registrul investigaţiilor. 
 

Pe tot parcursul perioadei de raportare, respectiv 01.01.2016 – 31.12.2016, 

Reprezentantul Compartimentului Control Intern / Conformitate a fost doamna 

Viorica Bălan -  Autorizaţie A.S.F. nr. 215/02.09.2014. 
 

Societatea are un auditor financiar precum şi un auditor intern care şi-au 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi contractele 

încheiate în acest sens. 
 

Auditorul financiar este S.C. JPA AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ S.R.L. 

Bucureşti. 
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Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare anuale. 
 

Consiliul de Administraţie a verificat independenţa şi obiectivitatea 

auditorului financiar prin monitorizarea rotaţiei partenerilor dedicaţi emitentului în 

firma de audit. 
 

Auditorul intern este doamna Bălţăţeanu Nadia Florentina, aceasta fiind 

salariat al emitentului pe perioadă nedeterminată. 

Funcţia de audit intern este separată şi independentă de alte funcţii şi 

activităţi ale S.I.F. Oltenia S.A. 
 

Auditul intern este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1990 R privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi 

societăţile de administrare a investiţiilor precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi OUG nr. 75/1999 privind 

activitatea de audit financiar şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul 

S.I.F. Oltenia S.A., potrivit prevederilor hotărârii C.A.F.R. nr. 88/2007 pentru 

aprobarea Normelor de audit intern. 

Activitatea de audit intern s-a desfăşurat în conformitate cu Procedurile de 

Audit intern aprobate de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. prin 

Hotărârea nr. 6/26.06.2015. 

Modul de organizare şi funcţionare, derularea misiunilor de audit intern, 

obiectivele urmărite sunt stabilite prin Reglementările interne ale S.I.F. Oltenia 

S.A. avizate de A.S.F. prin avizul nr. 279/12.08.2015. 

Activitatea de audit intern în anul 2016 s-a desfăşurat în baza Planului de 

audit intern, avizat de Comitetul de Audit şi aprobat de Consiliul de Administraţie 

al S.I.F. Oltenia S.A. prin Hotărârea nr. 2/10.02.2016. 
 

Auditul intern a avut următoarele obiective: 

a) verificarea conformităţii activităţilor entităţii cu politicile, programele şi 

managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale; 

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi 

nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea societăţii în scopul creşterii 

eficienţei activităţii acesteia; 
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c) evaluarea gradului de adecvare a informaţiilor financiare şi nefinanciare 

destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate; 

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi 

identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel; 

e) evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, 

mecanismelor de control intern și procedurilor societății. 

Misiunile de audit intern în anul 2016 s-au desfăşurat în cadrul 

compartimentelor funcţionale ale S.I.F. Oltenia S.A. şi au vizat în principal, 

conform Planului de audit intern, următoarele activități: 
 

- Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia; 

- Reguli şi proceduri pentru desfăşurarea activităţii fiecărui compartiment, 

conform Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014; 

- Dividendele plătite acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. persoane fizice şi 

juridice existente la data de înregistrare; 

- Dividendele încasate de la societăţile din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A.; 

- Respectarea reglementărilor A.S.F. privind calculul şi raportarea 

activului net; 

- Organizarea evidenţei imobilizărilor financiare de natura acţiunilor şi 

titlurilor de participare; 

- Achiziţii de mijloace fixe, obiecte de inventar, modernizări, reparaţii, 

evidenţa acestora şi amortizările înregistrate pe cheltuieli; 

- Respectarea disciplinei operaţiunilor de casă, acordarea şi justificarea 

avansurilor de trezorerie; 

- Contribuţiile angajatorului faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale şi fonduri speciale. 
 

Misiunile de audit intern întreprinse conform Planului de audit intern avizat 

de Comitetul de Audit şi aprobat de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

pentru anul 2016 şi care au cuprins cele mai importante activităţi, s-au finalizat cu 

următoarele concluzii: 

- Activităţile s-au desfăşurat în concordanţă cu procedurile, normele sau 

instrucţiunile de lucru şi Reglementările interne, fără a se înregistra abateri 

semnificative care ar putea afecta bunul mers al societăţii sau înregistra riscuri majore; 
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- Există suficiente pârghii de control care se respectă, pentru siguranţa 

fiecărei tranzacţii şi reducerea riscurilor; 

- Nu s-au constatat abateri în legătură cu protejarea elementelor 

patrimoniale, nu s-au înregistrat fraude sau pierderi. 
 

 

În cadrul Departamentului Economic al S.I.F. Oltenia S.A. a funcționat, 

până la data de 18.05.2016, Direcţia Plasamente și Managementul Riscurilor. 
 

În atribuţiile acestei direcţii s-a aflat identificarea riscurilor şi supunerea 

spre aprobarea conducerii societăţii, pentru adoptarea de măsuri necesare 

gestionării optime a riscurilor. 
 

Gestionarea riscurilor specifice fiecărei activităţi din structura funcţională şi 

organizatorică s-a realizat la nivelul fiecărui departament / direcţie de specialitate.  

În cursul anului 2016 nu au fost identificate riscuri semnificative care să 

perturbeze activitatea societăţii. 
 

Începând cu data de 18.05.2016, pentru a asigura condițiile de independență 

din punct de vedere ierarhic și funcțional pentru funcția de administrare a 

riscurilor, în cadrul organigramei societății a fost creat un compartiment de 

administrare a riscului în subordinea Consiliului de Administrație. Începând cu 

data de 15.11.2016, prin Decizia nr. 26 / 2016,  doamna Daniela Dumitrescu a fost 

numită în funcția de Administrator de Risc, urmând a-și exercita în concret 

atribuțiile de la momentul aprobării numirii sale în funcție de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară. 
 

Conducerea compartimentelor S.I.F. Oltenia S.A. a avut următoarea 

componenţă: 
 

- în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016:  

- Director Departament Economic 

- Director Direcţia Plasamente, Tranzacții și Calcul Activ Net 

- Director Direcţia Monitorizare Portofoliu  

- Director Direcţia Juridică 

- Director Direcţia Resurse Umane  
 

În cadrul Reglementărilor interne ale S.I.F. Oltenia S.A. sunt prevăzute 

atribuţiile clare ale Departamentului şi fiecărei Direcţii. 

Ocupanţii funcţiilor de Directori, conform Reglementărilor interne, trebuie să 
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îndeplinească condiţii stricte de pregătire profesională şi de experienţă pe piaţa de capital. 

Pentru a pune la dispoziţia acţionarilor informaţii relevante în timp real, 

S.I.F. Oltenia S.A. a creat pe pagina web www.sifolt.ro secţiunea numită 

Informaţii investitori, uşor accesibilă şi permanent actualizată. 
 

Pagina web este astfel structurată încât să conţină informaţiile specifice 

necesare deţinătorilor de valori mobiliare (în limba română şi engleză), dintre care 

amintim:  
 

Codul de Guvernanta Corporativa,  Politica de remunerare, Tranzactii 

Persoane Initiate, Reglementari Interne,  Auditor Intern,  Auditor Extern, 

Consiliul de Administratie, Conducatori Efectivi, Conducerea Executiva, 

Control Intern, Informatii investitori - care cuprind: Calendar financiar,  

Raportari periodice,  Raportare continua, Politici investitionale – 

Reglementari prudentiale, Raportare lunara Activ Net, Buletin informativ 

lunar, Adunari Generale.  
 

 

S.I.F. Oltenia S.A. are structuri interne specializate pentru relaţia cu investitorii 

şi relaţia cu acţionarii proprii şi anume Serviciul Acţionari şi Relaţii cu Acţionarii 

(mihaela.talea@sifolt.ro) şi Biroul Relaţii Publice (public@sifolt.ro). 
 

S.I.F. Oltenia S.A. are desemnate două persoane care să menţină legătura cu 

instituţiile pieţei de capital (A.S.F. şi B.V.B.), acestea urmând periodic programe 

de specializare. 
 

Pentru facilitarea şi încurajarea participării acţionarilor la lucrările Adunărilor 

Generale ale Acţionarilor şi pentru exercitarea deplină a drepturilor acestora, S.I.F. 

Oltenia S.A. a pus la dispoziţie posibilitatea exercitării votului în absenţă pe bază 

de împuternicire specială şi generală, a votului la distanţă  (buletin de vot prin 

corespondenta). Documentele pentru exercitarea votului, oricare ar fi varianta 

de vot aleasa de actionar, pot fi transmise prin poştă/curierat sau electronic, fie 

se pot depune la registratura societatii, cu respectarea procedurii de vot stabilita 

de Consiliul de Administratie in baza prevederilor legale si statutare. 
 

Modul de lucru a fost public şi a fost prezentat prin intermediul comunicatelor în 

cadrul Raportării continue. 

Toate documentele aferente Adunărilor Generale ale Acţionarilor au fost 

publicate în termen legal pe site-ul oficial al S.I.F. Oltenia S.A.:  www.sifolt.ro. 

http://www.sifolt.ro/
http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/RO_Cod%20Guvernanta%20Corporativa_WEB_revised.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/aga/2013/aga_aprilie/hotararea_5.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/tranzactii/2016/tpi.html
http://www.sifolt.ro/ro/tranzactii/2016/tpi.html
http://www.sifolt.ro/ro/regin/ri.html
http://www.sifolt.ro/ro/auditor_intern.html
http://www.jpa.ro/home-ro/
http://www.sifolt.ro/ro/consiliul_de_administratie.html
http://www.sifolt.ro/ro/conducatori-efectivi.html
http://www.sifolt.ro/ro/conducerea_executiva.html
http://www.sifolt.ro/ro/compartiment_control.html
http://www.sifolt.ro/ro/info_investitori.html
http://www.sifolt.ro/ro/calfin/2016/calendar_financiar.html
http://www.sifolt.ro/ro/raportari/2015/raportari.html
http://www.sifolt.ro/ro/comunicate/2016/comunicate.html
http://www.sifolt.ro/ro/activ/2016/activ.html
http://www.sifolt.ro/ro/news/2016/news.html
http://www.sifolt.ro/ro/news/2016/news.html
http://www.sifolt.ro/ro/aga/2015/evenimente.html
mailto:mihaela.talea@sifolt.ro
mailto:pubilic@sifolt.ro
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În cadrul Reglementărilor interne, sunt prevăzute reguli şi proceduri cu 

privire la furnizarea periodică şi continuă de informaţii pentru a se asigura astfel 

desfăşurarea unei activităţi transparente, care să asigure accesul egal al 

investitorilor la informaţii. 
 

Ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de Guvernanţă Corporativă, 

S.I.F. Oltenia S.A. a prezentat, prin Raportul curent nr. 29/04.01.2016, 

Declaraţia de conformitate cu Codul de Guvernanţă Corporativă în perioada de 

tranziţie, enumerând prevederile din Cod care nu sunt respectate la data de 31 

decembrie 2015 şi explicând, pe scurt, motivul pentru abaterea respectivă, astfel: 

 
 

 Prevederile Codului Nu 

respectă 

sau 

respectă 

parţial 

Motivul pentru neconformitate 

A.8  Declaraţia privind guvernanţa corporativă va 

informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului 

sub conducerea Preşedintelui sau a comitetului 

de nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma 

măsurile cheie şi schimbările rezultate în urma 

acesteia. Societatea trebuie să aibă o 

politică/ghid privind evaluarea Comitetului 

cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa 

procesului de evaluare. 

 

 

 

 

X 

În cursul anului 2015 nu s-a realizat o evaluare 

a Consiliului de Administraţie al societăţii. La 

nivelul Consiliului de Administraţie nu este 

înfiintat un comitet de nominalizare. În anul 

2015 s-a completat Consiliul de Administraţie 

cu un membru independent, urmând a fi 

înfiinţat comitetul de nominalizare. Ulterior 

înfiinţării acestuia se va adopta politica/ghidul 

privind evaluarea Comitetului şi se vor urmări 

criteriile procesului de evaluare. 

A.11 Consiliul societăţilor din Categoria Premium 

trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare 

format din persoane fără funcţii executive, care 

va conduce procedura nominalizărilor de noi 

membri în Consiliu şi va face recomandări 

Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului 

de nominalizare trebuie să fie independentă. 

 

 

 

X 

În cursul anului 2015 Consiliul de Administraţie 

a fost completat cu un membru independent. 

Urmează ca în cursul anului 2016 să se înfiinţeze 

Comitetul de nominalizare. 

D.2  Societatea va avea o politică privind 

distribuţia anuală de dividende sau alte 

beneficii către acţionari, propusă de 

Directorul General sau de Directorat şi 

adoptată de Consiliu, sub forma unui set de 

linii directoare pe care societatea intenţio-

nează să le urmeze cu privire la distribuirea 

 

 

 

 

X 

Societatea nu a avut formalizată o politică 

privind distribuirea anuală de dividend dar, în 

ciuda acestui fapt, Societatea a distribuit anual 

dividende consistente. Astfel, în ultimii 5 ani 

sumele distribuite au reprezentat între 54% şi 

90% din profitul net. Valoarea dividendului 

/acţiune a fost propusă anual de conducerea 
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profitului net. Principiile politicii anuale de 

distribuţie către acţionari vor fi publicate pe 

pagina de internet a societăţii. 

executivă, adoptată de Consiliul de 

Administraţie şi supusa spre aprobare AGOA.  

În cadrul Adunărilor Generale Ordinare care au 

avut pe ordinea de zi aprobarea repartizării 

profitului net, odată cu valoarea dividendului / 

acţiune, au fost aprobate şi modalităţile de 

distribuire a acestora către acţionari. 

D.9  O societate va organiza cel puţin două 

şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investi-

torii în fiecare an. Informaţiile prezentate cu 

aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea 

relaţii cu investitorii a paginii de internet a 

societăţii la data şedinţelor/teleconferinţelor. 

 

 

 

 

 

X 

S-a considerat că informaţiile privind 

guvernanţa corporativă, rapoartele periodice şi 

continue transmise pieţei reglementate şi 

publicate pe web site-ul societăţii au asigurat 

un grad ridicat de transparenţă şi au permis 

investitorilor să ia decizii bazate pe date 

concrete şi complete. 

Incepand cu anul 2016 vor fi organizate 

şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii, 

iar informaţiile prezentate în cadrul acestora vor 

fi publicate pe web site-ul societăţii. 

D.10  În cazul în care o societate susţine diferite 

forme de expresie artistică şi culturală, 

activităţi sportive, activităţi educative sau 

ştiinţifice şi consideră că impactul acestora 

asupra caracterului inovator şi competitivi-

tăţii societăţii fac parte din misiunea şi 

strategia sa de dezvoltare, va publica politica 

cu privire la activitatea sa în acest domeniu. 

 

 

 

X 

Societatea nu are o politică cu privire la 

susţinerea diverselor forme de expresie 

artistică şi culturală, activităţi sportive, 

activităţi educative sau ştiinţifice dar în cursul 

anului 2015 a acordat sponsorizări în limita a 

2.500 lei/eveniment. 

 

 

 

 

Prin Hotărârea nr. 20 / 19.12.2016 a Consiliului de Administrație, s-a 

constituit Comitetul de Nominalizare, cu următoarea componență: 

- Carmen Popa – Președinte 

- Cristian Buşu – Membru 

- Tudor Ciurezu – Membru. 

   
 

De asemenea, în ședința din data de 09.02.2017, Consiliul de Administrație 

a aprobat evaluarea anuala (2016) a membrilor Consiliului de Administrație si a 

Conducerii Superioare realizată de catre Comitetul de Nominalizare. 
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
 

 

 În realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a unei societăţi, există, la nivel 

european, preocuparea fermă de a reglementa integrarea responsabilităţii sociale în 

activitatea acesteia. Pentru a încuraja demersurile companiilor care au îmbrăţişat o 

asemenea filosofie complexă, au fost astfel lansate numeroase iniţiative, vizând 

aspecte ca: business, relaţia cu clienţii, relaţia cu acţionarii, relaţia cu furnizorii, cu 

mediul înconjurător, cu comunităţile locale, relaţia cu angajaţii proprii. 

Companiile trebuie să-şi stabilească strategii adecvate domeniului specific de 

activitate şi care să răspundă în acelaşi timp şi nevoilor comunităţii. Este sarcina 

societăţii civile şi a sectorului public să elaboreze proiecte pe termen lung şi să 

realizeze diseminarea lor pe scară largă. Apare astfel în scenă, mass media, cu un rol 

major de informare şi de educare în acest domeniu, alături de specialişti, 

reprezentanţi guvernamentali, lideri de opinie, reprezentanţi ai companiilor 

multinaţionale cu tradiţie bogată legată de acest concept, ca şi companii româneşti 

care vor să se informeze şi au deja proiecte interesante. 
 

Bine integrată în strategia de dezvoltare a S.I.F. Oltenia S.A., responsabilitatea 

socială  se concretizează, în primul rând, în impactul economic al activităţii desfăşu-

rate, constând în nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor cu care societatea participă la 

bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale. 
 

S.I.F. Oltenia S.A. s-a implicat direct, şi în anul 2016, în rezolvarea / 

sprijinirea unor probleme sociale ale comunităţii, prin acordarea de sponsorizări 

pentru susţinerea unor activităţi. 
 

Legat de aspectul calităţii vieţii, se cuvine a menţiona aici că unul dintre 

domeniile de activitate, strâns corelat cu tematica responsabilităţii sociale, nelipsit 

din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. a fost şi este industria farmaceutică, societatea 

investind şi în cursul anului 2016  în acest domeniu. 
 

S.I.F. Oltenia S.A. a participat, în anul 2016, la stagii de perfecționare 

profesională conforme cu activitatea desfășurată și s-a implicat – în calitate de 

partener - în susţinerea unor evenimente organizate şi desfăşurate în domeniul 

specific al pieței de capital, menţionând aici: 
 

1)  seminarul „Modificari majore ale Codului fiscal si Codului de 

procedura fiscala de la 1 ianuarie 2016. Relatia Companie – Fisc – 

Angajati – Furnizori si Clienti. Studii de caz si solutii la provocarile pe 

care le genereaza noile reglementari.” 
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organizat de Media Makers Bucuresti, in colaborare cu societatea de 

consultant PricewaterhouseCoopers si PKF Finconta, în 29 ianuarie 2016 la 

Bucureşti 
 

2) cursul „Noi reglementari in domeniul preturilor de transfer” 
organizat de Business Breakfast Craiova în 16 feb 2016 

 
3) cursul “Academia IFRS” 
organizat de KPMG în perioada 14 – 15 aprilie 2016 la Bucureşti 
 
4) conferinta „Antreprenoriatul feminin-Femeia la putere-o lume mai 
buna" editia a IV-a, organizata de ziarul BURSA pe data de 21.04.2016. – 

partener 
 
5)  cursul “IFRS – piata de capital” 
organizat de ISF (Institutul de Studii Financiare), în 27 mai 2016 la 
Bucureşti. 
 
6) cursul “Manager Risc” 
organizat de Asociatia Romana pentru Calitate – ARC în perioada 13 – 17 

iunie la Bucureşti 
  
7)  evenimentul “IFRS – Forum” 
organizat de Business Mark in iunie 2016 la Bucureşti 
 
Principalele aspecte de responsabilitate socială implementate în ceea ce 

priveşte activitatea S.I.F. Oltenia S.A. sunt: 
 

- asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos; 

- asigurarea îmbunătăţirii calităţii vieţii angajaţilor la locul de muncă şi în 

afara acestuia; 

- abordarea în mod responsabil a restructurărilor, ţinând cont de interesele 

tuturor părţilor implicate; 

- minimizarea impactului activităţilor desfăşurate asupra mediului; 

- aplicarea de principii şi practici echitabile de conducere a companiei. Astfel,  

în structura conducerii (conducerea superioară plus conducerea executivă) 

femeile deţin o pondere de 57,14%. 

- construirea unor relaţii de încredere cu societăţile la care deţinem participaţii; 

- promovarea valorilor companiei în rândul angajaţilor prin programe de training.  
 

Activităţile de responsabilizare socială vizează, de asemenea, stimularea şi 

fidelizarea salariaţilor şi implicarea acestora în diferite acţiuni cu caracter umanitar 

şi social. 
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Activitatea complexă a societăţii, presupune, în egală măsură,  îndeplinirea 

unor standarde ridicate de pregătire profesională a salariaţilor. În anul 2016, 

Conducerea superioară şi Reprezentantul Compartimentului de Control Intern / 

Conformitate au participat la cursuri de formare şi dezvoltare profesională 

continuă, având ca tematică principală modificările intervenite în legislaţie, cu 

accent pe legislaţia aplicabilă pieţei de capital din România.  

 

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU       Anina RADU          ec. Elena  SICHIGEA 

 

                         Preşedinte             Director General Adjunct          Director Economic 
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DECLARATIA DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA 
AL BURSEI DE VALORI BUCURESTI 

 

 Prevederile Codului Respectă Nu respectă 
sau 

respectă 
parțial 

Motivul pentru neconformitate 

A.1  Toate societăţile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de 
referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică, 
printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A. 

X   

A.2  Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În 
orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de 
interese care au survenit sau pot surveni şi să se abțină de la participarea la discuții 
(inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea 
cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere 
conflictului de interese respectiv. 

X   

A.3  Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci 
membri. 

X   

A.4  Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un 
membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent 
în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin 
de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie 
să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de 
Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea 
alegerii sau realegerii, precum şi atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând 
elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului şi 
judecații sale 1. 

X   

A.5  Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv 
poziții executive şi neexecutive în Consiliul unor societăți şi instituții non-profit, trebuie dezvăluite 
acționarilor şi investitorilor potențiali înainte de nominalizare şi în cursul mandatului său. 

X   

A.6  Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un 
acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. 
Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la 
chestiuni decise de Consiliu. 

X   

A.7  Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității 
Consiliului. 

X   

                                                 
1 A se vedea Codul, prevederile A.4.1. - A.4.9. pentru o enumerare a criteriilor de independenţă. Compendiul bunelor practici de guvernanţă corporativă include o explicaţie cuprinzătoare a conceptului de administrator 
independent.   
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A.8  Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului 
sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma 
măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică / 
ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de 
evaluare. 

X   

A.9  Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de 
întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în 
persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. 

X   

A.10  Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul 
exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. 

X   

A.11 Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare 
format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi 
membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de 
nominalizare trebuie să fie independentă. 

X    

B.1  Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie 
administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să 
fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel 
puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiența de audit sau contabilitate 
dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit 
trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit 
trebuie să fie independenți. 

X   

B.2  Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. X   

B.3  În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a 
sistemului de control intern. 

X   

B.4  Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de 
adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit 
al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele 
sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția 
Consiliului. 

X   

B.5  Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății 
și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. 

X   

B.6  Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de 
gestiune a riscului. 

X   

B.7  Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de 
audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze 
rapoartele echipei de audit intern. 

X   

B.8  Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie 
urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. 

X   
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B.9  Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu 
tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. 

X   

B.10  Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu 
oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare 
de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de 
Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod 
corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în 
categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. 

X   

B.11  Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit 
intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. 

X   

B.12  În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta 
trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de 
audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce 
riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. 

X   

C.1 a. Politica de remunerare 
Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în 
raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei 
anuale care face obiectul analizei.  
Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea 
principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a 
Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să 
descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, să 
detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, 
stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să 
descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile 
generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de 
remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de 
preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa 
cauză.  
[...]  
Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe 
pagina de internet a societății. 
 
b. Raportul privind remunerarea 
 

Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în 
raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei 
anuale care face obiectul analizei.  
[…]  

X   
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Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru 
persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul 
analizei. 

D.1 2 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului 
larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. 
În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa 
de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate 
informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: 

X   

D.1.1  Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale 
acționarilor; 

X   

D.1.2  CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente 
profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de 
administrație din societăți sau din instituții non-profit; 

X   

D.1.3  Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele 
prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la 
neconformitatea cu prezentul Cod; 

X   

D.1.4  Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele 
informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile 
de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; 
întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv 
hotărârile adoptate; 

X   

D.1.5  Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către 
acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, 
inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi 
publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; 
 

X   

D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații 
relevante; 

X   

D.1.7  Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele 
trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și 
rapoartele anuale. 

X   

D.2  Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către 
acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma 
unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea 
profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de 
internet a societății. 

 X Societatea nu a avut formalizata o politică 
privind distribuirea anuală de dividend dar, 
în ciuda acestui fapt, Societatea a 
distribuit anual dividende consistente. 
Astfel, în ultimii 5 ani sumele distribuite au 

                                                 
2 Conformitatea cu prevederea D.1. înseamnă că societatea este conformă cu toate subpunctele acesteia (D.1.1, D.1.2, etc.).   
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reprezentat între 54% şi 90% din profitul 
net. Valoarea dividendului /acţiune a fost 
propusă anual de conducerea executivă, 
adoptată de Consiliul de Administraţie şi 
supusa spre aprobare AGOA.  
În cadrul Adunărilor Generale Ordinare 
care au avut pe ordinea de zi aprobarea 
repartizării profitului net, odată cu valoarea 
dividendului/acţiune, au fost aprobate şi 
modalităţile de distribuire a acestora către 
acţionari. 

D.3  Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau 
nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului 
global al unui număr de factori privind o perioada viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, 
aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod 
semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, 
perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi 
incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi 
publicată pe pagina de internet a societății. 

X   

D.4  Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la 
adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, 
cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor. 

X   

D.5  Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt 
prezentate în cadrul acestor adunări. 

X   

D.6  Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurta apreciere asupra 
sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor 
chestiuni supuse deciziei adunării generale. 

X   

D.7  Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor 
în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să 
participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului 
hotărăște în alt sens. 

X   

D.8  Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română cât și 
în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al 
profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru 
la altul cât și de la un an la altul. 

X   

D.9  O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare 
an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a 
paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor. 

 X Informaţiile privind guvernanţa corporativă, 
rapoartele periodice şi continue transmise 
pieţei reglementate şi publicate pe web 
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site-ul societăţii au asigurat un grad ridicat 
de transparenţă şi au permis investitorilor 
să ia decizii bazate pe date concrete şi 
complete. 
Cu ocazia desfășurării Adunarilor 
Generale ale Actionarilor societatii pe 
parcursul anului 2016, s-a prevăzut în 
Procedura privind organizarea și 
desfășurarea acestora posibilitatea 
solicitării de către analişti,  investitori, 
jurnaliști, specialiști etc., de participare la 
ședință: 
 
„La lucrările AGA SIF Oltenia SA poate 
participa orice specialist, consultant, 
expert sau analist financiar, în baza unei 
invitații prealabile din partea Consiliului de 
Administrație al societății. 
Jurnaliștii acreditați la SIF Oltenia SA pot 
sa participe la lucrările AGA, cu excepția 
cazului în care Președintele Consiliului de 
Administrație al societății hotărăște în alt 
sens.” 
 

Nu au existat astfel de solicitari 
prealabile. 

D.10  În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități 
sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului 
inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va 
publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu. 

 X Societatea nu are o politică cu privire la 
susţinerea diverselor forme de expresie 
artistică și culturală, activităţi sportive, 
activităţi educative sau știinţifice dar în 
cursul anului 2016 a acordat sponsorizări 
în limita a 2.500 lei/eveniment. 

 

Consiliul de Administraţie 

 

conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU    jr. Anina RADU 
 

                 Preşedinte              Vicepreşedinte 



ANEXA  

 

LISTA 

societăţilor comerciale controlate de S.I.F. OLTENIA S.A.  

la data de 31.12.2016 

Nr. 

crt. 
Denumire societate 

Capital social 

total 

  

- lei - 

Valoare 

nominală 

acţiune  

 - lei - 

Deţinere S.I.F. OLTENIA S.A.  

Valoare 

 

- lei - 

Nr. acţiuni 

Procent 

 

% 

1.  COMPLEX HOTELIER S.A. DAMBOVITA 4.385.557,5 2,5 4.383.042,50 1.753.217 99,94 

2.  VOLTALIM S.A. CRAIOVA 15.115.605,50 2,5 14.993.797,50 5.997.519 99,19 

3.  MERCUR S.A. CRAIOVA 2.958.210 2,5 2.762.090 1.104.836 93,37 

4.  GEMINA TOUR S.A. RM.VILCEA 2.146.102,5 2,5 1.894.720 757.888 88,29 

5.  ARGUS S.A. CONSTANTA 53.670.699 1,5 46.266.852 30.844.568 86,21 

6.  FLAROS S.A. BUCURESTI 3.803.415 2,5 3.082.235,00 1.232.894 81,04 

7.  CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. CRAIOVA 8.791.365 2,5 6.813.312,5 2.725.325 77,50 

8.  UNIVERS S.A. RM.VALCEA 1.991.605 2,5 1.468.797,5 587.519 73,75 

9.  PROVITAS S.A. BUCURESTI 500.000 10 351.390 35.139 70,28 

10.  TURISM S.A. PUCIOASA 3.650.000 2,5 2.526.497,5 1.010.599 69,22 

11.  ALIMENTARA S.A. SLATINA 998.987,58 2,43 521.823,06 214.742 52,24 

12.  LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE 6.174.515 2,5 2.451.092,50 980.437 39,70 

 

 

  
 

Consiliul de Administraţie 

 

      conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU                            Anina RADU 

 

                      Preşedinte                           Vicepreşedinte 

 



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3) 565.844.129

1.1 Imobilizari necorporale 4.519

1.2 Imobilizari corporale 11.856.466

1.3 Imobilizari financiare, din care: 553.983.144

1.3.1 Actiuni cotate 10.033.107

1.3.2 Actiuni necotate 543.706.344

1.3.3 Titluri de stat 0

1.3.4 Certificate de depozit 0

1.3.5 Depozite bancare 0

1.3.6 Obligatiuni municipale 0

1.3.7 Obligatiuni corporative 0

1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 0

1.3.10 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social 0

1.3.11 Alte imobilizari financiare 243.693

2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) 1.005.064.496

2.1 Stocuri 17.985

2.2 Creante, din care: 13.427.910

2.2.1 Dividende de incasat 0

2.2.2 Alte drepturi de primit 0

2.2.3 Alte creante 13.427.910

2.3 Disponibilitati 3.509.197

2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care: 963.642.928

2.4.1 Actiuni cotate 961.256.223

2.4.2 Actiuni necotate 0

2.4.3 Obligatiuni municipale 0

2.4.4 Obligatiuni corporative 0

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 2.386.705

2.4.6 Drepturi de preferinta 0

2.5 Valori mobiliare nou emise 0

2.6 Titluri de stat 0

2.7 Depozite bancare 24.466.476

2.8 Certificate de depozit 0

2.9 Alte active circulante 0

3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0

4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 81.276

5 TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4) 1.570.989.901

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2016

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2016

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)

6
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 

PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)
63.473.025

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0

6.2 Sume datorate institutiilor de credit 0

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor 0

6.4 Datorii comerciale 244.383

6.5 Efecte de comert de platit 0

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului 0

6.7 Sume datorate privind interesele de participare 0

6.8 Dividende sau alte drepturi de platit, din care: 56.991.969

6.8.1 Dividende de platit 56.991.969

6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor 0

6.9 Alte datorii 6.236.673

7
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 

MARE DE UN AN
122.077.335

8 PROVIZIOANE 5.048.000

9 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2) 12.617.426

9.1 Subventii pentru investitii 0

9.2 Venituri inregistrate in avans 12.617.426

10 CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9) 1.429.195.054

10.1 Capital social subscris si varsat 58.016.571

10.2 Prime legate de capital 0

10.3 Diferente din reevaluare 7.755.548

10.4 Rezerve ajustate, din care: 2.435.480.192

10.4.1 Rezerve 628.700.831

10.4.2 Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie 1.806.779.361

10.5 Rezultatul reportat, din care: -2.431.608.572

10.5.1 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 0

10.5.2 Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29 7.023.313

10.5.3
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 

(hiperinflatie)
-2.438.631.885

10.6 Rezultatul exercitiului 101.271.377

10.7 Alte elemente de capitaluri proprii 626.427.414

10.8 Elemente asimilate capitalului 631.852.524

10.9 Repartizarea profitului 0

11 TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10) 1.632.410.840

12 ACTIV NET (rd.5-6-9) 1.494.899.450

13 NUMAR ACTIUNI EMISE 580.165.714

14 VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13) 2,5767



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2016

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)

15
Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 

15.3)
52

15.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata 18

15.2
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de 

tranzactionare
14

15.3 Societati neadmise la tranzactionare 20

16 Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare * 0

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, 

aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in 

calculul activului net este egala cu zero



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2016 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei 1.494.899.450 lei

Total activ 1.708.098.544 lei 1.570.989.901 lei

DATE FINALE

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

1 Valori mobiliare si instrumente ale 

pietei monetare din care: 69,6005 66,1235 0 1.129.453.822 64,9736 61,8266 0 971.289.330 (158.164.492)

1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise sau tranzactionate pe o 

piata reglementata din România, din care: 

actiuni, alte valori mobiliare asimilate 

acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), 

obligatiuni (pe categorii de emitent), alte 

titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si 

pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 69,6005 66,1235 0 1.129.453.822 64,9736 61,8266 0 971.289.330 (158.164.492)

 - BVB - actiuni
53,4806 50,8088 0 867.864.404 52,4545 49,9139 0 784.142.209 (83.722.195)

 - AERO - actiuni
16,1142 15,3092 0 261.495.964 12,5190 11,9127 0 187.147.121 (74.348.843)

 - SIBEX - actiuni
0,0058 0,0055 0 93.454 0,0000 0,0000 0 0 (93.454)

 - Drepturi de preferinta
0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise sau tranzactionate pe o 

piata reglementata dintr-un stat membru, din 

care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate 

acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), 

obligatiuni (pe categorii de emitent), alte 

titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si 

pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2016 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei 1.494.899.450 lei

Total activ 1.708.098.544 lei 1.570.989.901 lei

DATE FINALE

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise la cota oficiala a unei 

burse dintr-un stat nemembru sau negociate 

pe o alta piata reglementata dintr-un stat 

nemembru, care opereaza în mod regulat si 

este recunoscuta si deschisa publicului, 

aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte 

valori mobiliare asimilate acestora (cu 

mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni 

(pe categorii de emitent), alte titluri de 

creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe 

categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

2 Valori mobiliare nou emise 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

3 Alte valori mobiliare si 

instrumentre ale pietei monetare 

mentionate la art. 187 lit. a): valori 

mobiliare (pe categorii si pe tipuri 

de emitent) si instrumente ale 

pietei monetare (pe categorii);

34,0573 32,3559 0 552.671.449 36,3708 34,6092 0 543.706.344 (8.965.105)



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2016 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei 1.494.899.450 lei

Total activ 1.708.098.544 lei 1.570.989.901 lei

DATE FINALE

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

4 Depozite bancare din care: 0,3583 0,3404 4.901.094,58 912.603,52 1,6367 1,5574 5.105.236,30 19.361.239,48 18.652.778 

4.1 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit din România; 0,3583 0,3404 4.901.094,58 912.603,52 1,6367 1,5574 5.105.236,30 19.361.239,48 18.652.778 

4.2 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit dintr-un stat membru; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

4.3 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit dintr-un stat nemembru; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata 

reglementata: 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.1 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata din 

România, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.2 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

un stat membru, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.3 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

un stat nemembru, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.4 Instrumente financiare derivate negociate în 

afara pietelor reglementate, pe categorii de 

instrumente; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

6 Conturi curente si numerar 0,0470 0,0446 136.982 625.425 0,2347 0,2234 1.415.865 2.093.332 2.746.790 



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2016 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.622.765.774 lei 1.494.899.450 lei

Total activ 1.708.098.544 lei 1.570.989.901 lei

DATE FINALE

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

7 Instrumente ale pietei monetare, 

altele decât cele tranzactionate pe 

o piata reglementata, conform art. 

101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 

297/2004. 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

8 Titluri de participare ale 

AOPC/OPCVM 0,1418 0,1347 0 2.301.191 0,1597 0,1519 0 2.386.705 85.514 

9 Alte active (sume în tranzit, sume 

la distribuitori, sume la SSIF etc.) 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la 

majorarile de capital social 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.2 Alte drepturi de primit 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2016

Nr. Crt.

Denumire element                         

(conform regulamentului CNVM 

nr.15/2004)

31/12/2016 31/12/2015 Diferente

1 Nr. de actiuni emise 580.165.714 580.165.714 0

2 Valoare unitara a activului net 2,5767 2,7971 -0,2204

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/12/2016

Nr. 

Crt.

Denumire element (conform 

regulamentului CNVM nr.15/2004)
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

1 Activ net 1.543.555.299 1.622.765.774 1.494.899.450

2 Valoare unitara a activului net 2,6605 2,7971 2,5767

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. 

Crt
Emitent Simbol

Data 

ultimei 

tranzactii

Nr.actiuni 

detinute

Valoare 

nominala

Valoare 

actiune
Valoare totala

Pondere in 

capitalul 

social al 

emitentului

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

1 ALTUR SLATINA ALT 30/12/2016 49.428.571 0,1000 0,0356 1.759.657 5,9958 0,1120 0,1177

2 ANTIBIOTICE IASI ATB 30/12/2016 92.389.446 0,1000 0,5200 48.042.512 13,7620 3,0581 3,2138

3

B.R.D.-GROUPE SOCIETE 

GENERALE BUCURESTI BRD 30/12/2016 15.142.850 1,0000 11,8800 179.897.058 2,1729 11,4512 12,0341

4

BANCA TRANSILVANIA 

CLUJ TLV 30/12/2016 40.936.647 1,0000 2,3850 97.633.903 1,1228 6,2148 6,5311

5

BURSA DE VALORI 

BUCURESTI BVB 30/12/2016 383.709 10,0000 29,0000 11.127.561 5,0000 0,7083 0,7444

6

C.N.T.E.E. 

TRANSELECTRICA 

BUCURESTI TEL 30/12/2016 2.823.742 10,0000 29,2000 82.453.266 3,8521 5,2485 5,5156

7 COS TARGOVISTE COS 6.142.826 0,1000 0,0000 0 8,9220 0,0000 0,0000

8

ELECTROMAGNETICA 

BUCURESTI ELMA 30/12/2016 171.717.594 0,1000 0,1710 29.363.709 25,4006 1,8691 1,9643

9 OMV PETROM BUCURESTI SNP 30/12/2016 700.500.277 0,1000 0,2610 182.830.572 1,2367 11,6379 12,2303

10 PRODPLAST BUCURESTI PPL 30/12/2016 4.702.595 1,0000 2,6500 12.461.877 27,5450 0,7932 0,8336

11 S.E. ELECTRICA SA EL 30/12/2016 245.238 10,0000 13,1600 3.227.332 0,0709 0,2054 0,2159

12 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30/12/2016 1.551.729 1,0000 25,0000 38.793.225 0,4026 2,4693 2,5950

13

SANTIERUL NAVAL 

ORSOVA SNO 30/12/2016 2.422.738 2,5000 2,7700 6.710.984 21,2094 0,4272 0,4489

14 SIF MOLDOVA SIF2 30/12/2016 420.600 0,1000 0,7800 328.068 0,0405 0,0209 0,0219

15 SIF TRANSILVANIA SIF3 30/12/2016 5.370.162 0,1000 0,2500 1.342.541 0,2459 0,0855 0,0898



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. 

Crt
Emitent Simbol

Data 

ultimei 

tranzactii

Nr.actiuni 

detinute

Valoare 

nominala

Valoare 

actiune
Valoare totala

Pondere in 

capitalul 

social al 

emitentului

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

16

SNTGN TRANSGAZ 

MEDIAS TGN 30/12/2016 180.873 10,0000 294,0000 53.176.662 1,5362 3,3849 3,5572

17 T.M.K. ARTROM SLATINA ART 30/12/2016 6.376.741 2,5100 2,6100 16.643.294 5,4891 1,0594 1,1133

18 TURISM FELIX BAILE FELIX TUFE 30/12/2016 84.174.259 0,1000 0,2180 18.349.988 16,9655 1,1681 1,2275

784.142.209 49,9139 52,4545

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – AERO (BVB) - (actiuni)

Nr. 

Crt
Emitent Simbol

Data 

ultimei 

tranzactii

Nr.actiuni 

detinute

Valoare 

nominala

Valoare 

actiune
Valoare totala

Pondere in 

capitalul 

social al 

emitentului

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

1 ALIMENTARA SLATINA ALRV 28/12/2016 214.742 2,4300 15,0000 3.221.130 52,2352 0,2050 0,2155

2 ARGUS CONSTANTA UARG 28/12/2016 30.844.568 1,5000 3,0000 92.533.704 86,2050 5,8902 6,1900

3 CEREALCOM ALEXANDRIA CCOM 12/08/2016 34.672.773 0,1000 0,0479 1.660.826 6,6944 0,1057 0,1111

4

CONSTRUCTII FEROVIARE 

CRAIOVA CFED 23/12/2016 2.725.325 2,5000 0,1000 272.533 77,5001 0,0173 0,0182

5 CONTACTOARE BUZAU CONQ 28/12/2016 521.220 2,5000 3,9000 2.032.758 18,1964 0,1294 0,1360

6 FLAROS BUCURESTI FLAO 02/12/2016 1.232.894 2,5000 32,0000 39.452.608 81,0386 2,5113 2,6391

7 IAMU BLAJ IAMU 28/11/2016 1.884.289 2,5000 3,6400 6.858.812 19,8343 0,4366 0,4588

8

LACTATE NATURA 

TARGOVISTE INBO 19/12/2016 980.437 2,5000 3,2800 3.215.833 39,6969 0,2047 0,2151

9 MAT CRAIOVA MTCR 11/07/2016 2.024.778 2,5000 4,1349 8.372.281 25,7118 0,5329 0,5601

10 MERCUR CRAIOVA MRDO 29/12/2016 1.104.836 2,5000 12,8000 14.141.901 93,3703 0,9002 0,9460

11 RELEE MEDIAS RELE 28/11/2016 62.080 2,5000 8,7000 540.096 11,4644 0,0344 0,0361

12 SINTEROM CLUJ SIRM 27/12/2016 1.531.471 2,5000 0,9500 1.454.897 31,6302 0,0926 0,0973

13 TUSNAD BAILE TUSNAD TSND 29/12/2016 26.296.078 0,1000 0,0400 1.051.843 8,7130 0,0670 0,0704

14 UNIVERS RM.VALCEA UNVR 30/12/2016 587.519 2,5000 21,0000 12.337.899 73,7494 0,7854 0,8253

187.147.121 11,9127 12,5190

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. 

Crt
Emitent

Nr.actiuni 

detinute

Data 

achizitiei

Pret de 

achizitie

Valoare 

actiune
Valoare totala

Pondere in 

capitalul 

social al 

emitentului

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

1

BANCA COMERCIALA 

ROMANA BUCURESTI 1.023.534.303 01/11/1996 0,0030 0,3800 388.952.975 6,2973 24,7585 26,0187

2

BIROUL DE INVESTITII 

REGIONAL OLTENIA IFN 272.411 01/11/1996 15,4540 10,8623 2.959.021 19,4540 0,1884 0,1979

3

BT ASSET MANAGEMENT 

S.A.I. CLUJ 716.559 28/02/2006 0,2791 4,1920 3.003.794 9,9998 0,1912 0,2009

4

COMPLEX HOTELIER 

DAMBOVITA 1.753.217 31/01/1998 2,7577 3,6563 6.410.364 99,9427 0,4080 0,4288

5 COREALIS CRAIOVA 655.757 30/06/2000 2,5000 3,8686 2.536.886 19,1789 0,1615 0,1697

6 CORINT TARGOVISTE 178.297 01/11/1996 0,4800 0,0000 0 5,7978 0,0000 0,0000

7

DEPOZITARUL CENTRAL 

BUCURESTI 9.878.329 31/07/1998 0,0770 0,1210 1.195.762 3,9057 0,0761 0,0800

8 DEPOZITARUL SIBEX 12.480 27/03/2009 96,1538 96,0059 1.198.153 5,4379 0,0763 0,0801

9 ELBA TIMISOARA 39.628 01/11/1996 2,5000 112,7097 4.466.459 2,3694 0,2843 0,2988

10

ELECTRO TOTAL 

BOTOSANI 57.909 28/02/2003 2,5000 0,0000 0 29,8562 0,0000 0,0000

11

EXIMBANK BANCA DE 

EXPORT IMPORT A 

ROMANIEI BUC 4.364.430 01/11/1996 5,0892 8,3650 36.508.314 3,2702 2,3239 2,4422

12 GEMINA TOUR RM.VILCEA 757.888 01/11/1996 1,3793 2,5302 1.917.587 88,2866 0,1221 0,1283

13 OTELINOX TARGOVISTE 1.809.195 01/11/1996 2,8091 5,8268 10.541.762 5,4694 0,6710 0,7052

14 PROVITAS BUCURESTI 35.139 01/11/1996 2,0114 135,2422 4.752.275 70,2780 0,3025 0,3179

15 SAGRICOM ULMI 57.941 01/11/1996 2,5000 0,0000 0 4,2057 0,0000 0,0000



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. 

Crt
Emitent

Nr.actiuni 

detinute

Data 

achizitiei

Pret de 

achizitie

Valoare 

actiune
Valoare totala

Pondere in 

capitalul 

social al 

emitentului

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

16 SANEVIT ARAD 792.662 30/06/1998 0,1000 0,0000 0 13,2841 0,0000 0,0000

17 SANEX CLUJ 23.999.434 17/12/2002 0,4011 0,5260 12.624.258 13,6228 0,8036 0,8445

18 TURISM LOTUS FELIX 347.859.802 18/12/2009 0,1006 0,0977 33.979.044 27,4554 2,1629 2,2730

19 TURISM PUCIOASA 1.010.599 01/11/1996 2,1170 4,5961 4.644.845 69,2191 0,2957 0,3107

20 VOLTALIM CRAIOVA 5.997.519 31/10/1999 2,6734 4,6711 28.014.845 99,1942 1,7833 1,8740

543.706.344 34,6092 36,3708

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. 

Crt
Emitent Simbol Cantitate Cotatie Valoare piata

Pondere in 

numarul de 

titluri de 

participare in 

circulatie

Pondere in 

activul total 

al SIF

Pondere in 

activul net 

SIF

1 BT INDEX RO 146.000,000 10,0900 1.473.140 3,7663 0,0938 0,0985

2 FDI NAPOCA 381.222,000 0,4527 172.579 1,1212 0,0110 0,0115

3 FDI TRANSILVANIA 7.444,000 41,2266 306.891 1,1810 0,0195 0,0205

4 FDI TEHNOGLOBINVEST 382,990 1.133,4378 434.095 4,7956 0,0276 0,0290

2.386.705 0,1519 0,1597

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. 

Crt
Denumire banca

Data 

constituirii
Scadenta

Valoare 

Initiala

Dobinda 

zilnica

Dobinda 

cumulata

Valoare 

actualizata

Pondere 

in activul 

total al 

SIF

Pondere 

in activul 

net SIF

1 BANCA TRANSILVANIA 21/12/2016 09/01/2017 10.000.000,00 88,8889 977,78 10.000.977,78 0,6366 0,6690

2 BANCA TRANSILVANIA 21/12/2016 09/01/2017 5.000.000,00 44,4444 488,89 5.000.488,89 0,3183 0,3345

3 BANCA TRANSILVANIA 21/12/2016 09/01/2017 3.000.000,00 26,6667 293,33 3.000.293,33 0,1910 0,2007

4 BANCA TRANSILVANIA 21/12/2016 09/01/2017 500.000,00 4,4444 48,89 500.048,89 0,0318 0,0335

5 BANCA TRANSILVANIA 21/12/2016 09/01/2017 500.000,00 4,4444 48,89 500.048,89 0,0318 0,0335

6 BANCA TRANSILVANIA 30/12/2016 03/01/2017 324.000,00 1,3500 2,70 324.002,70 0,0206 0,0217

7 BCR 31/12/2016 01/01/2017 35.378,99 0,0098 0,01 35.379,00 0,0023 0,0024

19.359.378,99 1.860,49 19.361.239,48 1,2324 1,2952

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2016
Activ net 1.494.899.450 lei

Total activ 1.570.989.901 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. 

Crt
Denumire banca

Data 

constituirii
Scadenta

Valoare 

Initiala

Dobinda 

zilnica

Dobinda 

cumulata

Valoare 

actualizata

Pondere 

in activul 

total al 

SIF

Pondere 

in activul 

net SIF

1 BANCA TRANSILVANIA 23/12/2016 23/03/2017 2.151.650,00 20,9188 188,27 2.151.838,27 0,1370 0,1439

2 BANCA TRANSILVANIA 23/12/2016 23/03/2017 1.290.990,00 12,5513 112,96 1.291.102,96 0,0822 0,0864

3 BANCA TRANSILVANIA 23/12/2016 23/03/2017 860.660,00 8,3675 75,31 860.735,31 0,0548 0,0576

4 BANCA TRANSILVANIA 23/12/2016 23/03/2017 645.495,00 6,2756 56,48 645.551,48 0,0411 0,0432

5 BANCA TRANSILVANIA 23/12/2016 23/03/2017 155.994,63 1,5166 13,65 156.008,28 0,0099 0,0104

5.104.789,63 446,67 5.105.236,30 0,3250 0,3415

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
 
Situaţia individuala a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global   
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

In lei Nota 2016 2015

Venituri  

Venituri din dividende 6 44.249.147 29.501.952

Venituri din dobanzi 7 53.278 303.769

Alte venituri operationale 8 42.358.113 96.484.451

Castig net din diferente de curs valutar 194.519 550.210

Castig net din vanzarea activelor 9 55.253.217 55.479.287

Cheltuieli

Comisioane si taxe de administrare si 
supraveghere 10 (2.267.755) (3.065.988)

Venituri din reluarea provizioanelor pentru 
riscuri si cheltuieli 8.363.656 5.012.702

Alte cheltuieli operationale 11 (30.199.087) (23.345.387)

Profit inainte de impozitare 118.005.088 160.920.996

Impozitul pe profit 12 (16.733.711) (28.515.985)

Profit net al exercitiului financiar 101.271.377 132.405.011

Alte elemente ale rezultatului global

Variatia rezervei din reevaluarea  
imobilizarilor corporale, neta de impozit 
amanat 0 77.539

Variatia neta a rezervei din modificarea 
valorii juste  a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării (13.664.437) 8.792.103

Rezerva aferentă diferentei din modificarea 
valorii juste a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării transferată 
în profit sau pierderi, netă de impozit (46.189.470) (29.136.469)

Total rezultat global aferent perioadei 41.417.470 112.138.184

Rezultatul pe actiune

De baza 26 0,1746 0,2282

Situatiile  financiare  au fost  aprobate  de catre  Consiliul  de  Administratie  in  şedinţa  din data  de
02.03.2017 şi au fost semnate în numele acestuia de:

Administrator Director economic

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor             ec. Sichigea Elena

jr. Radu Anina

Notele de la pag. 6 la pag. 53 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
pag 1



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situatia individuala a pozitiei financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

In lei Nota
31 decembrie 

2016
31 decembrie 

2015

Active

Numerar si echivalente de numerar 13 3.509.197 762.407

Depozite plasate la banci 14 24.466.476 5.813.698

Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii 15 1.578.803.318 1.668.679.019

Credite si creante 16 13.427.910 4.467.266

Imobilizari corporale 17 11.373.395 11.822.860

Investitii imobiliare 18 483.071 438.571

Alte active 19 347.473 367.280

Total active 1.632.410.840 1.692.351.101

Datorii

Dividende de plata 20 56.991.969 81.027.502

Impozite si taxe 21 5.246.637 2.541.343

Datorii cu impozitul amanat 22 122.077.335 135.643.658

Alte datorii 23 18.899.845 9.958.816

Total datorii 203.215.786 229.171.319

Capitaluri proprii 24

Capital social 58.016.571 58.016.571

Ajustari ale capitalului social 631.852.524 631.852.524

Alte elemente de capitaluri proprii 626.427.414 686.281.321

Rezerve din reevaluare imobilizari corporale 7.755.548 8.077.015

Rezerve legale si statutare 17.782.035 17.782.035

Alte rezerve 25 2.417.698.157 2.387.864.253

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 29 
asupra capitalului social si rezervelor (2.438.631.885) (2.438.631.885)

Rezultatul reportat ca urmare aplicarii IAS 
fara IAS 29 7.023.313 (20.467.063)

Profit curent 101.271.377 132.405.011

Total capitaluri proprii 1.429.195.054 1.463.179.782

Total datorii si capitaluri proprii 1.632.410.840 1.692.351.101

Situatiile  financiare  au fost  aprobate  de catre  Consiliul  de  Administratie  in  şedinţa  din data  de
02.03.2017 şi au fost semnate în numele acestuia de:

Administrator Director economic

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor            ec. Sichigea Elena

jr. Radu Anina

Notele de la pag. 6 la pag. 53 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
pag 2



Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

- lei –

Capital social
inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizărilor
corporale

Rezerve legale și
statutare

Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea activelor
financiare disponibile

în vederea vânzării

Alte elemente de
capitaluri proprii

Rezultatul reportat ca
urmare a aplicării IAS
29 asupra capitalului

social și rezerve

Profit acumulat TOTAL

SOLD LA 
1 IANUARIE 2016

689.869.095 8.077.015 17.782.035 2.387.864.253 689.343.001 (3.061.680) (2.438.631.885) 111.937.948 1.463.179.782

REZULTATUL GLOBAL

Profitul exercițiului financiar 101.271.377 101.271.377

Alte elemente ale rezultatului global

1.  Variatia rezervei din reevaluarea 
imobilizărilor corporale netă de impozit amânat

(321.467) 321.467

2. Variatia neta a rezervei din modificarea valorii
juste  a activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării 

(13.664.437) (13.664.437)

3. Rezerva aferentă diferentei din modificarea 
valorii juste a activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării transferată în profit sau pierderi 
neta de impozit

(46.189.470) (46.189.470)

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei

0 (321.467) 0 0 (59.853.907) 0 0 101.592.844 41.417.470

Impozit amânat aferent rezultatului reportat 
surplus reevaluare nerealizat impozitat 

19.345 19.345

Alte rezerve – surse proprii de finantare 29.833.904 (29.833.904)

Tranzacții cu actionarii recunoscute direct în 
capitalurile proprii

1. Dividende prescrise conform legii – transfer în
contul de profit sau pierderi din alte rezerve

2. Dividende de plată aferente anului 2015 (75.421.543) (75.421.543)

TOTAL TRANZACȚII CU ACTIONARII 
RECUNOSCUTE DIRECT ÎN 
CAPITALURILE PROPRII

0 0 0 0 0 0 0 (75.421.543) (75.421.543)

SOLD LA 
31 DECEMMBRIE 2016

689.869.095 7.755.548 17.782.035 2.417.698.157 629.489.094 (3.061.680) (2.438.631.885) 108.294.690 1.429.195.054

Situaţiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in şedinţa din data de 02.03.2017 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor      jr. Radu Anina                      ec. Sichigea Elena
Președinte / Director General             Vicepreședinte/ Director General Adjunct               Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 53 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
pag 3



Situatia individuala a modificarilor capitalurilor proprii
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015

- lei –

Capital social
inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizărilor
corporale

Rezerve legale și
statutare

Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea activelor
financiare disponibile

în vederea vânzării

Alte elemente de
capitaluri proprii

Rezultatul reportat ca
urmare a aplicării IAS
29 asupra capitalului

social și rezerve

Profit acumulat TOTAL

SOLD LA 
1 IANUARIE 2015

689.869.095 7.999.476 17.782.035 2.445.274.777 615.731.332 (2.438.631.885) 47.511.156 1.385.535.986

REZULTATUL GLOBAL

Profitul exercițiului financiar 132.405.011 132.405.011

Alte elemente ale rezultatului global

1.  Variatia rezervei din reevaluarea 
imobilizărilor corporale netă de impozit amânat

77.539 77.539

2. Variatia neta a rezervei din modificarea valorii 
juste  a activelor financiare disponibile în vederea
vânzării 

8.792.103 8.792.103

3. Rezerva aferentă diferentei din modificarea 
valorii juste a activelor financiare disponibile în 
vederea vânzării transferată în profit sau pierderi 
neta de impozit

(29.136.469) (29.136.469)

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei

0 77.539 0 0 (20.344.366) 0 0 132.405.011 112.138.184

Alte rezerve – surse proprii de finanțare 25.256.244 (25.256.244)

Alte elemente de capitaluri proprii (impozit 
amânat aferent rezerve)

(3.061.680) (3.061.680)

Alte transferuri (rezultatul reportat) (941.035) (941.035)

Transfer acțiuni gratuite în sold 93.956.035 27.838.946 121.794.981

Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în 
capitalurile proprii

1. Dividende prescrise conform legii – transfer în 
contul de profit sau pierderi din alte rezerve

(82.666.768) (82.666.768)

2. Dividende de plată aferente anului 2014 (69.619.886) (69.619.886)

TOTAL TRANZACȚII  CU ACȚIONARII 
RECUNOSCUTE DIRECT ÎN 
CAPITALURILE PROPRII

0 0 0 (82.666.768) 0 0 0 (69.619.886) (152.286.654)

SOLD LA 
31 DECEMBRIE 2015

689.869.095 8.077.015 17.782.035 2.387.864.253 689.343.001 (3.061.680) (2.438.631.885) 111.937.948 1.463.179.782

Situaţiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie in şedinţa din data de 02.03.2017 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor      jr. Radu Anina                      ec. Sichigea Elena
Președinte / Director General             Vicepreședinte/ Director General Adjunct               Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 53 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
pag 4



Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016

lei

Denumirea elementului                Perioada de raportare

31.12.2016 31.12.2015

A 1 2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare 

Încasări de la clienți, alte încasări 1.163.256 1.404.049

Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri 
de participare)

77.519.118 128.293.435

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (15.855.610) (101.823.481)

Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (12.367.224) (12.096.512)

Plăti către bugetul statului, bugetul asigurărilor 
sociale și bugetul local

(1.336.117) (4.126.886)

Dobânzi încasate 51.883 335.575

Dividende încasate 42.234.760 25.584.309

Dobânzi plătite 0 0

Impozit pe profit plătit (10.768.532) (14.635.599)

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 0 0

Numerar net din activități de explotare 80.641.534 22.934.890

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:

Plăți pentru achizitionarea de imobilizări corporale (43.258) (36.099)

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 0 619.659

Numerar net din activități de investiție (43.258) 583.560

Fluxuri de trezorerie din activități de finantare:

Încasări din emisiunea de acțiuni 0 0

Încasări din împrumuturi pe termen lung 0 0

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 0 0

Dividende plătite (53.934.735) (46.475.860)

Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati 
dividende

(1.193.999) (712.114)

Impozit pe dividende plătit (4.071.277) (9.253.230)

Numerar net din activități de finantare (59.200.011) (56.441.204)

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de 
numerar

21.398.265 (32.922.754)

Numerar și echivalente de numerar la începutul
perioadei de raportare

6.575.101 39.497.855

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 
perioadei de raportare

27.973.366 6.575.101

Notele de la pag. 6 la pag. 53 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

1. Entitatea care raporteaza

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (denumita in continuare „Societatea") a fost infiintata
la data de 01.11.1996 in Craiova - Romania, in baza prevederilor Legii nr.  133/1996, lege pentru
transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare. Societatea a luat fiinta
prin transformarea Fondului Proprietatii Private V Oltenia.
Societatea este un organism de plasament colectiv care functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind
societatile comerciale si a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Societatea se autoadministreaza.
Societatea are sediul in Craiova, str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767, judetul Dolj.
Societatea este inregistrata la: 
-  Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, Numar de inregistrare J16/1210/1993, Cod
Unic de Inregistrare 4175676, atribut fiscal RO;
- Comisia  Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) ca Alt  Organism de Plasament  Colectiv cu o
politica diversificata conform Deciziei nr. 1958/02.09.1999 si inscrisa in Registrul C.N.V.M. cu nr.
PJR09SIIR/160003/14.02.2006.  Incepand cu data de 30 aprilie 2013, conform prevederilor OUG nr.
93/dec.  2012,  se  infiinteaza  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiara  (ASF)  care  preia  atributiile
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
- Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare conform Certificat nr. 419/07.09.1999.
Actiunile Societatii sunt inscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria Premium, cu simbol de
piata SIF 5, incepand cu data de 01.11.1999.
Evidenta actionarilor si actiunilor Societatii este tinuta de Depozitarul Central S.A. Bucuresti.
Activitatea de depozitare prevazuta de legislatie si regulamentele C.N.V.M / A.S.F. este asigurata de
Raiffeisen Bank S.A. - Sucursala Bucuresti  incepand cu data de 22.01.2014, pana la aceasta data,
activitatea de depozitare a fost tinuta de ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.
In conformitate cu actul constitutiv Societatea are urmatorul obiect de activitate:
- administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni proprii,
corespunzator  Certificatelor  de  Proprietate  si  Cupoanelor  Nominative  de  Privatizare  subscrise  de
cetateni in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995;
- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea de investitii in valori mobiliare in
conformitate cu reglementarile in vigoare;
-  alte  activitati  similare  si  adiacente,  in  conformitate  cu  reglementarile  in  vigoare,  precum si  de
administrare a activelor proprii.
Capitalul social subscris si varsat este de 58.016.571 lei, divizat in 580.165.714 actiuni cu o valoare
nominala de 0,1 lei / actiune. 
Principalele caracteristici ale actiunilor emise de societate sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de
valoare egala, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. 

2. Bazele intocmirii
a) Declaratia de conformitate
Situatiile financiare individuale sunt intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea
Reglementarilor  contabile  conforme cu Standardele  Internationale  de raportare  financiara,  aplicabile
entitatilor  autorizate,  reglementate  si  supravegheate  de  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiara  din
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare. 

Situatiile financiare individuale au fost aprobate de Consiliul de Administratie in sedinta din data de
02.03.2017.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

2. Bazele intocmirii (continuare)
a) Declaratia de conformitate (continuare)

In  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  nr.  1606/2002  al  Parlamentului  European  si  al
Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002, precum si ale Deciziei CNVM nr. 1176/15.09.2010,
societatile de investitii financiare au obligatia de a intocmi si depune la ASF situatii financiare anuale
consolidate,  in  conformitate  cu  Standardele  Internationale  de  Raportare  Financiara  adoptate  de
Uniunea Europeana, in termen de 8 luni de la inchiderea exercitiului financiar. Situatiile financiare
consolidate ale Grupului S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2016 vor fi intocmite, aprobate si facute publice
pana la data de 31.08.2017. Acestea vor putea fi consultate pe site-ul Societatii: www.sifolt.ro.
Evidentele contabile ale Societatii sunt reflectate in lei. 
Data de 31 decembrie 2015 este data tranzitiei la IFRS ca baza contabila, data la care prin retratare au
fost efectuate si inregistrate in contabilitate operatiunile determinate de trcerea de la Regulamentul
CNVM nr. 4/2011 la Reglementarile contabile conforme cu IFRS.
Principalele  retratari  aduse  situatiilor  financiare  intocmite  in  conformitate  cu  RCR la  31.12.2015
pentru a le alinia cerintelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana constau in:
- gruparea mai multor elemente in categorii mai cuprinzatoare;
- ajustari ale elementelor de active, datorii si capitaluri proprii in conformitate cu IAS 29 „Raportarea
financiara  in  economii  hiperinflationiste",  deoarece  economia  romaneasca  a  fost  o  economie
hiperinflationista pana la 31 decembrie 2003;
- ajustari de valoare justa si pentru deprecierea valorii activelor financiare in conformitate cu IAS 39
„Instrumente financiare: recunoastere si evaluare";
- ajustari  in contul de profit  sau pierdere pentru a inregistra veniturile din dividende la momentul
declararii si la valoarea bruta;
- ajustari ale investitiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea justa, in conformitate cu IAS
40 "Investitii imobiliare".
-  ajustari  pentru  recunoasterea  creantelor  si  datoriilor  privind  impozitul  pe  profit  amanat  in
conformitate cu IAS 12 "Impozitul pe profit"; si
- cerinte de prezentare in conformitate cu IFRS.

b) Prezentarea situatiilor financiare

Situatiile financiare individuale IFRS sunt prezentate in conformitate cu IAS 1 “Prezentarea situatiilor
financiare”.  Prezentarea  adoptata  de  Societate  are  la  baza  lichiditatea  in  cadrul  situatiei  pozitiei
financiare,  iar  prezentarea veniturilor  si  cheltuielilor  s-a efectuat  in  raport  de natura lor  in cadrul
situatiei rezultatului global. Societatea considera ca aceste metode de prezentare ofera informatii care
sunt credibile si mai relevante decat cele care ar fi fost prezentate in baza altor metode permise de IAS
1 “Prezentarea situatiilor financiare”.

c) Moneda functionala si de prezentare

Conducerea Societatii  considera ca moneda  functionala,  asa cum este ea definita de catre IAS 21
“Efectele  variatiei  cursului  de  schimb  valutar”,  este  leul  romanesc  (lei).  Situatiile  financiare
individuale  sunt  prezentate  in  lei,  rotunjite  la  cel  mai  apropiat  leu,  moneda  pe  care  conducerea
Societatii a ales-o ca moneda de prezentare. 

d) Bazele evaluarii  

Situatiile  financiare  individuale  sunt  intocmite  pe baza conventiei  valorii  juste  pentru instrumente
financiare derivate, activele si datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere si
activele financiare disponibile in vederea vanzarii, cu exceptia acelora pentru care valoarea justa nu
poate fi stabilita in mod credibil.

Alte active si datorii  financiare, precum si activele si  datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost
amortizat, valoare reevaluata sau cost istoric.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

2. Bazele intocmirii (continuare)

e) Utilizarea estimarilor si judecatilor

Pregatirea situatiilor finanicare individuale in conformitate cu IFRS presupune utilizarea din partea
conducerii a unor estimari, judecati si ipoteze care afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si
valoarea raportata a activelor,  datoriilor,  veniturilor si  cheltuielilor.  Estimarile si  ipotezele asociate
acestor judecati sunt bazate pe experienta istorica precum si pe alti factori considerati rezonabili in
contextul acestor estimari. Rezultatul acestor estimari formeaza baza judecatilor referitoare la valorile
contabile ale activelor si  datoriilor care nu pot fi  obtinute din alte surse de informatii.  Rezultatele
obtinute pot fi diferite de valorile estimarilor.

Societatea  revizuieste  periodic  estimarile  si  ipotezele  care  stau  la  baza  inregistrarilor  contabile.
Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca
revizuirea afecteaza doar acea perioada, sau in perioada in care estimarea este revizuita si perioadele
viitoare, daca revizuirea afecteaza atat perioada curenta cat si perioadele viitoare. 

3. Politici contabile semnificative
Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate la
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Politicile  ce  vor  fi  prezentate  in  continuare  au  fost  aplicate  in  mod  consecvent  asupra  tuturor
perioadelor prezentate in cadrul situatiilor financiare.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului  ca Societatea isi  va continua activitatea in
viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilitatii acestui principiu, conducerea analizeaza previziunile
referitoare la intrarile viitoare de numerar.

a) Filialele şi entităţile asociate

Filialele sunt entităţi aflate sub controlul Societăţii. Societatea controleaza o entitate in care a investit
atunci  cand este  expusa  sau  are  drepturi  asupra  rentabilitatii  variabile  in  baza participarii  sale  in
entitatea in care a investit si are capacitatea de a influenta acele venituri prin autoritatea sa asupra
entitatii in care a investit.

La momentul evaluării controlului trebuie luate în calcul şi drepturile de vot potenţiale sau convertibile
care sunt exercitabile la momentul respectiv. 

Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Societatea poate exercita o influenţă semnificativă, dar
nu şi control asupra politicilor financiare şi operaţionale.

Lista filialelor si a entitatilor asociate la data de 31.12.2016 respectiv 31.12.2015, este prezentată în
Nota 30.

Societatea a clasificat si contabilizat in aceste situatii financiare individuale toate investitiile financiare
in  filiale  si  entitati  asociate  ca  active  financiare  disponibile  in  vederea  vanzarii  conform IAS 39
„Instrumente financiare: recunoastere si evaluare".

b) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb de la data
decontarii tranzactiilor. Activele si datoriile monetare inregistrate in devize la data intocmirii situatiei
pozitiei financiare sunt transformate in moneda functionala la cursul din ziua respectiva. Castigurile
sau  pierderile  din  decontarea  acestora  si  din  conversia  folosind  cursul  de  schimb  de  la  sfarsitul
exercitiului financiar a activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina sunt recunoscute
in profit sau pierdere, cu exceptia celor care au fost recunoscute in capitalurile proprii ca urmare a
inregistrarii in conformitate cu contabilitatea de acoperire a riscurilor.

Diferentele de conversie asupra elementelor de natura participatiilor detinute la valoarea justa prin
contul  de  profit  sau  pierdere,  sunt  prezentate  ca  fiind  castiguri  sau  pierderi  din  valoarea  justa.
Diferentele  de  conversie  asupra  elementelor  de natura instrumentelor financiare clasificate ca fiind 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

b) Tranzactii in moneda straina (continuare)

disponibile  in  vederea  vanzarii,  sunt  incluse  in  rezerva  provenind  din  modificarea  valorii  juste  a
acestor instrumente financiare.

Cursurile de schimb ale monedelor straine utilizate la data raportarii sunt:

Valuta 31 decembrie
2016

31 decembrie
 2015

Variatie

EUR 4,5411 4,5245 +0,37
USD 4,3033 4,1477 +3,75

c) Contabilizarea efectului hiperinflatiei
Conform  IAS  29  “Raportarea  financiara  in  economiile  hiperinflationiste”,  situaţiile  financiare
individuale ale unei entitati a cărei monedă funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste
ar trebui prezentate în termenii  puterii  de cumpărare curente a monedei la data întocmirii  situatiei
pozitiei  financiare,  adică  elementele  nemonetare  se  retratează  prin  aplicarea  indicelui  general  al
preţurilor  de la  data  achiziţiei  sau contribuţiei.  IAS 29 stipulează că o economie  este considerată
hiperinflaţionistă dacă, printre alţi factori, rata cumulata a inflaţiei depăşeşte 100% pe parcursul unei
perioade de trei ani.
Scăderea  continuă  a  ratei  inflaţiei  şi  alţi  factori  legaţi  de  caracteristicile  mediului  economic  din
Romania, indică faptul că economia a carei moneda functionala a fost adoptata de catre societate a
încetat să mai fie hiperinflaţionistă, cu efect asupra perioadelor financiare începând cu 1 ianuarie 2004.
Astfel, prevederile IAS 29 au fost adoptate in intocmirea situatiilor financiare individuale pana la data
de 31 decembrie 2003.
Astfel, valorile exprimate in unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza
pentru valorile contabile raportate in situatiile financiare individuale si nu reprezinta valori evaluate,
cost  de  inlocuire,  sau  orice  alta  masurare  a  valorii  curente  a  activelor  sau  a  preturilor  la  care
tranzactiile ar avea loc in acest moment.
Pentru intocmirea situatiilor financiare in conditii IFRS, Societatea a ajustat pentru a fi exprimate in
unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 urmatoarele elemente:
- capitalul social si elemente de natura rezervelor (Nota 24);
- active financiare disponibile in vederea vanzarii evaluate la cost, pentru care nu exista o piata activa
sau piata nu este activa.

d) Numerar si echivalente de numerar
Numerarul cuprinde disponibilul in casa si la banci si depozitele la vedere.
Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, foarte lichide, care sunt usor
convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.
La intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar si echivalente de numerar:
numerarul efectiv, conturile curente la banci si depozitele cu o scadenta initiala mai mica de 90 de zile.

e) Active si datorii financiare 

 Clasificare
Societatea clasifica instrumentele financiare detinute in urmatoarele categorii:

Active sau datorii financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere
In aceasta categorie se includ active financiare sau datorii financiare detinute pentru tranzactionare,
instrumente financiare derivate, structurate si instrumente financiare desemnate la valoarea justa prin
contul de profit sau pierdere la momentul recunoasterii initiale. Un  activ sau o datorie financiara este
clasificat  in  aceasta  categorie daca a fost achizitionat in principal cu scop speculativ (in  scopul  de  a
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

genera profit pe termen scurt) sau daca a fost desemnat in aceasta categorie de conducerea Societatii.
Instrumentele financiare derivate, structurate sunt clasificate ca fiind detinute pentru tranzactionare
daca nu reprezinta instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire.
Societatea nu detine active sau datorii financiare detinute pentru tranzactionare clasificate la valoarea
justa prin contul de profit sau pierdere la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015.

Investitii pastrate pana la scadenta
Investiţiile pastrate până la scadenţă reprezintă acele active financiare nederivate cu plăţi fixe sau de -
terminabile şi cu o scadenţă fixă, pe care Societatea are intenţia ferma şi capacitatea de a le păstra până
la scadenţă, altele decât:
- cele pe care  Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează ca fiind evaluate la valoarea justă
prin profit sau pierdere;
- cele pe care Societatea le desemnează drept disponibile in vederea vânzarii; şi
- cele care corespund definiţiei creditelor şi creanţelor.
Societatea nu trebuie să clasifice niciun activ financiar ca fiind păstrat până la scadenţă dacă, în exer -
ciţiul financiar curent sau în ultimele două exerciţii financiare precedente, a vândut sau a reclasificat
inainte de scadenta mai mult decât o valoare nesemnificativă din investiţiile păstrate până la scadenţă
(mai mult decât nesemnificativă în raport cu valoarea totală a investiţiilor păstrate până la scadenţă),
altele decât cele din vânzări sau reclasificările care:
- sunt atât de aproape de scadenţă sau de data anticipată de rambursare a activului financiar (spre ex -
emplu, la mai puţin de trei luni înainte de data scadenţei) încât modificările ratei de piaţă a dobânzii nu
au un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar;
- au loc după ce Societatea a colectat cea mai mare parte din valoarea iniţială a activului financiar prin
plăţi programate sau plăţi anticipate; sau
- se pot atribui unui eveniment izolat care iese din sfera de control a Societatii, nu se repeta şi nu ar fi
putut fi in mod rezonabil anticipat de către Societate.

Credite si creante
Creditele şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile, care nu sunt co-
tate pe o piaţa activă, altele decât:
- cele pe care  Societatea intenţionează să le vândă imediat sau în scurt timp, care trebuie clasificate
drept detinute in vederea tranzacţionării şi cele pe care Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desem-
nează ca fiind la valoarea justă prin profit sau pierdere;
- cele pe care Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează drept disponibile in vederea vânzarii;
sau 
- cele pentru care deţinătorul s-ar putea să nu recupereze în mod substanţial toată investiţia iniţială, din
altă cauză decât deteriorarea creditului, care trebuie clasificate drept disponibile in vederea vânzarii.

Active financiare disponibile in vederea vanzarii 
Activele financiare disponibile in vederea vanzarii sunt acele active financiare nederivate care sunt
desemnate drept disponibile in vederea vanzarii sau care nu sunt clasificate drept credite şi creanţe,
investiţii pastrate până la scadenţă, sau active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere. 

Ulterior recunoasterii initiale, activele financiare disponibile in vederea vanzarii pentru care exista o
piata activa, sunt masurate la valoarea justa iar modificarile de valoare justa, altele decat pierderile din
depreciere,  precum  si  castigurile  si  pierderile  rezultate  din  variatia  cursului  de  schimb  aferent
elementelor monetare disponibile pentru vanzare, sunt recunoscute direct in capitalurile proprii. 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

La derecunoasterea activului,  castigul sau pierderea cumulata recunoscuta in capitaluri proprii  este
transferata in contul de profit sau pierdere.

Societatea  a  clasificat  toate  participatiile  detinute  in  capitalul  social  al  altor  emitenti  ca  active
financiare disponibile in vederea vanzarii.

 Recunoastere

Activele si datoriile financiare sunt recunoscute la data la care Societatea devine parte contractuala la
conditiile  respectivului  instrument.  Activele  si  datoriile  financiare  sunt  masurate  la  momentul
recunoasterii initiale la valoarea justa plus costurile de tranzactionare direct atribuibile, cu exceptia
activelor  financiare  la  valoarea  justa  prin  contul  de  profit  sau  pierdere,  pentru  care  costurile  de
tranzactionare nu sunt incluse in valoarea instrumentului si a investitiilor in actiuni a caror valoare
justa nu a putut fi determinata in mod credibil si care sunt recunoscute initial la cost. 

 Compensari

Activele si datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat in situatia pozitiei
financiare doar atunci cand exista un drept legal de compensare si daca exista intentia decontarii lor pe
o baza neta sau daca se intentioneaza realizarea activului si stingerea datoriei in mod simultan.

Veniturile si cheltuielile sunt prezentate net numai atunci cand este permis de standardele contabile,
sau  pentru  profitul  si  pierderea  rezultate  dintr-un  grup  de  tranzactii  similare  cum ar  fi  cele  din
activitatea de tranzactionare a Societatii. 

 Evaluare

După recunoaşterea iniţială, Societatea trebuie să evalueze activele financiare, inclusiv instrumentele
derivate ce constituie active, la valoarea lor justă, fară nicio deducere pentru costurile de tranzacţie ce
ar putea să fie suportată la vânzare sau altă cedare, excepţie făcând următoarele categorii de active fi-
nanciare:

a) creditele şi creanţele, care trebuie evaluate la costul amortizat prin metoda dobânzii efective;

b) investiţiile pastrate până la scadenţă, care trebuie evaluate la cost amortizat prin metoda
dobânzii efective; şi

c) investiţiile în instrumente de capitaluri proprii care nu au un preţ de piaţă cotat pe o piaţă
activă şi a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod fiabil şi instrumetele derivate care sunt legate
de, şi care trebuie decontate prin, livrarea unor astfel de instrumente de capitaluri proprii necotate, care
trebuie evaluate la cost.

Toate activele financiare, cu excepţia celor evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt tes-
tate periodic pentru deprecierea valorii.

După recunoaşterea iniţială, Societatea trebuie să evalueze toate datoriile financiare la cost amortizat
prin metoda dobânzii efective, cu excepţia:

- datoriilor  financiare evaluate la valoarea justă prin profit  sau pierdere.  Astfel  de datorii,
inclusiv instrumentele derivate care sunt datorii, sunt evaluate la valoarea justă, cu excepţia datoriilor
derivate care sunt legate şi trebuie decontate prin livrarea unui instrument de capitaluri proprii necotat
a cărui valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil; aceste datorii derivate trebuie evaluate la
cost;

-  datoriilor  financiare care  apar  atunci  când transferul  unui  activ  financiar  nu îndeplineşte
condiţiile pentru derecunoaştere şi este contabilizat utilizând abordarea implicării continue.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

Evaluarea la cost amortizat

Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care activul finan-
ciar sau datoria fnanciară este evaluat la recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal, plus
sau minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre val-
oarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere (directă sau prin utilizarea unui cont de
ajustare) pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.

Rata dobânzii efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi încasările viitoare în numerar pe
durata de viaţă preconizată a instrumentului  financiar sau,  acolo unde este cazul,  pe o durată mai
scurtă, până la nivelul valorii contabile nete a activului financiar sau a datoriei financiare. La calcu-
larea ratei dobânzii efective, Societatea trebuie să estimeze fluxurile de numerar luând în considerare
toate condiţiile contractuale ale instrumentului financiar, dar nu trebuie să ia în calcul pierderile vi-
itoare din modificarea riscului de credit. Calculul include toate comisioanele şi punctele plătite sau în-
casate de părţile participante la contract care fac parte integrantă din rata dobânzii efective, costurile
de tranzacţie şi toate celelalte prime şi reduceri.

Evaluarea la valoarea justă

Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit la vânzarea unui activ sau plătit pentru stingerea unei

datorii în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între participanţii pe piaţa principală, la

data evaluării, sau în absenţa pieţei principale, pe cea mai avantajoasă piaţă la care Societatea are ac-

ces la acea dată.

Societatea măsoară valoarea justă a unui instrument financiar folosind preţurile cotate pe o piaţă ac-

tivă pentru acel instrument. Un instrument financiar are o piaţă activă dacă pentru acel instrument

sunt disponibile rapid şi în mod regulat preţuri cotate. Societatea măsoară instrumentele cotate pe

pieţe active folosind preţul de închidere.

Un instrument financiar este considerat ca fiind cotat pe o piaţă activă atunci când preţurile cotate

sunt disponibile imediat şi regulat dintr-un schimb, un dealer, un broker, o asociaţie din industrie, un

serviciu de stabilire a preţurilor sau o agenţie de reglementare, iar aceste preţuri reflectă tranzacţii

care apar în mod real şi regulat, desfăşurate în condiţii obiective de piaţă.

In categoria acţiunilor cotate pe o piaţă activă sunt incluse toate acele acţiuni admise la tranzacţionare

pe Bursa de Valori Bucureşti sau pe piaţa alternativă şi care prezintă tranzacţii frecvente. Criteriul de

stabilire a pieţei active trebuie setat astfel încât să se asigure un portofoliu stabil de acţiuni evaluate la

cost/la valoare justă de la o perioada de raportare la cealaltă. Preţul de piaţă utilizat pentru deter -

minarea valorii juste este pretul de inchidere al pietei din ultima zi de tranzactionare inainte de data

evaluarii.

Valoarea justa a instrumentelor financiare tranzactionate pe o piata activa este evaluata ca produsul

dintre pretul cotat pentru activul sau datoria individuala si cantitatea detinuta de societate.

Titlurile de participare emise de Organismele de Plasament Colectiv vor fi evaluate la ultima valoare

unitara a activului net calculata si publicata.

pag 12



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

 Identificarea si evaluarea deprecierii de valoare

Societatea trebuie să evalueze pentru fiecare perioadă de raportare măsura în care există vreo dovadă
obiectivă că un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. 

Dacă există orice dovadă de acest fel, Societatea trebuie să aplice prevederile de mai jos pentru a de -
termina valoarea oricărei pierderi din depreciere, diferit pentru:

- activele financiare contabilizate la costul amortizat;

- activele financiare disponibile in vederea vânzarii contabilizate la valoare justă sau la cost.

Activele financiare contabilizate la costul amortizat

Dacă există dovezi obiective că a aparut o pierdere din deprecierea creditelor şi creanţelor sau a in -
vestiţiilor pastrate până la scadenţă contabilizate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluată ca
fiind diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor de numerar vi-
itoare estimate (excluzând pierderile viitoare din credit care nu au fost suportate), actualizate cu rata
iniţială a dobânzii efective a activului financiar (adică rata dobânzii efective calculată la recunoaşterea
iniţială). 

Atunci când apare o astfel de pierdere din depreciere, valoarea contabilă a activului trebuie redusă
prin utilizarea unui cont de ajustare pentru depreciere. 

Valoarea pierderii din depreciere este recunsocută în profit sau pierdere. 

In cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere scade, iar descreşterea
poate fi corelată obiectiv cu un eveniment care apare după ce a fost recunoscută deprecierea (cum ar fi
o îmbunătăţire a ratingului de credit al debitorului), pierderea din depreciere recunoscută anterior tre-
buie reluată prin ajustarea unui cont de provizion pentru depreciere. 

Reluarea nu trebuie să aibă drept rezultat o valoare contabilă a activului financiar mai mare decât val-
oarea care ar fi constituit costul amortizat dacă deprecierea nu ar fi fost recunoscută la data la care de -
precierea este reluată.

Valoarea reluarii pierderii trebuie recunsocută în profit sau pierdere. 

Active financiare disponibile in vederea vânzarii

Atunci când o scădere a valorii juste a unui activ financiar disponibil in vederea vânzarii a fost re -
cunoscută direct în capitalurile proprii şi există dovezi obiective că activul este depreciat, pierderea cu-
mulată care a fost recunoscută direct in capitalurile proprii trebuie reclasificata din capitalurile proprii
in profit sau pierdere drept o ajustare din reclasificare chiar daca activul financiar nu a fost derecunos -
cut.

Valoarea pierderii cumulate care este reluata din capitalurile proprii in profit sau pierdere va fi difer -
enţa dintre costul de achiziţie (net de rambursarile de principal şi de amortizare) şi valoarea justă actu-
ala, minus orice pierdere din depreciere pentru acel activ financiar recunoscuta anterior în profit sau
pierdere.

Pierderile din deprecierea activelor recunoscute în contul de profit sau pierdere pentru o investitie intr-
un instrument de capitaluri proprii clasificat drept disponibil in vederea vânzarii nu trebuie reluate în
profit sau pierdere. 

Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unei participaţii depreciate creşte, creşterea valorii va
fi recunoscută direct în alte elemente ale rezultatului global.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

Daca intr-o perioada ulterioara valoarea justa a unui instrument de datorie clasificat drept disponibil in
vederea vanzarii creste si acea crestere poate fi legata in mod obiectiv de un eveniment care apare
dupa ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta in profit sau pierdere, pierderea din depreciere tre-
buie reluata, iar suma reluarii recunoscuta in profit sau pierdere. 

Dacă există indicii obiective ca a fost suportata o pierdere din deprecierea unui instrument de capi-
taluri proprii necotat care nu este contabilizat la valoarea justă deoarece valoarea sa justă nu poate fi
evaluata în mod fiabil, valoarea pierderii din depreciere este masurata drept diferenţa dintre valoarea
contabilă a activului financiar şi valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate utilizand
rata de rentabilitate interna curenta a pietei pentru un activ financiar similar. Aceste pierderi din de -
preciere nu sunt reluate in contul de profit sau pierdere.

Pentru a determina dacă un activ este depreciat, Societatea ia în considerare evenimentele generatoare
de pierderi  relevante,  cum ar fi  scăderea semnificativă şi  pe termen lung a valorii  juste sub cost;
condiţiile pieţei şi ale domeniului de activitate, în măsura în care acestea influenţează valoarea recu-
perabilă a activului; condiţiile financiare şi perspectivele pe termen scurt ale emitentului, inclusiv orice
evenimente specifice nefavorabile ce pot influenţa operaţiunile desfăşurate de emitent, pierderile re -
cente ale emitentului, raportul calificat al auditorului independent asupra celor mai recente situaţii fi-
nanciare ale emitentului etc.

Date fiind limitarile intrinseci ale metodologiilor aplicate si incertitudinea semnificativa a evaluarii
activelor pe pietele internationale si locale, estimarile Societatii pot fi revizuite semnificativ dupa data
aprobarii situatiilor financiare.

 Derecunoasterea

Societatea derecunoaste un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din
acel activ financiar expira, sau atunci cand Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de
numerar  contractuale  aferente  acelui  activ  financiar  intr-o  tranzactie  in  care  a  transferat  in  mod
semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

La derecunoastere actiunile sunt scazute folosind metoda FIFO (primul intrat – primul iesit).

Orice  interes  in  activele  financiare  transferate  retinut  de  societate  sau  creat  pentru  Societate  este
recunoscut separat ca un activ sau datorie.

Societatea  derecunoaste  o  datorie  financiara  atunci  cand s-au  incheiat  obligatiile  contractuale  sau
atunci cand obligatiile contractuale sunt anulate sau expira.

 Castiguri si pierderi

Câştigurile sau pierderile ce rezulta dintr-o modificare a valorii juste a unui activ financiar sau a unei
datorii financiare care nu este parte a unei relaţii de acoperire împotriva riscurilor sunt recunoscute
după cum urmează:

- câştigurile sau pierderile generate de active financiare sau de datorii financiare clasificate ca fiind
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt recunoscute în profit sau pierdere;

- câştigurile sau pierderile generate de un activ financiar disponibil in vederea vanzarii trebuie re-
cunoscute la alte elemente ale rezultatului global, cu excepţia pierderilor din depreciere.

Cand activul este derecunoscut, pierderile sau câştigurile cumulate recunoscute anterior la alte ele-
mente ale rezultatului global sunt reclasificate de la capitalurile proprii în profit sau pierdere.

Pentru activele financiare şi datoriile financiare contabilizate la cost amortizat, un câştig sau o pierdere
este recunoscuta în profit sau pierdere atunci când activul financiar sau datoria financiară este dere-
cunoscuta sau depreciata, şi prin procesul de amortizare. 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

In cazul activelor financiare recunoscute utilizând contabilitatea la data decontării, nicio modificare a
valorii juste a activului ce urmează a fi primit pe parcursul perioadei dintre data tranzacţionării şi data
decontării nu este recunoscută pentru activele înregistrate la cost sau la cost amortizat (excepţie facand
pierderile din depreciere). Pentru activele contabilizate la valoarea justă însă, modificarea valorii juste
trebuie recunoscută în profit sau pierdere sau în capitalurile proprii, după caz.

 Reclasificări 

Societatea:

- nu trebuie să reclasifice un instrument derivat în afara categoriei de instrumente evaluate la valoarea
justă prin profit sau pierdere în timp ce este deţinut sau emis;

- nu trebuie să reclasifice orice instrument financiar în afara categoriei de instrumente evaluate la
valoarea justă prin profit sau pierdere dacă la recunoaşterea iniţială a fost desemnat de Societate la
valoarea justă prin profit sau pierdere; şi

- poate, daca activul financiar nu mai este deţinut în vederea vânzării sau răscumpărării în viitorul
apropiat (în ciuda faptului că activul financiar se poate să fi fost dobândit sau să fi apărut în special în
scopul  vânzării  sau  răscumpărării  în  viitorul  apropiat),  să  reclasifice  acel  activ  financiar  în  afara
categoriei de instrumente evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere dacă dispoziţiile din IAS
39.50B şi 50D sunt respectate. 

Societatea nu trebuie să reclasifice niciun instrument financiar în categoria de instrumente evaluate la
valoarea justă prin profit sau pierdere după recunoaşterea iniţială.

Dacă, în urma modificării intenţiei sau capacităţii, nu mai este potrivită clasificarea unei investiţii ca
fiind păstrată până la scadenţă, aceasta trebuie reclasificată ca fiind disponibilă în vederea vânzării şi
va fi reevaluată la valoarea justă.

De fiecare dată când vânzările sau reclasificarea unei valori mai mult decât nesemnificative din in-
vestiţiile păstrate până la scadenţă nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile din IAS 39.9, orice in-
vestiţii păstrate până la scadenţă ramase trebuie reclasificate drept disponibile în vederea vânzării. 

Dacă devine disponibilă o evaluare fiabilă a valorii juste pentru un activ financiar sau o datorie finan -
ciară pentru care o astfel de evaluare nu a fost disponibilă anterior, activul sau datoria trebuie să fie
evaluata la valoarea justă, iar diferenta dintre valoarea sa contabila si valoarea justa trebuie sa fie con-
tabilizata la capitaluri proprii sau in profit sau pierdere. 

Dacă, la un anumit moment, un activ financiar sau o datorie financiară trebuie contabilizat la cost sau
la costul amortizat şi nu la valoarea justă, valorea justă a activului financiar sau a datoriei financiare la
acea dată devine noul său cost sau cost amortizat, după caz; această situaţie poate apărea:

- în urma modificării intenţiei sau capacităţii Societatii;

- în rarele situaţii în care nu mai este disponibilă o evaluare fiabilă a valorii juste.

Orice câştiguri sau pierderi anterioare din acel activ care au fost recunoscute la alte elemente ale rezul -
tatului global trebuie contabilizata după cum urmează:

- în cazul unui activ financiar cu o dată de scadenţă fixă, pierderea sau câştigul trebuie amortizata în
profit sau pierdere pe parcursul duratei de viaţă utilă rămasă a investiţiei păstrate până la scadenţă
utilizand metoda dobânzii efective. Orice diferenţă între noul cost amortizat şi valoarea de la scadenţă
trebuie,  de  asemenea,  amortizată  pe parcursul  vieţii  rămase  a activului  financiar  utilizând metoda
dobânzii efective, în mod similar cu amortizarea unei prime şi a unei reduceri. Dacă activul financiar
se depreciează ulterior, orice câştig sau pierdere care a fost recunoscuta anterior direct la alte elemente
ale rezulatului global este reclasificata de la capitalurile proprii în profit sau pierdere; 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active si datorii financiare (continuare)

-  în  cazul  unui  activ  financiar  care  nu are o dată de scadenţă  fixă,  câştigul  sau pierderea trebuie
recunoscuta în profit sau pierdere până când activul financiar va fi vândut sau cedat într-un alt mod.
Daca activul financiar se depreciaza ulterior, orice câştig sau pierdere care a fost recunoscuta la alte
elemente ale rezultatului global este reclasificata de la capitaluri proprii în profit sau pierdere. 

f) Alte active si datorii financiare

Alte active si datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective
minus orice pierderi din depreciere. 

g) Imobilizari necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate iniţial la cost. După recunoaşterea iniţială, o imobilizare necor-
porală este contabilizată la cost minus amortizarea cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.

• Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile  ulterioare  sunt  capitalizate  numai  atunci  când acestea  cresc  valoarea beneficiilor  eco-
nomice viitoare încorporate în activul căruia îi sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv chel-
tuielile pentru deprecierea fondului comercial şi mărcile generate intern, sunt recunoscute în contul de
profit sau pierdere în momentul în care sunt suportate.

• Amortizarea imobilizărilor necorporale

Amortizarea este calculată pentru costul activului sau o altă valoare care substituie costul, minus val-
oarea reziduală. Amortizarea este recunoscută în contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară
pentru durata de viaţă utilă estimată pentru imobilizările necorporale, de la data la care sunt disponi-
bile pentru utilizare, această modalitate reflectând cel mai fidel modul preconizat de consumare a ben-
eficiilor economice încorporate în activ.

Duratele  de  viaţă  utile  estimate  pentru  perioada  curentă  şi  pentru  perioadele  comparative  sunt
următoarele:  programe informatice – 3 ani.

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utile şi valorile reziduale sunt revizuite la fiecare sfârşit de
an financiar şi sunt ajustate corespunzător.

h) Imobilizari corporale

• Recunoaştere şi evaluare

Imobilizările corporale recunoscute ca active sunt evaluate iniţial la costul de achizitie (pentru cele
procurate cu titlu oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport in natura la constituirea /
majorarea capitalului social), respectiv la valoarea justa de la data dobandirii pentru cele primite cu ti-
tlu gratuit.

Costul unui element de imobilizări corporale este format din preţul de cumpărare, inclusiv taxele nere-
cuperabile, după deducerea oricăror reduceri de preţ de natură comercială şi a oricăror costuri care pot
fi atribuite direct aducerii activului la locaţia şi în condiţia necesară pentru ca acesta să poată fi utilizat
în scopul dorit de catre conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaţii care rezultă direct din construcţia
sau achiziţionarea activului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniţiale de livrare şi
manipulare, costurile de instalare şi asamblare, onorariile profesionale.

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Societate în următoarele clase de active de aceeaşi
natură şi cu utilizări similare:

- terenuri şi construcţii;
- masini si echipamente si mijloace de transport;
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active
corporale.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

h) Imobilizari corporale (continuare)

• Evaluarea după recunoaştere
Pentru recunoasterea ulterioara, Societatea a adoptat modelul reevaluarii.
După recunoaşterea ca activ, elementele de imobilzări corporale de natura constructiilor si terenurilor
a căror valoare justă poate fi evaluată în mod fiabil sunt contabilizate la o valoare reevaluată, aceasta
fiind valoarea justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acu-
mulate din depreciere.
Alte imobilizari corporale sunt masurate la cost minus amortizarea cumulata si eventuale pierderi din
depreciere.
Reevaluările trebuie sa se faca cu suficienta regularitate pentru a asigura faptul că valoarea contabilă
nu se deosebeste semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data perioadei
de raportare.
Dacă un element al imobilizărilor corporale este reevaluat, atunci întreaga clasa de imobilizări corpo-
rale din care face parte acel element este supusa reevaluarii.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, creşterea este recunos-
cută în alte elemente ale rezultatului global şi acumulată în capitalurile proprii, cu titlul de surplus din
reevaluare.
Cu toate acestea, majorarea va fi recunoscută în profit sau pierdere în măsura în care aceasta com-
pensează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscut anterior în profit sau pierdere.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare este
recunoscută în profit sau pierdere.
Cu toate acestea, reducerea va fi recunoscută în alte elemente ale rezultatului global în măsura în care
surplusul din reevaluare prezintă un sold creditor pentru acel activ. Transferurile din surplusul din
reevaluare in rezultatul reportat nu se efectuează prin profit sau pierdere.
Terenurile si constructiile sunt evidentiate la valoare reevaluata, aceasta reprezentand valoarea justa la
data reevaluarii minus amortizarea cumulata si pierderi din depreciere. Reevaluarile sunt realizate de
catre evaluatori specializati, membrii ai ANEVAR. Frecventa reevaluarilor este dictata de dinamica
pietelor carora le apartin terenurile si constructiile detinute de Societate.
 

• Costurile ulterioare
Cheltuielile cu întreţinerea si reparatiile zilnice aferente imobilizărilor corporale nu sunt capitalizate.
Ele sunt recunoscute drept costuri ale perioadei în care se produc. Aceste costuri constau în principal
în cheltuieli cu forţa de muncă şi cu consumabilele şi pot include şi costul componentelor de mică val-
oare. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se înregistrează în contul de
profit sau pierdere atunci când apar. 
Imbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viaţă a
acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către
acestea, sunt capitalizate (maresc in mod corespunzator valoarea contabila a respectivei imobilizari).

• Amortizare
Amortizarea este calculată la valoarea contabila (costul de achizitie sau valoarea reevaluata, minus
valoarea reziduala) pentru  activitatea pentru  care sunt  destinate. Amortizarea este recunoscută în
contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară pentru durata de viaţă utilă estimată pentru imo-
bilizările corporale (mai putin terenurile si imobilizarile in curs), aceasta se inregistreaza incepand cu
data la care  sunt  disponibile pentru utilizare,  pentru activitatea pentru care  sunt  destinate,  aceasta
modalitate reflectând cel mai fidel modul preconizat de consumare a beneficiilor economice încorpo-
rate în activ.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

h) Imobilizari corporale (continuare)

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut pen-
tru vanzare (sau inclus intr-un grup destinat cedarii care este clasificat drept detinut pentru vanzare), in
conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut. 

Fiecare parte a unui element de imobilizari corporale ce prezinta un cost semnificativ fata de costul to-
tal al respectivului element, trebuie amortizat separat.

Duratele de viaţă utile estimate pentru perioada curentă şi pentru perioadele comparative sunt urmă-
toarele:

- construcţii; 12-50 ani
- masini si echipamente si mijloace de transport      3-20 ani
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor   3-15 ani
umane si materiale si alte active corporale
Metodele de amortizare, duratele utile de viata estimate, precum si valorile reziduale sunt revizuite de
catre conducerea societatii la fiecare data de raportare.

Din istoricul Societatii, a rezultat faptul ca valoarea reziduala a activelor este nesemnificativa si prin
urmare, la calculul amortizarii nu se ia in calcul valoarea reziduala.

• Deprecierea
Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa recuperabilă.

Cu ocazia fiecărei date de raportare, Societatea trebuie să verifice dacă există indicii ale deprecierii ac-
tivelor. In cazul în care sunt identificate astfel de indicii, Societatea trebuie să estimeze valoarea recu-
perabilă a activului.

Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare tre -
buie recunoscută în profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscută în alte ele-
mente ale rezultatului global în măsura în care surplusul din reevaluare prezintă un sold creditor pentru
acel activ. Reducerea recunoscută în alte elemente ale rezultatului global micşorează suma cumulată în
capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Terenurile nu se depreciaza. Deprecierea altor bunuri tangibile este calculata, folosind metoda amor-
tizării liniare, alocand costuri aferente valorii reziduale, in concordanta cu durata de viata aferenta.

• Derecunoasterea
Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale este derecunoscută (eliminată din situaţia
poziţiei financiare) la cedare sau atunci când nu se mai aşteaptă niciun beneficiu economic viitor din
utilizarea sau cedarea sa.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare îm-
preună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Castigul sau pierderea rezultate din derecunoasterea unui element de imobilizare corporala este inclus
în contul de profit sau pierdere curent cand elementul este derecunoscut.

i) Investitii imobiliare
Investitiile imobiliare sunt proprietati imobiliare (terenuri, cladiri sau parti ale unei cladiri) detinute de
catre Societate in scopul inchirierii sau pentru cresterea valorii sau ambele, si nu pentru:
- a fi utilizate pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative; 

sau 

- a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

i) Investitii imobiliare (continuare)

Anumite proprietati includ o parte care este detinuta pentru a fi inchiriata sau cu scopul cresterii valorii
si o altă parte care este deţinuta in scopul producerii de bunuri, prestarii de servicii sau in scopuri ad -
ministrative.

Daca aceste parti pot fi vandute separat (sau inchiriate separat in baza unui contract de leasing finan-
ciar), atunci ele sunt contabilizate separat. Daca partile nu pot fi vandute separat, proprietatea este
tratata ca investitie imobiliara numai daca partea utilizata in scopul producerii de bunuri, prestarii de
servicii sau in scopuri administrative este nesemnificativa.

 Recunoaştere

O investiţie imobiliară este recunoscută ca activ dacă şi numai dacă:

- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat investitiei imobiliare să intre în Societate; 

- costul investitiei imobiliare poate fi evaluat în mod fiabil.

 Evaluare

Evaluarea iniţială

O investiţie imobiliară este evaluată iniţial la cost, inclusiv costurile de tranzacţionare. Costul unei in-
vestiţii imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumpărare al acesteia plus  orice  cheltuieli
direct atribuibile (de exemplu, onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice, taxele pen-
tru transferul dreptului de proprietate şi alte costuri de tranzacţionare).

Evaluarea ulterioară

Politica contabilă a Societăţii privind evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare este cea pe baza
modelului valorii juste. Această politică este aplicată în mod uniform tuturor investiţiilor imobiliare.
Evaluarea valorii  juste  a investiţiilor  imobiliare  este efectuată  de evaluatori  membrii  ai  Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Valoarea justă se bazează pe cotaţii de preţuri din
piaţă, ajustate, dacă este cazul, astfel încât să reflecte diferenţele legate de natura, locaţia sau condiţiile
respectivului activ. Aceste evaluări sunt revizuite periodic de către conducerea Societăţii.

Câştigurile sau pierderile rezultate în urma modificării valorii juste a investiţiilor imobiliare sunt re-
cunoscute în contul de profit sau pierdere al perioadei în care acestea se produc.

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare reflectă condiţiile de piaţă la data bilanţului. 

 Transferuri

Transferurile în şi din categoria investiţiilor imobiliare trebuie făcute atunci şi numai atunci când ex-
istă o modificare in utilizarea activului evidenţiată de:

- începerea utilizării de către Societate - pentru transferurile din categoria investiţiilor imobiliare în
categoria imobilizărilor corporale utilizate de către Societate;

-  începerea  procesului  de  amenajare  în  perspectiva  vânzării  -  pentru  transferurile  din  categoria
investiţiilor imobiliare în categoria stocuri, contabilizate în conformitate cu IFRS 5;

- încheierea utilizării de către Societate - pentru transferurile din categoria imobilizărilor corporale
utilizate de către Societate în categoria investiţiilor imobiliare;

- începerea unui leasing operaţional cu o altă parte - pentru transferurile din categoria stocurilor în
categoria investiţiilor imobiliare.

Pentru transferul unei investiţii imobiliare contabilizate la valoare justă la imobilizari corporale, costul
implicit al activului in scopul contabilizării sale ulterioare va fi valoarea sa justă de la data modificării
utilizării.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

i) Investitii imobiliare (continuare)

Daca o proprietate imobiliară utilizata de posesor devine o investiţie imobiliară care este contabilizata
la valoarea justă, Societatea aplica IAS 16 “Imobilizari corporale” până la data modificării utilizării,
iar orice diferenta de la acea data între valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare în conformitate cu
IAS 16 si valoarea sa justă trebuie tratată ca o reevaluare, în conformitate cu IAS 16.

 Derecunoaşterea

Valoarea contabilă a unei investiţii imobiliare este derecunoscută la momentul cedarii sau atunci când
investiţia este definitiv retrasă din folosinţă şi  nu se mai aşteaptă beneficii  economice viitoare din
cedarea sa.

Câştigurile sau pierderile care rezultă din vânzarea sau casarea unei investiţii imobiliare sunt recunos-
cute in contul de profit sau pierdere atunci când aceasta este vândută sau casată.

j) Active deţinute în vederea vânzării

Societatea trebuie sa clasifice un activ imobilizat (sau grup destinat cedarii) drept detinut in vederea
vanzarii daca valoarea sa contabila va fi recuperata in principal printr-o tranzactie de vanzare si nu
prin utilizarea sa continua. Pentru a fi disponibil la vanzare trebuie ca aceasta sa fie foarte probabila,
respectiv sa existe un plan de vanzare a activului, sa fie lansat un program activ de gasire a unui
cumparator,  activul  sa  fie  promovat  in  vederea  vanzarii  la  un pret  rezonabil  cu  valoarea justa  a
activului, iar vanzarea sa fie finalizata in termen de un an de la data clasificarii activului.Termenul de
un an poate fi prelungit daca exista circumstante in afara controlului entitatii si unitatea poate dovedi
ca-si mentine intentia planului sau de vanzare a activului.

Când există o modificare a utilizării  unei  imobilizări  corporale,  în sensul  că aceasta urmează a fi
îmbunătăţită  în  perspectiva  vânzării,  Societatea  înregistrează  transferul  activului  din  categoria
imobilizări corporale în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării .

Dacă imobilizarea corporală transferată a fost reevaluată, rezerva din reevaluarea aferentă se închide în
momentul vânzării activului.

În cazul activelor incluse în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, care ulterior
îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite pe o perioadă mai îndelungată sau să fie închiriate unor
terţi, se evidenţiază în contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute
în vederea vânzării, în categoria imobilizărilor corporale. 

In prezent societatea nu are active care sa poata fi incadrate in aceasta categorie deoarece nu detine un
plan de vanzare in acest sens.

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare
Valoarea contabilă a activelor Societăţii care nu sunt de natură financiară, altele decât activele de natu-
ra impozitelor amânate, este revizuita la fiecare dată de raportare pentru a identifica existenţa in-
diciilor de depreciere. Dacă există asemenea indicii, se estimează valoarea recuperabilă a activelor re-
spective.

O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau a unităţii sale
generatoare  de  numerar  depăşeşte  valoarea  recuperabilă  a  activului  sau  a  unităţii  generatoare  de
numerar. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care generează numerar
şi  care  este  independent  faţă  de alte  active  şi  alte  grupuri  de  active.  Pierderile  din  depreciere  se
recunosc în contul de profit sau pierdere.

Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre val-
oarea de utilizare şi valoarea sa justă mai puţin costurile pentru vânzarea acelui activ sau unităţi.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare (continuare)

Pentru determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o
rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice
activului respectiv.

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt  evaluate la fiecare dată de ra-
portare pentru a determina dacă s-au diminuat sau nu mai există. Pierderea din depreciere se reia dacă
s-a produs o schimbare în estimările folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea din
depreciere se reia doar în cazul în care valoarea contabilă a activului nu depăşeşte valoarea contabilă
care s-ar fi calculat, netă de amortizare şi depreciere, dacă pierderea din depreciere nu ar fi fost re -
cunoscută.

l) Capital social

Capitalul social este format din actiuni ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise in 
forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. 

m) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere in momentul în care societatea are o
obligaţie actuala (legală sau implicită) generata de un eveniment trecut, când pentru decontarea obli-
gaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o
estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rata de ac-
tualizare inainte de impozitare care reflecta conditiile curente de piata si riscurile specifice datoriei re-
spective. Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare
pentru decontarea obligatiei actuale la finalul perioadei de raportare.

Provizioanele se reanalizează la finalul perioadei de raportare şi se ajustează astfel încât să reflecte cea
mai bună estimare curentă. In cazul în care nu mai este probabilă ieşirea de resurse care încorporează
beneficii economice, provizionul trebuie anulat.

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfăşurarea activităţii în viitor.

Societatea înregistrează provizioane pentru contracte oneroase în situaţiile în care beneficiile estimate
a  fi  obţinute  dintr-un  contract  sunt  mai  mici  decât  cheltuielile  inevitabile  asociate  îndeplinirii
obligaţiilor contractuale.

Societatea va înregistra provizioane pentru stimulente acordate din profitul realizat reprezentand par-
ticiparea la profit a salariaţilor, directorilor ce îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat
şi  administratorilor  societăţii,  ce  vor  fi  distribuite  după  aprobarea  de  către  adunarea  generală  a
acţionarilor a situaţiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul
din care se acordă stimulentele.

n) Beneficiile angajatilor

 Beneficii pe termen scurt

Obligaţiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaţilor nu se actualizează şi sunt recunoscute în
contul de profit sau pierdere pe măsură ce serviciul aferent este prestat. Beneficiile pe termen scurt ale
angajaţilor includ salariile, primele şi contribuţiile la asigurările sociale. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

n) Beneficiile angajatilor (continuare)

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor sunt recunoscute ca si cheltuiala atunci cand serviciile sunt
prestate. Se recunoaste un provizion pentru sumele care se asteapta a fi platite cu titlu de prime in nu-
merar pe termen scurt sau scheme de participare a personalului la profit in conditiile in care societatea
are obligatia legala sau implicita de a plati aceste sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de
catre angajati si daca obligatia respectiva poate fi estimata in mod credibil.

Pe langa salarii si alte drepturi de natura salariala, potrivit contractului de societate (actului constitutiv)
si a contractului colectiv de munca, administratorii, directorii cu contract de mandat si salariatii Soci-
etatii au dreptul de a primi si stimulente acordate din profitul realizat reprezentand participarea persona-
lului la profit. Aceasta obligatie este recunoscuta mai intai in contul de profit sau pierdere al exercitiului
financiar in care s-a realizat profitul sub forma provizioanelor pentru participarea angajatilor la profit si
prime de platit si se vor distribui după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a situaţiilor
financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care se acordă stimu-
lentele.

• Planuri de contribuţii determinate

Societatea efectuează plăţi  în numele angajaţilor proprii  către sistemul de pensii al  statului român,
asigurările de sănătate şi fondul de şomaj, în decursul derulării activităţii normale. De asemenea, toţi
angajaţii Societăţii sunt membri şi au obligaţia legală de a contribui (prin intermediul contribuţiilor so-
ciale individuale) la sistemul de pensii al statului român. Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute
în contul de profit sau pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate. Societatea nu are alte obligaţii
suplimentare.

Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel de
alte  obligaţii  în  acest  sens.  Societatea  nu  este  angajată  în  nici  un  alt  sistem  de  beneficii  post
pensionare. Societatea nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi.

 Beneficiile angajaţilor pe termen lung

Obligaţia  netă  a  Societăţii  în  ceea ce  priveşte  beneficiile  aferente  serviciilor  pe  termen  lung este
reprezentată de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaţii le-au câştigat în schimbul serviciilor
prestate de către aceştia în perioada curentă şi perioadele anterioare. In baza Contractului colectiv de
munca in vigoare, persoanele care se pensionează la limită de vârstă beneficiaza la data pensionării de
o indemnizatie egala cu valoarea a doua salarii avute la momentul pensionarii. 

o) Venituri si cheltuieli cu dobânzile

Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere prin metoda
dobânzii efective. Rata dobânzii efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi încasările în
numerar preconizate în viitor pe durata de viaţă aşteptată a activului sau datoriei financiare (sau, acolo
unde este cazul, pe o durata mai scurtă) la valoarea contabilă a activului sau datoriei financiare.

p) Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere la data la care este stabilit
dreptul de a primi aceste venituri. 

Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut ca o cheltuiala curenta cu impozitul pe profit.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

p) Venituri din dividende (continuare)

In cazul dividendelor primite sub forma acţiunilor ca alternativă la plata în numerar, veniturile din divi-
dende sunt recunoscute la nivelul numerarului ce ar fi fost primit, în corespondenţă cu creşterea partici-
paţiei aferente. Societatea nu înregistrează venituri din dividende aferente acţiunilor primite cu titlu gra-
tuit atunci când acestea sunt distribuite proporţional tuturor acţionarilor.

r) Castiguri si pierderi din diferente de curs valutar

Tranzacţiile in valuta se inregistrează în moneda funcţională (leu), prin convertirea sumei în valută la
cursul de schimb oficial comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data tranzacţiei.

La data raportarii,  elementele monetare exprimate în valută sunt convertite utilizându-se cursul de
schimb din ultima zi de licitatie valutara din an.

Diferenţele de curs care apar cu ocazia decontării elementelor monetare sau a convertirii elementelor
monetare la cursuri diferite faţă de cele la care au fost convertite la recunoaşterea iniţială (pe parcursul
perioadei) sau in situatiile financiare anterioare sunt recunoscute ca si câştig sau pierdere in contul de
profit sau pierdere, în perioada în care apar.

s) Dividende de distribuit

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului in perioada in care au fost declarate si aprobate de
catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Profitul disponibil pentru repartizare este profitul
anului inregistrat in situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS.

t) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Impozitul pe
profit curent include impozitul pe veniturile din dividendele recunoscute la valoare bruta.

Impozitul pe profit este recunoscut in profit sau pierdere sau in alte elemente ale rezultatului global
daca impozitul este aferent elementelor de capital.

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat in perioada curenta, determinat in
baza procentelor aplicate la data raportarii si a tuturor ajustarilor aferente perioadelor precedente.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, rata impozitului pe profit a fost de 16%
(2015: 16%). Rata de impozitare aferenta veniturilor din dividende impozabile a fost la 31 decembrie
2016 de 5% si 0% (2015: 16% si 0%).

Impozitul amanat este determinat de Societate folosind metoda bilantului pentru acele diferente tem-
porare ce apar intre baza fiscala de calcul a impozitului pentru active si datorii si valoarea contabila a
acestora, folosita pentru raportare in situatiile financiare individuale.

Impozitul amanat nu se recunoaste pentru urmatoarele diferente temporare: recunoasterea initiala a
fondului comercial, recunoasterea initiala a activelor si datoriilor provenite din tranzactii care nu sunt
combinatii  de intreprinderi si  care nu afectează nici profitul contabil  nici pe cel fiscal si  diferente
provenind din investitii in filiale, cu conditia ca acestea sa nu fie reluate in viitorul apropiat.

Impozitul amanat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se asteapta sa fie aplicabile
diferentelor temporare la reluarea acestora, in baza legislatiei in vigoare la data raportarii.

Creanta privind impozitul amanat este recunoscuta de Societate numai in masura in care este probabila
realizarea de profituri viitoare care sa poata fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale. Creanta este
revizuita la incheierea fiecarui exercitiu financiar si este diminuata in masura in care beneficiul fiscal
aferent este improbabil sa se realizeze. Impozitele aditionale care apar din distribuirea de dividende
sunt recunoscute la aceeasi data cu obligatia de plata a dividendelor.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

t) Impozitul pe profit (continuare)

Creantele si datoriile cu impozitul amanat sunt compensate numai daca exista dreptul legal de a com-
pensa datoriile si creantele curente cu impozitul si daca acestea sunt aferente impozitului colectat de
aceeasi autoritate fiscala pentru aceeasi entitate supusa taxarii sau pentru autoritati fiscale diferite dar
care doresc sa realizeze decontarea creantelor si datoriilor curente cu impozitul utilizand o baza neta
sau activele si datoriile aferente vor fi realizate simultan.

Impozitele  adiţionale  care  apar  din  distribuirea  de  dividende  sunt  recunoscute  la  aceeaşi  dată  cu
obligaţia de plată a dividendelor.

u) Rezultatul pe actiune

Societatea  prezinta  rezultatul  pe  actiune de baza si  diluat  pentru actiunile  ordinare.  Rezultatul  pe
actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari ai
societatii la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de raportare.

Rezultatul pe acţiune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor
ordinari şi a numarului mediu ponderat de acţiuni ordinare cu efectele de diluare generate de actiunile
ordinare potentiale. 

v) Raportarea pe segmente
Un segment  este  o  componenta  distincta a societatii  care  furnizeaza anumite  produse sau servicii
(segment de activitate) sau furnizeaza produse sau servicii intr-un anumit mediu geografic (segment
geografic) si care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. La data de
31 decembrie 2016 societatea nu a identificat segmente de activitate sau geografice raportabile. 

(x) Plăţi de leasing
Plăţile de leasing operaţional sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere pe baza metodei liniare
pe durata contractului de leasing. Facilităţile de leasing primite sunt recunoscute ca parte integrantă a
cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuiala cu leasingul operaţional este
recunoscută ca o componentă a cheltuielilor operaţionale. Plăţile minime de leasing în cadrul con-
tractelor de leasing financiar sunt împărţite proporţional între cheltuiala cu dobânda de leasing şi re -
ducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocată fiecarei perioade de leasing
în aşa fel încât să producă o rată de dobândă constantă pentru datoria de leasing rămasă.

Societatea nu are incheiate contracte de leasing.

y) Noi standarde si amendamente 

• Standarde si amendamente la standarde care existau la 1 ianuarie 2016

Nu exista standarde, interpretari sau amendamente la standardele existente care se aplica pentru prima
data pentru anul financiar care incepe la 1 ianuarie 2016 care sa aiba un impact semnificativ asupra
situatiilor financiare ale Societatii. 

• Noi standarde, amendamente si interpretari cu aplicare dupa data de 1 ianuarie 2016 si care
nu au fost adoptate mai devreme

Exista standarde noi, amendamente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care incep
dupa 1 ianuarie 2016 si care nu au fost aplicate la intocmirea acestor situatii financiare. Nici unul
dintre  cele  de  mai  sus  nu  se  estimeaza  a  avea  un  efect  semnificativ  in  viitor  asupra  situatiilor
financiare. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde si amendamente (continuare)

Standarde/interpretari care au fost emise si sunt aplicabile incepand cu perioada sau dupa perioada 1
ianuarie 2016. 

• IFRS 14 „Conturi de amanare aferente activitatilor reglementate” (in vigoare de la 1 

ianuarie 2016)

IFRS 14 este un standard intermediar care acorda exceptie pentru cei care adopta pentru prima oara
IFRS in ceea ce priveste conturi contabile care tin de activitati reglementate.

• Amendamente IFRS 11 – „Contabilitatea pentru achizitii si interese in entitati asociate” 

(in vigoare de la 1 ianuarie 2016)

Amendamentul clarifica contabilitatea pentru achizitia unei participatii afaceri controlate in comun,
atunci  cand  aceasta  este  entitate  de  afaceri.  Standardul  cere  ca  investitorul  care  face  o  astfel  de
achizitie sa aplice contabilitatea de combinari de intreprinderi.

• Amendamente la IAS 16 si IAS 38 – Clarificari cu privire la metodele acceptabile de 

amortizare (in vigoare de la 1 ianuarie 2016).

Amendamentele  clarifica  faptul  ca  o  metoda  de  amortizare  bazata  pe  venituri  nu  este  in  general
adecvata. IASB a amendat IAS 16 pentru a clarifica faptul ca o asemenea metoda de amortizare nu
este adecvata pentru imobilizari corporale. 

IAS 38 „Imobilizari necorporale” include acum prezumtia ca amortizarea imobilizarilor necorporale
pe baza de venituri nu este adecvata. Aceasta prezumtie poate fi eliminata daca:

- activul necorporal este exprimat ca o masura a venitului (de ex. atunci cand masura venitului
produs este un factor limitativ a valorii care poate fi degajata de catre activ), sau

- se poate demonstra ca venitul si consumarea beneficiilor economice generate de activ sunt
foarte corelate.

• Amendamente la IAS 27- Metoda capitalurilor proprii in situatii financiare individuale 

(in vigoare de la 1 ianuarie 2016).

Amendamentul permite entitatilor sa contabilizeze investitiile in filiale, entitati asociate si asocieri in
participatie prin metoda capitalurilor proprii.

In prezent IAS 27 permite inregistrarea acestor investitii fie la cost, fie ca un activ financiar in cadrul
situatiilor financiare. Amendamentul introduce metoda capitalurilor proprii ca o a treia metoda. 

Modernizari anuale IFRS ciclul 2012 – 2014 (in vigoare de la 1 ianuarie 2016)

Aceste modernizari modifica standardele din 2012 pana in 2014. Ele includ modificari cu privire la
IFRS 5 „Active imobilizate detinute in vederea vanzarii si activitati intrerupte”, IFRS 7 „Instrumente
financiare: informatii de furnizat”, IAS 19 „Beneficiile angajatilor”, IAS 34 „Raportarea financiara
interimara”.

• Amendamente la IAS 1 - Initiativa de prezentare (in vigoare de la 1 ianuarie 2016)

Amendamentele la IAS 1 „Prezentarea situatiilor financiare” au fost facute in contextul „Initiativei de
prezentare”  a  IASB  care  exploreaza  modul  in  care  prezentarea  situatiilor  financiare  poate  fi
imbunatatita. Amendamentele clarifica un numar de aspecte, inclusiv:

-  pragul  de semnificatie – o entitate nu trebuie  sa grupeze sau sa  degrupeze datele  intr-o
maniera  care  obstructioneaza  prezentarea  informatiilor  relevante.  Acolo  unde  termenii  sunt
semnificativi  trebuie  prezentata  suficienta  informatie  pentru  a  explica  impactul  asupra  pozitiei
financiare sau a performantei. 

- dezagregare si subtotaluri – liniile de prezentare prevazute de IAS 1 ar putea sa necesite
dezagregare acolo unde se dovedeste relevant pentru intelegerea pozitiei financiare sau a performantei.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde si amendamente (continuare)

- note la situatiile financiare – confirmarea ca notele nu trebuie sa fie prezentate intr-o anumita
ordine. 

- alte rezultate din cadrul situatiei rezultatului global care provin din contabilizarea pe baza
metodei capitalurilor proprii – partea ce revine societatii mama trebuie grupata pe baza prezumtiei ca
aceste elemente vor fi ulterior clasificate in cadrul contului de rezultate. 

In  conformitate  cu  prevederile  tranzitorii,  prezentarile  din  IAS  8  cu  privire  la  adoptarea  de  noi
standarde/politici contabile nu sunt cerute pentru aplicarea acestor amendamente.

• Amendamente la IFRS 10, IFRS 12 si IAS 28 – Entitati de investitii: Aplicabilitatea 

exceptiei de la consolidare

Amendamentele  realizate  la  IFRS  10  „Situatii  financiare  consolidate”  si  IAS  28  „Contabilitatea
investitiilor in intreprinderile asociate” clarifica faptul ca:

-  exceptia  de  la  intocmirea  situatiilor  financiare  este  disponibila  si  entitatilor  care  sub-
consolideaza si care sunt filiale ale unor entitati de investitii. 

- entitatea de investitii trebuie sa consolideze o filiala care nu este entitate de investitii si al
carei obiect de activitate este de a furniza servicii suport pentru entitatea de investitii. 

- enitatile care nu sunt entitati de investitii, dar au o participare intr-o întreprindere asociata
care este o entitate de investitii pot alege atunci cand este vorba de aplicarea metodei capitalurilor
proprii de inregistrare. Evaluarea la valoare justa aplicata de enitatea de investitii asociata poate fi
aplicata sau consolidarea poate fi realizata la nivelul asociatului, care apoi poate detalia valoarea justa.

Cerinte care urmeaza a se aplica in viitor

Standarde si  interpetari  care au fost  emise  si  care a caror aplicabilitate nu este obligatorie pentru
perioada incheiata la data de 31 decembrie 2016. 

• IFRS 9 “Instrumente financiare” (in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018)

Versiunea completa a IFRS 9 va inlocui ghidul de aplicare al IAS 39. IFRS 9 retine, dar simplifica,
modelul  mixt  de evaluare  si  stabileste  trei  categorii  de  masuri  primare  pentru activele  financiare:
costul amortizat, valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global si valoare justa prin contul de
rezultate.  Baza  clasificarii  depinde  de  modelul  de  afacere  al  entitatii  si  fluxurile  de  trezorerie
contractuale ale activului financiar.

• IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii” (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2018)

Acesta este un standard de convergenta cu privire la recunoasterea veniturilor.  Inlocuieste IAS 11
“Contracte de constructii”, IAS 18 “Venituri” si interpretarile aferente. 

Venitul este recunoscut atunci cand un client obtine controlul unui bun sau al unui serviciu. Clientul
obtine controlul atunci cand are abilitatea de a directiona utilizarea si de a obtine beneficii din bunul
sau serviciul respectiv. 

Principiul de baza al IFRS 15 este acela ca o entitate isi recunoaste venitul ca urmare a transferului
promis de bunuri si servicii catre clienti in cuantumul sumei care reflecta valoarea pe care entitatea se
asteapta  sa  o  primeasca  pentru  aceste  bunuri  si  servicii.  O  entitate  recunoaste  veniturile  in
conformitate cu acest principiu de baza prin aplicarea urmatorilor pasi:

- Pasul 1: Identificarea contractului cu clientul

- Pasul 2: Identificarea obligatiilor din contract

- Pasul 3: Determinarea pretului tranzactiei

- Pasul 4: Alocarea pretului tranzactiei pe fiecare obligatie din contract

- Pasul 5: Recunoasterea venitului atunci cand enitatea isi satisface obligatiile
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde si amendamente (continuare)

IFRS 15 include de asemenea un set de cerinte de prezentare care vor avea ca rezultat furnizarea de
informatii  complete  despre  natura,  suma,  perioada  si  incertitudinea  veniturilor  si  a  fluxurilor  de
trezorerie provenite din contractele entitatii cu clientii.

• IFRS 16 “Leasing” privind achizitia unui interes intr-o operatiune comuna (in vigoare 

incepand cu 1 ianuarie 2019; adoptarea mai devreme este permisa doar cu adoptarea simultana a IFRS
15)

IFRS 16 va afecta in primul  rand contabilitatea chiriasului si  va rezulta in inregistrarea a aproape
tuturor activelor luate in leasing in cadrul bilantului. Standardul desfiinteaza distinctia intre leasing-ul
financiar si cel operational si prevede inregistrarea unui activ si concomitent a unei datorii financiare
pentru aproape toate tipurile de leasing.

• IAS 12 “Impozite” – recunoasterea activelor de impozit amanat pentru pierderi 

nerealizate (in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2017)

Amendamentele  clarifica  contabilitatea  impozitelor  amanate  atunci  cand  un  activ  este  evaluat  la
valoare justa si aceasta valoare justa este mai mica decat baza fiscala a acelui activ.

• Amendamente la IAS 7 “Situatia fluxurilor de trezorerie” – Initiativa de prezentare (in 

vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2017)

Entitatile vor trebui sa dea explicatii in legatura cu modificarile in pozitia datoriilor care provin din
activitati de finantare. Aceasta include modificari ale fluxurilor de trezorerie si a cheltuielilor non-cash
ca, de pilda, achizitii, vanzari sau amanarea platii dobanzii si diferente de curs valutar nerealizate. 

Modificarile activelor financiare trebuie incluse in cadrul acestei prezentari daca fluxurile de numerar
sunt, sau vor fi, incluse in fluxurile de numerar provenite din activitati de finantare. 

Nu se specifica un format special de prezentare.

• Amendamente la IFRS 2 „Plata pe baza de actiuni” (in vigoare incepand cu data de 1 

ianuarie 2018)

Amendamentul clarifica baza de evaluare pentru plati in numerar, pe baza de actiuni sau pentru acele
premii care tranforma platile in numerar in plati pe baza de actiuni.

• Amendamente la IFRS 10 si IAS 28 – vanzarea sau contributia cu active intre investitor 

si asociatul acestuia (data de aplicare nedefinita)

IASB a realizat modificari limitate ale obiectului IFRS 10 si IAS 28. 

Amendamentele clarifica tratamentul contabil pentru vanzari de active intre investitor si intreprinderea
asociata  acestuia.  Se confirma ca tratamentul  contabil  depinde in  functie  de cazul  in  care  activul
nemonetar care este vandut sau reprezinta o contributie intr-o întreprindere asociata este o afacere.

pag 27



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

4. Administrarea riscurilor financiare

Conducerea Societatii evaluează în permanență riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societății și
ia măsurile ce se impun în cazul modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea.
Managementul riscurilor este astfel parte integrantă a tuturor proceselor decizionale şi de afaceri în
cadrul Societatii.
Activitatea complexă desfăşurată de Societate determină existența unor riscuri variate, care trebuie
monitorizate.
Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri de supervizare și aprobare
a limitelor decizionale.
Raportarea internă a expunerii la risc se face în mod continuu, pe fiecare linie de activitate, conducerea
societăţii fiind permanent informată cu privire la riscurile ce pot apărea în derularea activităţii.
Principalele riscuri identificate în activitatea Societatii sunt:
- riscul aferent mediului economic
- riscul operaţional
- riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rata dobânzii)
- riscul de credit
- riscul de lichiditate.

a) Riscul aferent mediului economic
Acest risc este extrem de important, prin efectul direct asupra activităţii Societatii, cât şi indirect, prin
intermediul societăţilor la care Societatea deţine participaţii.
Economia  românească  continuă  să  prezinte  caracteristicile  specifice  unei  economii  emergente,  şi
există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic şi social.
Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2016 a fost un an bun, creşterea înregistrată de PIB
fiind superioară nivelului prognozat.
Economia românească este încă o economie fragilă şi este afectată de evoluţia celorlalte economii, în
special a ţărilor din UE, care sunt principalele partenere de afaceri pentru ţara noastră.
Economia UE va fi supusă în anul 2017 în special riscurilor politice. Politica va influenta economia si
va  genera  incertitudine.  În  zona  euro  vor  fi  organizate  alegeri  în  trei  dintre  cele  mai  importante
economii: Franța, Italia și Olanda.
Modul în care Marea Britanie va ieși din UE, condițiile ce urmează să fie negociate, ridică noi semne
de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2017.
Anul 2017 va fi deci un an dificil, cu riscuri ridicate, datorate evoluției economiei imprevizibile.

b) Riscul operational

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate
din cauza unor factori interni, cum ar fi derulare inadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui
personal  sau  a  unor  sisteme  necorespunzătoare,  sau  din  cauza  unor  factori  externi,  cum  ar  fi
schimbarea condiţiilor economice, schimbări legislative pe piaţa de capital, evenimente socio-politice.
Responsabilitatea principală a dezvoltării  şi  implementării  controalelor legate de riscul operaţional
revine conducerii societăţii. Responsabilitatea este sprijinită de dezvoltarea standardelor generale ale
societăţii de gestionare a riscului operaţional pe următoarele arii:
- cerinţe de separare a responsabilităţii;
- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare;
- cerinţe de raportare a pierderilor operaţionale şi propuneri de remediere a acestora;
- dezvoltarea şi instruirea profesională;
- stabilirea unor standarde de etică;
- documentarea controalelor şi procedurilor;
- prevenirea riscului de litigii.
Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii societăţii.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
b) Riscul operational (continuare)

Societatea  gestionează  riscul  operaţional  prin  identificarea,  estimarea,  monitorizarea  şi  controlul
riscurilor.
Trebuie subliniat faptul că, în gestionarea riscului operaţional, nu modelele şi tehnicile sunt cele mai
importante,  ci  atitudinea  faţă  de  risc,  care  se  formează  în  timp  şi  este  un  aspect  al  culturii
organizaţionale. 
Desele modificări legislative, necesitatea autorizării Societatii ca A.F.I.A., precum și autorizarea unor
funcții  cheie la nivel  de societate (ofițer  de conformitate,  administrator risc)  pe de o parte,  induc
anumite  riscuri  legate în  special  de  înțelegerea complexității  activității  și  de  adaptarea acesteia  la
cerințele  legislative,  iar  pe  de  altă  parte,  conduc  la  o  supraveghere  mai  ridicată  (profesionistă)  a
activității generatoare de risc.

c) Riscul de piata
Riscul  de  piaţă  reprezintă  riscul  actual  sau viitor  de  afectare  negativă a  profiturilor,  determinat  de
fluctuaţiile  pe  piaţă  ale  preţurilor  titlurilor  de  capital  –  în  ceea  ce  priveşte  activităţile  care  aparţin
portofoliului de tranzacţionare - ale ratei dobânzii, precum şi fluctuaţiile cursului valutar pentru întreaga
activitate a societăţii.

Administrarea  eficienta  a  riscului  de  piata  se  face  prin  utilizarea  analizei  fundamentale  care  da
indicatii asupra soliditatii unei investitii, precum si estimarea potentialului unor companii, si luand in
considerare prognozele privind evolutia ramurilor economice si a pietelor financiare.

Principalele aspecte urmarite in analiza riscului de piata sunt: evaluarea portofoliului de actiuni din
punct de vedere al profitabilitatii si a potentialului de crestere, alocarea strategica a investitiilor pe
termen lung, identificarea investitiilor pe termen scurt pentru a se fructifica fluctuatiile de pret pe piata
de capital, stabilirea unor limite de concentrare a activelor intr-un anumit sector economic.

Societatea este supusă la riscul de piaţă, în special din cauza activităţii sale de tranzacţionare. 

Societatea este expusa la urmatoarele riscuri de piata: 

• Riscul de pret

Societatea este expusa riscului de valoare justa a instrumentelor financiare detinute care fluctueaza ca
rezultat al schimbarilor in preturile pietei, fie ca este cauzat de factori specifici activitatii emitentului
sau factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata. 

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni listate (pe BVB – piata reglementata, BVB-AERO – sistem
alternativ de tranzactionare), la 31.12.2016, reprezinta 65,81% (2015: 67,75%) din valoarea totala a
portofoliului administrat.

In aceste conditii, societatea are un risc ridicat – asociat variatiei preturilor activelor financiare de pe
piata de capital.

In cadrul  portofoliului  administrat  se regasesc un numar  de 6 emitenti,  din cei  10 care constituie
indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti.

Valoarea de piata conform IFRS a pachetelor de actiuni detinute la cei 6 emitenti, reprezinta 61,09%
din valoarea de piata a actiunilor detinute la societatile listate. Astfel, riscul asociat variatiei indicelui
BET al BVB este ridicat.

Plasamentele detinute in societatile ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din
Romania, plus plasamentul detinut la Banca Comerciala Romana, reprezinta la 31.12.2016 -  90,45%
(2015: 91,33%) din valoarea justa a investitiilor.

Societatea monitorizeaza de asemenea concentrarea riscului pe sectoare de activitate care se prezinta
dupa cum urmeaza:
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(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

c) Riscul de piata (continuare)

Structura portofoliului
Valoarea de piata totala

a pachetului
31.12.2016

Valoarea de piata totala
a pachetului

31.12.2015

Sectoarele economice cu pondere in
portofoliul valoric SIF :

(lei) % (lei) %

1.578.803.318 100,00 1.668.679.019 100,00

finante, banci, asigurari 702.992.249 44,53 741.615.971 44,44

resurse petrol si servicii anexe 182.830.572 11,58 199.681.581 11,97

transport energie si gaze 135.629.928 8,59 165.218.232 9,90

comert interior 99.412.330 6,30 103.914.380 6,23

ind. alimentara 95.749.537 6,06 92.778.078 5,56

inchirieri si subinchirieri bunuri imobiliare 73.859.121 4,68 77.006.058 4,62

turism, alim. publica, agrem. 66.353.671 4,20 63.816.090 3,82

industrie farmaceutica 48.042.512 3,04 48.297.325 2,89

resurse gaz metan 38.793.225 2,46 33.340.672 2,00

ind.electronica, electroteh. 36.403.022 2,31 39.658.355 2,38

ind.constr.masini, prelucr. 25.156.631 1,59 22.493.017 1,35

ind. metalurgica 21.725.448 1,38 27.264.318 1,63

ind.sticla, portelan, faianta 12.624.258 0,80 9.627.292 0,58

ind.chimica 12.461.877 0,79 11.702.960 0,70

administrarea pietelor financiare 11.127.561 0,70 10.453.597 0,63

alte intermedieri financiare 10.027.339 0,64 7.836.269 0,47

distribuire, furnizare de energie electrica si servicii 
energetice 3.227.332 0,20 5.416.178 0,32

ind.lemn, celuloza, hirtie 4.206.566 0,25

constructii 2.050.889 0,12

alte activitati - -

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 1.576.416.613 99,85 1.666.377.828 99,86

UNITATI DE FOND 2.386.705 0,15 2.301.191 0,14

 

Din analiza datelor prezentate mai sus, la 31.12.2016 Societatea detinea cu precadere actiuni la emitenti
care activeaza in domeniul finante, banci,  asigurari cu o pondere de 44,53% din total portofoliu, in
crestere usoara fata de 31.12.2015, cand pe acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 44,44%. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de piata (continuare)

 Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu să fie afectată negativ ca urmare a unei variaţii a
cursurilor valutare.

În condiţiile în care majoritatea activelor Societatii sunt exprimate în moneda naţională, fluctuaţiile
cursului de schimb nu afectează în mod direct activitatea societăţii. Aceste fluctuaţii au influenţă în
cazul evaluării investiţiilor de tipul depozitelor în valută. 

Disponibilitatile  in  valuta  reprezinta,  la  31.12.2016,  0,40%  (2015:  0,30%)  din  totalul  activelor
financiare, astfel incat riscul valutar este nesemnificativ.

Datorita ponderii scazute a activelor exprimate in valuta, societatea nu are o politica formalizata de
acoperire a riscului valutar.

Investitiile in depozite bancare in valuta sunt in permanenta monitorizate si se iau masuri de investire,
dezinvestire, in functie de evolutia prognozata a cursului valutar.

Concentrarea activelor si datoriilor pe feluri de valute este rezumata in tabelul urmator:

In lei Valoare
contabila

Lei EUR USD

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar si echivalente de numerar 3.509.197 2.093.332 1.343.429 72.436
Depozite plasate la banci 24.466.476 19.361.240 5.105.236
Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.578.803.318 1.578.803.318
Credite si creante 13.427.910 13.427.910
Alte active financiare 347.473 347.473
Total active financiare 1.620.554.374 1.614.033.273 1.343.429 5.177.672
Datorii financiare 

Dividende de plata 56.991.969 56.991.969
Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845
Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814

In lei Valoare
contabila

Lei EUR USD

31 decembrie 2015

Active financiare

Numerar si echivalente de numerar 762.407 625.425 66.633 70.349
Depozite plasate la banci 5.813.698 912.603 4.901.095
Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.668.679.019 1.668.679.019
Credite si creante 4.467.266 4.467.266
Alte active financiare 367.280 367.280
Total active financiare 1.680.089.670 1.675.051.593 66.633 4.971.444
Datorii financiare 

Dividende de plata 81.027.502 81.027.502
Alte datorii financiare 9.958.816 9.958.816
Total datorii financiare 90.986.318 90.986.318
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pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de piata (continuare)

 Riscul de dobanda

Riscul de rată a dobânzii este acela ca valoarea unui portofoliu să varieze ca urmare a unor schimbări în
ratele dobânzilor practicate pe piaţă. Factorii ce definesc acest tip de risc de piaţă sunt o gamă largă de rate
ale dobânzii corepunzătoare unei variaţii de pieţe, monede şi scadenţe pentru care Societatea deţine poziţii.

Rata  dobanzii  influenteaza  direct  veniturile  si  cheltuielile  atasate  activelor  si  datoriilor  financiare
purtatoare de dobanzi variabile. 

Majoritatea activelor din portofoliu nu sunt purtatoare de dobanda. In consecinta societatea nu este in
mod semnificativ afectata de riscul  de rata a dobanzii.  Ratele de dobanda aplicate numerarului  si
echivalentelor de numerar sunt pe termen scurt. 

Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor, pentru o mai mare flexibilitate în politica de alocare a
disponibilităţilor băneşti, se va urmări ca plasarea disponibilităţilor băneşti în instrumente monetare să
se facă în special pe termen scurt, de 1-3 luni. 

Urmatorul tabel rezuma expunerea societatii la riscul de rata a dobanzii. 

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre

3 si 12 luni Fara dobanda

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar si echivalente de 
numerar 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la banci 24.466.476 24.466.476

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.578.803.318 1.578.803.318

Credite si creante 13.427.910 13.427.910

Alte active financiare 347.473 347.473

Total active financiare 1.620.554.374 24.466.476 0 1.596.087.898

Datorii financiare 

Dividende de plata 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 0 0 75.891.814
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pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de piata (continuare)

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre

3 si 12 luni Fara dobanda

31 decembrie 2015

Active financiare

Numerar si echivalente de 
numerar 762.407 762.407

Depozite plasate la banci 5.813.698 5.813.698

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.668.679.019 1.668.679.019

Credite si creante 4.467.266 4.467.266

Alte active financiare 367.280 367.280

Total active financiare 1.680.089.670 5.813.698 1.674.275.972

Datorii financiare 

Dividende de plata 81.027.502 81.027.502

Alte datorii financiare 9.958.816 9.958.816

Total datorii financiare 90.986.318 90.986.318

d) Riscul de credit
Riscul  de  credit  reprezintă  riscul  Societăţii  de  a  înregistra  pierderi  ca  urmare  a  insolvabilităţii
debitorilor săi.
În cazul Societatii, riscul de credit este în cea mai mare parte determinat de expunerile pe elemente de
activ  de  tipul  “acţiunilor”  care  reprezintă  96,44%  din  activele  administrate,  evaluate  conform
prevederilor legale.

Evaluarea riscului de credit se face în două etape, atât înaintea realizării operaţiunilor investiţionale,
cât şi după aprobarea şi realizarea efectivă a operaţiunilor, urmărindu-se evoluţia activelor pentru a lua
măsuri adecvate în situaţia apariţiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activităţii economice
a societăţilor şi, în cazuri extreme, la intrarea în insolvenţă a acestora. 

Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții să nu-și onoreze obligațiile la scadență,
ca urmare  a degradării  situației  financiare  a împrumutatului  sau de situația  generală  a economiei.
Riscul de credit apare în raport cu orice tip de creanță. 

Riscul de emitent reprezintă riscul de pierdere a valorii  unui titlu dintr-un portofoliu, ca urmare a
deteriorării situației sale economico-financiare.

Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența semnificativ activitatea Societatii
sunt:

- riscul de neîncasare a dividendelor de la societățile din portofoliu;

- riscul de neîncasare a valorii contractului, în cazul activității de vânzare a pachetelor de acțiuni la
societăți de tip „închis”, prin contract de vânzare-cumpărare;

- riscul ca în situația lichidării unei societăți din portofoliu, valoarea obținută să fie mai mică decât
valoarea investiției inițiale.

Societatea poate fi expusa riscului de credit prin investitii realizate in obligatiuni, a conturilor curente,
depozitelor bancare, precum si a altor creante. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

d) Riscul de credit (continuare)

La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu detinea in portofoliu obligatiuni,  garantii  reale drept
asigurare si nu inregistra active financiare restante. 

Tranzactiile  societatii  de  vanzare  –  cumparare  de  actiuni  sunt  realizate  prin  intermediul  bancii
depozitare cu care exista contract de custodie – depozitare, conform prevederilor legale, astfel ca riscul
de neindeplinire a obligatiilor de decontare este minim.

În conformitate cu prevederile legale, Societatea nu a acordat niciun fel de credite sau garanţii terţilor.

Expunerea maxima la riscul de credit la data de 31 decembrie 2016 este de 40.568.000 lei (2015:
7.308.017 lei) si poate fi analizata in tabelele urmatoare.

In lei
31 decembrie

 2016
31 decembrie 

2015

Depozite si conturi la banci 27.947.423 6.539.340

Alte active 12.620.577 768.677

TOTAL 40.568.000 7.308.017

Expunere pe conturi curente si depozite plasate la banci (exclusiv dobanda atasata)

In lei 31 decembrie 
2016

31 decembrie
 2015

Banca RAIFFEISEN BANK 2.046.150 5.390.027

Banca TRANSILVANIA 24.448.887 919.377

Banca COMERCIALA ROMANA 1.451.159 137.214

Banca BRD - GSG 701 91.961

EXIMBANK 526 526

Marfin Bank 235

Banca ING BANK

Total 27.947.423 6.539.340

Alte active

In lei
31 decembrie 

2016
31 decembrie

 2015

Dividende de incasat 79.696 88.474

Alti debitori diversi si creante comerciale 13.495.993 1.779.360

Provizioane constituite pentru deprecierea
altor active financiare (955.112) (1.099.157)

Total 12.620.577 768.677

e) Riscul de lichiditate
Societatea urmăreşte menţinerea unui nivel de lichiditate adecvat obligaţiilor sale suport, pe baza unei
evaluări a lichidităţii relative a activelor pe piaţă, ţinând cont de perioada necesară pentru lichidare şi
de preţul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum şi de sensibilitatea lor la
riscurile de piaţă sau la alţi factori externi.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

e) Riscul de lichiditate (continuare)

Societatea trebuie să deţină active lichide, a căror valoare însumată să acopere diferenţa dintre ieşirile
de lichidităţi şi intrările de lichidităţi în situaţii de criză, astfel încât să fie asigurat faptul că societatea
menţine  niveluri  ale  rezervelor  de  lichiditate  care  sunt  adecvate  pentru  a-i  permite  să  facă  faţă
eventualelor dezechilibre dintre intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză.

Riscul  de lichiditate  este  legat  în  special  de  participaţiile  deţinute  la  societăţile  comerciale  de tip
"închis" existente în portofoliul administrat.  Astfel,  vânzarea unor participaţii  -  în situaţia apariţiei
unor aspecte negative în situaţia lor economico-financiară sau în cazul în care se urmăreşte obţinerea
de lichidităţi - este deosebit de greoaie, existând riscul de a nu fi posibilă obţinerea unui preţ superior
sau  cel  puţin  egal  celui  cu  care  aceste  participaţii  sunt  evaluate  în  calculul  activului  net,  în
conformitate cu reglementările A.S.F. 

Totodată,  lichiditatea  scăzută  a  pieţei  de  capital  din  România  face  adeseori  dificilă  chiar  şi
tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate.

În perspectiva anului  2017,  anticipăm menţinerea  unui  nivel  scăzut  de  lichiditate  pentru  piaţa  de
capital, ca urmare a incertitudinilor legate de zona euro.

Acest  aspect  este în permanenţă  în atenţia conducerii,  căutându-se soluţii  de creştere a lichidităţii
portofoliului administrat.

Structura activelor si datoriilor din punct de vedere al lichiditatii este analizata in tabelul urmator:

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre 3 si 12
luni

Fara maturitate
prestabilita

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar si echivalente de numerar 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la banci 24.466.476 24.466.476

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.578.803.318 1.578.803.318

Credite si creante 13.427.910 13.427.910

Alte active financiare 347.473 347.473

Total active financiare 1.620.554.374 24.466.476 0 1.596.087.898

Datorii financiare 

Dividende de plata 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814 0 0
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
e) Riscul de lichiditate (continuare)

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre 3 si 12
luni

Fara maturitate
prestabilita

31 decembrie 2015

Active financiare

Numerar si echivalente de numerar 762.407 762.407

Depozite plasate la banci 5.813.698 5.813.698

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.668.679.019 1.668.679.019

Credite si creante 4.467.266 4.467.266

Alte active financiare 367.280 367.280

Total active financiare 1.680.089.670 5.813.698 1.674.275.972

Datorii financiare 

Dividende de plata 81.027.502 81.027.502

Alte datorii financiare 9.958.816 9.958.816

Total datorii financiare 90.986.318 90.986.318

f) Riscul aferent impozitarii 

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sa se supună reglemen-
tarilor  fiscale ale Uniunii Europene si sa implementeze schimbarile aduse de legislatia europeana.
Modul in care Societatea a implementat aceste schimbari ramane deschis auditului fiscal timp de cinci
ani.

Conducerea Societatii  considera  ca  a  interpretat  corect  prevederile  legislative  si  a  inregistrat  valori
corecte pentru impozite, taxe si alte datorii catre stat dar, si in aceste conditii, exista un anumit risc atasat.

Sistemul fiscal din România este supus unor diverse interpretări şi schimbări permanente. În anumite
situaţii, autorităţile fiscale pot adopta interpretări diferite faţă de Societate ale unor aspecte fiscale şi
pot calcula dobânzi şi penalităţi.

Declaraţiile privind impozitele şi taxele pot fi supuse controlului şi revizuirii pe o perioadă de cinci
ani, în general după data depunerii lor. 

Guvernul Romaniei detine un numar important de agentii autorizate sa efectueze controlul societatilor
care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte tari si
pot acoperi nu numai aspectele fiscale, dar si alte aspecte legale si de reglementare care prezinta in -
teres pentru aceste agentii. Este posibil ca Societatea sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emi -
terii unor noi reglementari fiscale.

g) Adecvarea capitalurilor

Societatea are o politica de mentinere a unui nivel optim al capitalurilor proprii in scopul dezvoltarii
societatii  si  atingerii  obiectivelor  propuse.  Obiectivul  principal  al  Societatii  este  continuitatea
activitatii in scopul furnizarii de profitabilitate pentru actionarii sai. 
Capitalurile proprii ale Societatii sunt formate din capitalul social, rezervele create, rezultatul curent si
rezultatul reportat. La data de 31.12.2016 capitalurile proprii ale Societatii erau de 1.429.195.054 lei
(2015: 1.463.179.782 lei).
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5. Active si datorii financiare

Clasificari contabile si valori juste

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezinta la 31.12.2016,
astfel:

In lei Disponibile
in vederea

vanzarii

Cost amortizat Valoarea
contabila neta

Valoare justa

Numerar si echivalente de 
numerar

3.509.197 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la banci 24.466.476 24.466.476 24.466.476

Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.578.803.318 1.578.803.318 1.578.803.318

Investitii detinute pana la 
scadenta

Alte active financiare 13.775.383 13.775.383 13.775.383

Total active financiare 1.578.803.318 41.751.056 1.620.554.374 1.620.554.374

Dividende de plata 56.991.969 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814 75.891.814

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezinta la 31.12.2015,
astfel:

In lei Disponibile
in vederea

vanzarii

Cost amortizat Valoarea
contabila neta

Valoare justa

Numerar si echivalente de 
numerar

762.407 762.407 762.407

Depozite plasate la banci 5.813.698 5.813.698 5.813.698

Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.668.679.019 1.668.679.019 1.668.679.019

Investitii detinute pana la 
scadenta

Alte active financiare 4.834.546 4.834.546 4.834.546

Total active financiare 1.668.679.019 11.410.651 1.680.089.670 1.680.089.670

Dividende de plata 81.027.502 81.027.502 81.027.502

Alte datorii financiare 9.958.816 9.958.816 9.958.816

Total datorii financiare 90.986.318 90.986.318 90.986.318
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6. Venituri din dividende

Veniturile  din  dividende  sunt  inregistrate  la  valoarea  bruta.  Cotele  de  impozitare  a  dividendelor
aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2016 au fost de 5% si zero (2015: 16% si zero).
Veniturile din dividende, in principal, pe contributori se prezinta astfel:

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie 
2015

BANCA TRANSILVANIA 13.473.250

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 9.974.878 11.645.203

BRD - GSG 5.673.819

SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias 4.993.904 3.948.547

SNGN ROMGAZ S.A. 4.189.668

ANTIBIOTICE S.A. Iasi 1.891.190 2.091.425

EXIMBANK 1.281.822

UNIVERS S.A. Rm. Valcea 886.449 811.834

TURISM FELIX S.A. Baile Felix 538.715 328.280

BURSA DE VALORI BUCURESTI 333.328 559.409

IAMU S.A. Blaj 313.169 263.800

S.E. ELECTRICA  S.A. 210.905 320.398

S.I.F. TRANSILVANIA 142.471

TURISM S.A. Pucioasa 85.901 80.848

OMV PETROM Bucuresti 7.756.149

ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti 680.585

FLAROS S.A Bucuresti 492.686

S.I.F. MOLDOVA S.A. 121.361

PROVITAS S.A. Bucuresti 85.161

Altele 259.678 316.266

TOTAL 44.249.147 29.501.952

7. Venituri din dobanzi
 

In lei 31 decembrie 
2016

31 decembrie
 2015

Venituri din dobanzi aferente depozitelor 
bancare

53.278 303.767

Venituri din dobanzi aferente conturilor curente
bancare

2

Total 53.278 303.769

8. Alte venituri operationale
 

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie 
2015

Venituri financiare din ajustari pentru pierderi 
de valoare a imobilizarilor financiare 12.933.108
Venituri din provizioane pentru deprecierea 
activelor circulante 1.640 17.079

Alte venituri din exploatare 42.337.136 83.511.332

Alte venituri financiare 19.337 22.932

Venituri din impozitul pe profit amanat

Total 42.358.113 96.484.451
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8. Alte venituri operationale (continuare)

In cursul  anului  2016 au fost  reluate la alte venituri  din exploatare,  conform hotararii  AGOA nr.
7/29.04.2016, dividendele neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii lor, pentru
care  dreptul  la  actiune  s-a  stins  prin  prescriptie.  In  acest  sens,  au  fost  reluate  la  alte  venituri,
dividendele in sold aferente anilor 2010 - 2012 in suma de 42.009.606 lei (2015: 82.666.768 lei,  cf.
Hotararii AGOA nr. 6/29.04.2014 si 7a/29.04.2015).

9. Castig net din vanzarea activelor

In lei 31 decembrie 
2016

31 decembrie 
2015

Venit din vanzarea activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii

76.257.242 127.943.435

Valoarea contabila a activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii cedate

(21.004.025) (72.464.148)

Castig net din vanzarea activelor financiare 55.253.217 55.479.287

10. Comisioane, onorarii si taxe de administrare si supraveghere

In lei 31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Cheltuieli privind comisioane datorate SSIF 
pentru tranzactii actiuni

192.928 331.195

Cheltuieli privind comisioane datorate pentru 
servicii registru actionari

144.900 148.800

Cheltuieli privind comisioane cu societatea de 
depozit

275.486 317.957

Cheltuieli BVB 25.200 26.040

Cheltuieli privind taxe datorate entitatilor din 
piata de capital (ASF)

1.398.083 1.453.867

Cheltuieli privind onorariul de audit 138.573 114.210

Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii si 
cotizatii

92.585 673.919

Total 2.267.755 3.065.988

Onorariile platite auditorilor in cursul anului 2016 au fost de 138.573 lei (2015: 114.210 lei), din care
auditorului financiar 113.258 lei (2015: 114.210 lei), iar diferenta de 25.315 lei a fost platita in cursul
anului 2016 pentru auditul sistemului informatic.
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11. Alte cheltuieli operationale

In lei 31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Cheltuieli cu impozite si taxe 369.459 299.166

Cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli cu 
personalul

12.034.806 11.436.481

Cheltuieli cu amortizari, provizioane si ajustari
de valoare

17.018.325 10.161.291

Cheltuieli cu prestatii externe 776.497 1.448.449

Total 30.199.087 23.345.387

Cheltuieli cu salariile si asimilate

In lei 31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Cheltuieli cu salariile 9.914.604 9.879.164

Cheltuielile privind asigurarile si protectia 
sociala

1.582.887 1.557.317

Alte cheltuieli salariale conf. Hot. judecatoresti 537.315 -

Total 12.034.806 11.436.481

31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Personal cu contract de mandat 2 2

Salariati cu studii superioare 32 35

Salariati cu studii medii 13 13

Salariati cu studii generale 5 5

Total 52 55

In cadrul altor cheltuieli operationale sunt cuprinse cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu alte impozite
si taxe, cheltuieli cu amortizari, provizioane si ajustari de valoare, cheltuieli cu prestatii externe. 

In exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016 numarul mediu de salariati a fost de 50 (2015:
52), iar efectivul de salariati inregistrati la finele anului 2016 a fost de  50 (2015: 53).

Indemnizaţiile acordate in exerciţiul financiar al anului 2016 organelor de administraţie, conducere
efectiva  si  personalului  cu  functii  cheie, reprezentand  drepturile  de  natura  salariala,  precum  si
stimulentele acordate din profitul realizat, reprezentand participare personalului la profit, insumeaza
4.828.188 lei (2015: 4.753.097 lei).

Societatea face plaţi către institutii ale statului roman in contul pensiilor angajaţilor sai.

Toti angajaţii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt
plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la
pensii.  Mai  mult,  Societatea  nu  este  obligata  sa  ofere  beneficii  suplimentare  angajaţilor  dupa
pensionare.
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12. Impozitul pe profit

Reconcilierea profitului inainte de impozitare 
cu cheltuiala cu impozitul pe profit in contul de profit sau pierderi

In lei 31 decembrie 
2016

31 decembrie 
2015

Impozit pe profit curent 14.711.332 24.577.466

Impozit pe dividende 2.022.379 3.938.519

Cheltuiala cu impozitul pe profit amanat

Total impozit pe profit recunoscut in rezultatul 
exercitiului

16.733.711 28.515.985

Profit inainte de impozitare 118.005.088 160.920.996

Impozit in conformitate cu cota statutara de 16% 18.880.814 25.747.359

Efectul asupra impozitului pe profit 

Cheltuielilor nedeductibile 4.435.044 9.935.405

Veniturilor neimpozabile (8.597.226) (11.096.298)

Ratii de impunere a dividendelor 2.022.379 3.938.519

Sumelor reprezentand sponsorizari in limite legale (7.300) (9.000)

Inregistrari si reluari ale diferentelor temporare

Impozitul pe profit 16.733.711 28.515.985

13. Numerar si echivalente de numerar
 

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie
 2015

Numerar in casierie 8.510 3.424

Conturi curente la banci 3.483.254 726.646

Echivalente de numerar 17.433 32.337

Total numerar si echivalente de numerar 3.509.197 762.407

14. Depozite plasate la banci

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie
 2015

Depozite bancare la vedere 24.464.169 5.812.694

Creante atasate 2.307 1.004

Total depozite plasate la banci 24.466.476 5.813.698
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15. Active financiare 

 Active financiare disponibile in vederea vanzarii

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie
 2015

Actiuni evaluate la valoarea justa 1.569.695.067 1.647.958.291

Actiuni evaluate la cost 6.721.546 18.419.537

Unitati de fond la valoarea justa 2.386.705 2.301.191

Total 1.578.803.318 1.668.679.019

Miscarea  activelor  financiare  disponibile  in  vederea  vanzarii  in  exercitiile  financiare  incheiate  la
31.12.2016 si 31.12.2015 este prezentata in tabelul urmator:

In lei Actiuni evaluate
la valoarea justa 

Actiuni
evaluate la cost

 Unitati de fond  Total 

01 ianuarie 2015 1.495.284.699 18.034.809 2.333.908 1.515.653.416

Reclasificari 2015 154.846.070 154.846.070

Variatia neta in cursul 
perioadei

12.567.984 (20.960) (197.556) 12.349.468

Pierderi din depreciere 8.441.620 8.441.620

Modificarea valorii juste (23.182.082) 405.688 164.839 (22.611.555)

31 decembrie 2015 1.647.958.291 18.419.537 2.301.191 1.668.679.019

Reclasificari 2016 9.627.292 (9.627.292)

Variatia neta in cursul 
perioadei

(6.542.036) (2.321.878) (8.863.914)

Pierderi din depreciere (11.020.326) (247.407) (11.267.733)

Modificarea valorii juste (70.328.154) 251.179 332.921 (69.744.054)

31 decembrie 2016 1.569.695.067 6.721.546 2.386.705 1.578.803.318

La 31.12.2016 si 31.12.2015 in categoria actiunilor evaluate la valoarea justa sunt incluse, in principal,
valoarea  actiunilor  detinute  la  urmatorii  emitenti:  OMV PETROM SA Bucuresti,  BRD -  Groupe
Societe Generale,  BANCA TRANSILVANIA SA Cluj  Napoca,  CNTEE TRANSELECTRICA SA
Bucuresti, SNTGN TRANSGAZ SA Medias, SC ARGUS SA Constanta, SC ANTIBIOTICE SA Iasi. 

 Ierarhia valorilor juste

Pentru calculul valorii juste, Societatea foloseste urmatoarea ierarhie de metode:

- Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) in piete active pentru active si datorii identice

- Nivelul 2: intrari altele decat preturile cotate incluse in Nivelul 1 care sunt observabile pentru active
sau datorii, fie direct (ex: preturi), fie indirect (ex: derivate din preturi).

- Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate în mare măsură pe elemente neobservabile. Această categorie
include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluare include elemente care nu se bazează pe
date  observabile  şi  pentru care  parametrii  de  intrare  neobservabili  pot  avea  un efect  semnificativ
asupra  evaluării  instrumentului.  Această  categorie  include instrumente  care  sunt  evaluate  pe  baza
preţurilor cotate pentru instrumente asemănătoare dar pentru care sunt necesare ajustări bazate în mare
măsură pe date neobservabile sau pe estimări pentru a reflecta diferenţa dintre cele două instrumente.
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15. Active financiare (continuare)

In lei 31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Nivelul 1 798.866.813 956.688.842

Nivelul 2 232.554.156 172.010.760

Nivelul 3 547.382.349 539.979.417

Total 1.578.803.318 1.668.679.019

Evaluarea la valoarea justă a participaţiilor deţinute la 31.12.2016 a fost realizată după cum urmează:

- pentru titlurile cotate şi tranzactionate în anul 2016, valoarea de piaţă s-a determinat cu luarea in
consideratie a cotatiei din ultima zi de tranzactionare (cotatia de inchidere de pe piata principala de
capital  pentru  nivelul  1,  iar  pentru  nivelul  2  s-au  luat  cotatiile  pentru  actiunile  tranzactionate  in
ultimele 30 de zile de tranzactionare) cu exceptia Mercur SA Craiova a carei valoare de piata s-a
determinat cu luarea in considerare a rapoartelor de evaluare existente la nivelul societatii;

- pentru titlurile cotate care nu au avut tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare ale anului
2016, precum si pentru titlurile necotate, valoarea de piata s-a determinat in functie de capitalurile
proprii ale emitentilor la 31.12.2015;

- pentru titlurile aferente societatilor comerciale aflate in procedura insolventei sau in reorganizare,
evaluarea se face la valoarea zero;

- pentru titlurile de participare la OPCVM, valoarea luata in calcul a fost ultima valoare unitară a
activului net, calculată şi publicată.

16. Credite si creante 

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie
 2015

Creante comerciale 1.194.644 712.827

Debitori 12.381.045 1.155.007

Creante in legatura cu bugetul 
statului si bugetul asigurarilor 
sociale 805.849 3.697.238

Alte creante 1.484 1.351

Ajustari depreciere creante (955.112) (1.099.157)

TOTAL 13.427.910 4.467.266
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17.  Imobilizari corporale

In lei
 Terenuri

şi
constructii

 Instalatii
tehnice şi

maşini 

 Alte
instalatii
utilaje şi
mobilier 

 Avansuri si
imobilizari

corporale in
curs 

 Total 

Valoare bruta

01 ianuarie 2015 12.709.377 2.493.756 203.349 15.406.482

Creşteri 474.367 11.352 18.999 504.718

Reduceri (1.372.358) (163.158) (1.535.516)

31 decembrie 2015 11.811.386 2.341.950 222.348 14.375.684

Creşteri 41.057 41.057

Reduceri (10.106) (252.866) (7.154) (270.126)

31 decembrie 2016 11.801.280 2.130.141 215.194 14.146.615

Amortizare cumulata

01 ianuarie 2015 839.761 2.427.067 131.057 3.397.885

Amortizarea înregistrată
în cursul exercitiului 393.586 34.042 22.186 449.814

Reduceri sau reluări (1.131.717) (163.158) (1.294.875)

31 decembrie 2015 101.630 2.297.951 153.243 2.552.824

Amortizarea înregistrată
în cursul exercitiului 425.079 37.393 19.788 482.260

Reduceri sau reluări (1.844) (252.866) (7.154) (261.864)

31 decembrie 2016 524.865 2.082.478 165.877 2.773.220

Valoarea contabilă netă
la 01 ianuarie 2015

11.869.616 66.689 72.292 12.008.597

Valoarea contabilă netă
la 31 decembrie 2015

11.709.756 43.999 69.105 11.822.860

Valoarea contabilă netă
la 31 decembrie 2016

11.276.415 47.663 49.317 11.373.395
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17.  Imobilizari corporale (continuare)

Societatea nu are restrictii asupra titlurilor de proprietate. Imobilizarile corporale nu au fost acordate
drept garantie. La sfarsitul perioadelor de raportare din 2016 si 2015 Societatea nu inregistra obligatii
contractuale pentru achizitii de imobilizari corporale.

Ultima reevaluare a terenurilor si cladirilor detinute a fost realizata la 31 decembrie 2015, diferentele
din reevaluare fiind inregistrate in cadrul capitalurilor proprii.

Managementul considera ca valoarea contabila neta a terenurilor si cladirilor la 31.12.2016 reprezinta
o estimare a valorii juste la data raportarii.

18. Investitii imobiliare

In lei
31 decembrie

 2016
31 decembrie

 2015

Sold la 1 ianuarie 438.571 1.005.026

Vanzari investitii imobiliare - (596.273)

Achizitii de investitii imobiliare - -

Evaluare investitii imobiliare 44.500 29.818

Sold la 31 decembrie 483.071 438.571

Ultima reevaluare a investitiilor imobiliare detinute a fost  efectuata la 31.12.2016. Diferentele din
reevaluare  au  fost  inregistrate  in  contul  de  profit  sau  pierdere.  Reevaluarea  a  fost  efectuata  de
evaluator autorizat ANEVAR.

19. Alte active

In lei

31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Imobilizari necorporale 4.519 4.382

Alte creante imobilizate 243.693 254.677

Stocuri 17.985 21.096

Cheltuieli in avans 81.276 87.125

TOTAL 347.473 367.280

20. Dividende de plata

 

In lei
31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Dividende de plata aferente anului 2010 9.717.947

Dividende de plata aferente anului 2011 16.183.848

Dividende de plata aferente anului 2012 16.354.832

Dividende de plata aferente anului 2013 21.869.576 22.077.065

Dividende de plata aferente anului 2014 15.924.515 16.693.810

Dividende de plata aferente anului 2015 19.197.878

Total dividende de plata 56.991.969 81.027.502
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21.  Impozite si taxe

In lei 31 decembrie

 2016

31 decembrie

 2015

Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor 
Sociale

229.779 215.157

Datorii in legatura cu Bugetul Statului 4.895.699 2.194.617

Alte impozite si taxe 121.159 131.569

Total 5.246.637 2.541.343

22. Datorii privind impozitul pe profit amanat

Datoriile privind impozitul pe profit amanat sunt determinate de urmatoarele elemente:

In lei Active Datorii Net Impozit

31 decembrie 2016

Evaluarea la valoare justa a activelor 
financiare disponibile in vederea vanzarii 620.532.111 620.532.111 99.285.138

Reevaluare imobilizari corporale 9.232.795 9.232.795 1.477.247

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare realizate neimpozitate 1.772.247 1.772.247 283.560

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare nerealizate neimpozitate 3.755.326 3.755.326 600.855

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare nerealizate neimpozitate – 
investitii imobiliare 359.751 359.751 57.560

Diferente din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile in vederea
vanzarii – actiuni gratuite in sold 108.195.592 108.195.592 17.311.295

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 1.856.530

Alte rezerve – dividende prescrise 
conform hotararii AGOA din 23.04.2005 6.551.528 6.551.528 1.048.244

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906

TOTAL 762.983.322 762.983.322 122.077.335
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22. Datorii privind impozitul pe profit amanat (continuare)

In lei Active Datorii Net Impozit

31 decembrie 2015

Evaluarea la valoare justa a activelor 
financiare disponibile in vederea vanzarii 701.543.898 701.543.898 112.247.023

Reevaluare imobilizari corporale 9.615.493 9.615.493 1.538.478

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare realizate neimpozitate 1.772.247 1.772.247 283.560

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare nerealizate neimpozitate 3.493.557 3.493.557 558.969

Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluare nerealizate neimpozitate – 
investitii imobiliare 359.751 359.751 57.560

Diferente din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile in vederea
vanzarii – actiuni gratuite in sold 111.852.424 111.852.424 17.896.388

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 1.856.530

Alte rezerve – dividende prescrise 
conform hotararii AGOA din 23.04.2005 6.551.528 6.551.528 1.048.244

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906

TOTAL 847.772.870 847.772.870 135.643.658

23. Alte datorii

In lei 31 decembrie
 2016

31 decembrie
 2015

Datorii cu personalul 988.527 1.405.666

Datorii comerciale 244.383 352.650

Garantii primite 1.494 1.664

Creditori diversi 15 7

Venituri înregistrate în avans - acțiuni 12.617.426 -

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 5.048.000 8.198.829

Total alte datorii 18.899.845 9.958.816

24. Capital si rezerve

Capital social

Capitalul social conform actului constitutiv al Societatii are valoarea de 58.016.571 lei, este divizat in
580.165.714 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune si  este rezultat din subscrierile directe
efectuate la capitalul social al Societatii, prin transformarea in actiuni a sumelor cuvenite ca dividende
in  baza  Legii  nr.  55/1995  si  prin  efectul  Legii  nr.  133/1996.  Actiunile  Societatii  sunt  ordinare,
indivizibile,  nominative, de valoare egala, emise in forma dematerializata si  acorda drepturi egale
titularilor lor. Toate actiunile au fost subscrise si platite integral la 31.12.2016 si 31.12.2015.
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24. Capital si rezerve (continuare)

Reconcilierea capitalului social conform IFRS cu cel conform actului constitutiv este prezentata in
tabelul urmator:

In lei
31 decembrie

 2016
31 decembrie

 2015

Capital social statutar 58.016.571 58.016.571
Efectul aplicarii IAS 29 asupra capitalului 
social (hiperinflatia) 631.852.524 631.852.524

Capital social retratat 689.869.095 689.869.095

La 31.12.2016 numarul  actionarilor era de 5.754.739 (31.12.2015: 5.761.728) care in structura se
prezinta astfel:

Numar actionari Numar actiuni
Suma 

(lei) (%)
31 Decembrie 2016
Persoane fizice rezidente 5.752.643 250.564.376 25.056.437 43,19
Persoane fizice nerezidente 1.797 2.511.680 251.168 0,43
Total persoane fizice 5.754.440 253.076.056 25.307.605 43,62

Persoane juridice rezidente 247 217.404.868 21.740.487 37,47
Persoane juridice nerezidente 52 109.684.790 10.968.479 18,91
Total persoane juridice 299 327.089.658 32.708.966 56,38

Total  2016 5.754.739 580.165.714 58.016.571 100,00

31 Decembrie 2015
Persoane fizice rezidente 5.759.633 244.987.869 24.498.787 42,23
Persoane fizice nerezidente 1.756 3.358.142 335.814 0,58
Total persoane fizice 5.761.389 248.346.011 24.834.601 42,81

Persoane juridice rezidente 279 215.771.544 21.577.154 37,19
Persoane juridice nerezidente 60 116.048.159 11.604.816 20,00
Total persoane juridice 339 331.819.703 33.181.970 57,19

Total  2015 5.761.728 580.165.714 58.016.571 100,00

Rezerva constituita conform Legii nr. 133/1996

Rezerva  aferenta  portofoliului  initial  a  fost  constituita  in  urma  aplicarii  Legii  nr.  133/1996,  ca
diferenta intre valoarea portofoliului si valoarea capitalului social subscris la Societate. Reconcilierea
rezervei aferente portofoliului initial conform IFRS cu cea conform reglementarilor contabile aplicate
pana la data aplicarii Normei nr. 39/2015 este prezentata in tabelul urmator:

In lei
31 decembrie

 2016
31 decembrie

 2015
Rezerve constituite in urma aplicarii Legii 
nr. 133/1996 144.636.073 144.636.073
Efectul aplicarii IAS 29 asupra rezervei 
constituite in urma aplicarii Legii nr. 
133/1996 (hiperinflatia) 1.806.779.361 1.806.779.361
Rezerve constituite in urma aplicarii Legii
nr. 133/1996 - retratat 1.951.415.434 1.951.415.434
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24. Capital si rezerve (continuare)

Efectul hipeinflatiei asupra capitalului social in suma de 631.852.524 lei si asupra rezervei constituite
in urma aplicarii Legii nr. 133/1996 in suma de 1.806.779.361 lei a fost inregistrata prin diminuarea
rezultatului  reportat,  conducand la o pierdere  cumulata  din efectul  aplicarii  IAS 29 (hiperinflatia)
asupra elementelor de capital de 2.438.631.885 lei la 31.12.2015, care s-a mentinut si la 31.12.2016. 

Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform cerintelor legale in cuantum de 5% din profitul inregistrat
conform reglementarilor contabile aplicabile pana la nivelul de 20% din valoarea capitalului social,
conform actului  constitutiv.  Valoarea rezervei  legale  la  31.12.2016 este  de 11.603.314 lei  (2015:
11.603.314 lei). In anii financiari 2016 si 2015 Societatea nu a constituit rezerve legale din profit,
acestea atingand plafonul de 20% din capitalul social, conform actului constitutiv.
Rezervele legale nu pot fi distribuite catre actionari.  

Dividende

In cursul anului 2016 Societatea a declarat dividende de plata in valoare de 75.421.543 lei aferente
anului 2015 (2015: 69.619.886 lei, dividende aferente anului 2014), respectiv 0,13 lei/actiune pentru
anul 2016 (2015: 0,12 lei/actiune). 

In cursul anului 2016 Societatea a inregistrat la venituri dividendele neridicate timp de mai mult de trei
ani de la data exigibilitatii  lor,  pentru care dreptul la actiune s-a stins prin prescriptie in suma de
42.009.606 lei (2015: 82.666.768 lei) conform hotararilor adunarilor generale.

Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii

Rezerva cuprinde modificarile nete cumulate ale valorilor juste ale activelor financiare disponibile in
vederea vanzarii, de la data clasificarii acestora in aceasta categorie si pana la derecunoasterea sau
deprecierea lor.  Impozitul  amanat  aferent  acestor  rezerve este  inregistrat  pe  capitalurile  proprii  si
dedus din rezervele din evaluarea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii. 

25. Alte rezerve

In lei 31 decembrie
2016

31 decembrie
2015

Alte rezerve 610.918.796 581.084.892

Efectul aplicarii IAS 29 asupra altor rezerve 1.806.779.361 1.806.779.361

Total 2.417.698.157 2.387.864.253

26. Rezultatul pe actiune 

In lei 31 decembrie 
2016

31 decembrie 
2015

Profitul atribuibil actionarilor ordinari 101.271.377 132.405.011

Numarul mediu ponderat al actiunilor 
ordinare 580.165.714 580.165.714

Rezultatul pe actiune de baza 0,1746 0,2282
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27. Garantii acordate

Societatea nu are nici un fel de garanţii acordate.

28. Contingente legate de mediu

Societatea nu a inregistrat nici un fel de provizion pentru costuri viitoare privind elemente de mediu
inconjurator. Conducerea nu considera cheltuielile asociate cu aceste elemente ca fiind semnificative. 

29. Pretul de transfer

Legislatia fiscala din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoanele afiliate inca
din anul 2000. 

Cadrul legislativ curent defineste principiul “valorii de piata” pentru tranzactiile intre persoane afiliate,
precum si metodele de stabilire a preturilor de transfer.  Ca urmare, este de asteptat ca autoritatile
fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal
nu este distorsionat de efectul preturilor practicate in relatiile cu persoane afiliate. 

Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

30. Tranzactii si solduri cu parti aflate in relatii speciale

Filiale ale Societatii

In conformitate cu legislatia in vigoare, Societatea detine control intr-un numar de 11 emitenti  la
31.12.2016 (2015: 12 emitenti).  Toate filialele Societatii  la 31.12.2016 si 31.12.2015 au sediul in
Romania. Pentru acestea procentul de detinere al Societatii nu este diferit de procentul numarului de
voturi detinute.

Denumire societate
Procent deţinut de

SIF la 31.12.2016
- % -

Procent deţinut de
SIF la 31.12.2015

- % -

ALIMENTARA S.A. SLATINA 52,24 52,24
TURISM PUCIOASA S.A. DAMBOVITA 69,22 69,22
PROVITAS S.A BUCURESTI 70,28 70,28
UNIVERS S.A. RM VALCEA 73,75 73,75
CONSTRUCTII FEROVIARE S.A.  
CRAIOVA

77,50 77,50

FLAROS S.A. BUCURESTI 81,04 81,04
ARGUS S.A. CONSTANTA 86,20 86,20
GEMINA TOUR S.A. RM VALCEA 88,29 88,29
MERCUR S.A. CRAIOVA 93,37 93,37
CONSTRUCTII MONTAJ 1 S.A. 
CRAIOVA

- 96,56

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A.
TARGOVISTE

99,94 99,94

VOLTALIM S.A. CRAIOVA 99,19 99,99

Disparitia  in  cursul  anului  2016 a  participatiei  detinute  la  Constructii  Montaj  1  SA Craiova este
determinata de fuziunea prin absorbtie a acesteia de catre Voltalim SA Craiova.
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30. Tranzactii si solduri cu parti aflate in relatii speciale (continuare)

Entitati asociate ale societatii

La 31.12.2016 Societatea detinea participatii de peste 20% dar nu mai mari de 50% din capitalul social
la  un  numar  de  8  emitenti  (2015:  10  emitenti).  Toti  acestia  au  sediul  in  Romania.  Pentru  acesti
emitenti  procentul  de  detinere  de  catre  societate  nu este  diferit  de  procentul  numarului  de  voturi
detinute.

Denumire societate
Procent deţinut de

SIF la 31.12.2016
- % -

Procent deţinut de
SIF la 31.12.2015

- % -

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 21,21 21,13
MIRFO TRADING S.A. TG. JIU - 22,01
ELECTROMAGNETICA S.A. 25,40 25,25
MAT S.A. CRAIOVA 25,71 25,71
TURISM LOTUS FELIX S.A. BAILE FELIX 27,46 25,76
PRODPLAST S.A. BUCURESTI 27,55 27,53
ELECTRO TOTAL S.A. BOTOSANI 29,86 29,86
SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA 31,63 31,63
LEMCOR S.A. CRAIOVA - 34,69
LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE 39,70 39,70

Disparitia in cursul anului 2016 a participatiei detinute la Lemcor SA Craiova  este determinata de
fuziunea prin absorbtie a acesteia de catre Voltalim SA Craiova. Societatea Mirfo Trading SA Tg. Jiu
a fost scazuta din portofoliu urmare vanzarii acesteia prin contract de vanzare-cumparare de actiuni,
societate de tip inchis.

Personalul cheie de conducere

31 decembrie 2016

Membrii  Consiliului  de  Administraţie:  Tudor  Ciurezu -  Preşedinte,  Anina Radu -  Vicepreşedinte,
Cristian Busu, Victor Capitanu, Nicolae Stoian, Carmen Popa, Paul – George Prodan.

Conducerea efectivă:Tudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct.

31 decembrie 2015

Membrii  Consiliului  de  Administraţie: Tudor  Ciurezu -  Preşedinte,  Anina Radu -  Vicepreşedinte,
Cristian Busu, Victor Capitanu, Nicolae Stoian, Carmen Popa, Paul – George Prodan.

Conducerea efectivă: Tudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct

Societatea nu are obligatii contractate cu privire la plata de pensii catre fosti membrii ai Consiliului de
Administratie si conducere si deci nu are contabilizate angajamente de aceasta natura.

Societatea  nu a  acordat  credite  sau avansuri  (cu exceptia avansurilor  pentru deplasari  in interesul
serviciului, justificate in termen legal) membrilor Consiliului de Administratie si conducerii si nu are
contabilizate angajamente de aceasta natura.

Societatea nu a primit si nu a acordat garantii in favoarea niciunei parti afiliate.
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31. Angajamente si datorii contingente

Actiuni in instanta
Societatea are un numar de actiuni in instanta care decurg din cursul normal al activitatii. Conducerea
Societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare
ale Societatii. 
La data de 31.12.2016, la Direcţia Juridică a Societatii au figurat înregistrate în stare de judecată un
număr de 33 cauze, din care:

- 22 cauze - reclamantă;
-   5 cauze - pârâtă;
-   1 cauză - intervenientă;
-   5 cauze - în procedura insolvenţei.

După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel:
-   5 cauze - societăţi aflate în procedura insolvenţei, astfel:

● în 4 cauze Societatea are calitatea de creditor chirografar;
● într-o cauză are calitatea de creditor de aport.

- 11 cauze - anulare hotărâri  A.G.A / anulare operaţiuni cu acţiuni,  în care Societatea are
calitatea de reclamantă;

- 17 - alte cauze.
În dosarele de faliment, cea mai importantă sumă este înregistrată la masa credală a societății Aro S.A.
-  217.921  lei,  reprezentând  dividende  1995,  1996,  dobânzi  și  cheltuieli  de  judecată.  Celelalte  3
societăți  la  care  Societatea  este  creditor  chirografar  sunt  Electrototal  S.A.  Botoșani,  CCCF S.A.
București, Roprint S.A. Craiova.
În ceea ce priveşte acţiunile în care Societatea are calitatea de reclamantă, având ca obiect anularea
hotărârilor A.G.A., acestea vizează în principal: modificări ale actelor constitutive, constituire de noi
societăţi  cu aporturi  în natură,  achiziţie active, operaţiuni  cu acţiuni,  fuziune,  hotărâri  adoptate cu
încălcarea limitelor de competență, printre societăţile pârâte figurând Corealis S.A. Craiova, Prodplast
S.A Bucuresti, Contactoare S.A. Buzau, Cerealcom S.A. Alexandria, Banca Comercială Română S.A. 
La capitolul „alte cauze”, în care Societatea are calitatea de reclamantă, sunt înregistrate dosare având
obiect diversificat: plângeri penale, executări silite, pretenţii-despăgubiri, contestații la executare silită
prin poprire asupra dividendelor cuvenite, dintre care exemplificăm:
- executare silită pentru recuperarea sumei de 603.516 lei, reprezentând despăgubiri civile acordate
prin Hotărâre judecătorească penală în dosarul nr. 11108/2/2007 - furt de acţiuni săvârşit de Goga Dan
Octavian,  Panaitescu Miron Victor,  Negruţiu Claudiu Marius,  obligaţi  la  plata  în solidar.  Până în
prezent, a fost recuperată suma de 35.987 lei. S-a încetat executarea silită din lipsă de bunuri.
- executare silită împotriva debitoarei A.V.A.S. (actualmente A.A.A.S.) pentru recuperarea sumei de
633.567 lei, conform Sentinţei civile nr. 1581/21.10.2010, dosar nr. 19477/3/2010, reprezentând suma
datorată de către  A.A.A.S.  către  Retizoh S.A.,  respectiv 70% din valoarea unui  imobil  retrocedat
foştilor proprietari. Societatea respectivă a executat această sumă tot din contul Societatii, uzând de
prevederile aplicabile răspunderii solidare. Până în prezent a fost încasată suma de 7.875 lei și s-a mai
distribuit  Societatii  suma de 35.565 lei din prețul de vânzare al acțiunilor deținute de A.A.A.S. la
Biofarm S.A. București  (în  executarea silită  de către  alți  creditori),  suma neîncasată  până la  data
raportării - 31.12.2016. Se continuă executarea. A.A.A.S. a contestat vânzarea acțiunilor la Biofarm
S.A. București, contestație admisă în primă instanță, soluția fiind atacată cu apel.
- acţiuni având ca obiect despăgubiri  pentru neîndeplinirea obligaţiei de derulare a ofertei  publice
obligatorii a acţiunilor în aplicarea prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 (referitor acţiuni Mobila
Rădăuţi S.A., Lacta S.A. Giurgiu). Dosarul privind acţiunile Mobila S.A. Rădăuţi se află în executare
silită a creanţelor din titlurile executorii obţinute. În dosarul privind acțiunile Lacta SA Giurgiu, după
soluţionarea  favorabilă  obţinută  la  judecata  în  prima  instanţă,  Curtea  de  Apel  București  a  admis
apelurile pârâtelor și a dispus plata către apelanta Geochis S.A. a sumei de 8.676 lei reprezentând
cheltuieli de judecată. Împotriva soluției se va declara recurs.
- în dosarele având ca obiect daune,  în temeiul  art.  210 din Legea 297/2004,  în contradictoriu cu
acţionarii majoritari ai emitenţilor Sinterom S.A. şi Contactoare S.A., cauzele se află pe rol, nefiind
soluţionate irevocabil. 
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31. Angajamente si datorii contingente (continuare)

În dosarul nr. 4395/114/2012, având ca obiect obligarea la daune a Contactoare S.A. în calitate de
acţionar  majoritar  al  Sinterom S.A.,  după admiterea de către  Înalta  Curte  de Casaţie  şi  Justiţie  a
recursului  promovat  de  Societate,  cauza  a  fost  rejudecată  de  Curtea  de  Apel  Ploieşti  și  a  fost
soluționată prin Decizia 641/12.10.2016, în sensul admiterii acțiunii și obligării pârătei Sinterom S.A.
la plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune interese și 32.144 lei, cheltuieli de judecată. Soluția
a fost atacată cu recurs de Contactoare S.A. Buzau, termen de judecată la ICCJ – 08.03.2017.
În dosarul nr. 5756/279/2012, având ca obiect obligarea la daune a societății Serviciile Comerciale
Române S.A. Piatra Neamț, în calitate de acţionar majoritar al Contactoare S.A. Buzau, cererea a fost
respinsă și la judecată în prima instanță și în apel, Societatea atacând soluțiile cu recurs, termen de
judecată la Curtea de Apel Bacău – 17.02.2017.
Societatea a promovat  de asemenea pe parcursul anului  2016 o acțiune în pretenții  bănești  pentru
obligarea Cerealcom S.A. Alexandria la plata sumei  de 1.660.826 lei,  reprezentând contravaloarea
pachetului de acțiuni cuvenită la retragerea din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din
Legea  nr.  31/1990  R,  cu  modificările  și  completările  ulterioare.  Cauza  are  termen  de  judecată
23.02.2017.

Dosarele  în  care  Societatea  are  calitatea  de pârâtă,  reprezentând acțiuni  având ca  obiect  pretenţii
băneşti decurgând din calitatea de Director şi/sau administratori ai Societatii, promovate de Buzatu
Florian Teodor şi Popescu Carmen Ioana care, la data raportării - 31.12.2016, prezintă următoarea
situație:
- Dosar nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect pretenţii băneşti în sumă
de 1.758.550 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei, motivat de faptul că a fost revocat din funcţia
de administrator în AGOA din data de 29.04.2011. Tribunalul Dolj, prin Sentinţa nr. 128/31.03.2015,
a  respins  cererea  de  chemare  în  judecată.  Reclamantul  a  declarat  apel,  admis  prin  Decizia
667/01.10.2015  de  către  Curtea  de  Apel  Craiova,  instanţa  anulând  sentinţa  instanţei  de  fond  şi
dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe. Societatea a declarat recurs, care a fost
respins de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cauza se află în rejudecare la Tribunalul Dolj, cu termen
de judecată 23.02.2017.
- Dosar nr. 12919/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, având ca obiect obligaţia de ,,a face'',
respectiv obligarea Societatii la restituirea garanţiei materiale constituite potrivit Actului Constitutiv al
Societatii pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie, urmare revocării din
această  funcţie  de  către  Adunarea  Generală  a  Acţionarilor  din  29.04.2011.  Prin  Sentinţa  nr.
337/15.01.2016,  Judecătoria  Craiova  a  respins  cererea,  soluție  rămasă  definitivă  prin  respingerea
apelului declarat de reclamantă, potrivit Deciziei nr. 767/08.11.2016.
- Dosarul nr. 22552/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, având ca obiect pretenţii băneşti în
sumă de 48.000 lei, reprezentând participare la profit pentru perioada 01.01.2011-29.04.2011 (dată la
care a fost revocată de către AGOA din funcţia de Administrator). Prin Sentinţa nr. 14446/20.11.2015,
Judecătoria Craiova a admis în parte cererea, obligând Societatea la plata sumei de 17.969 lei.  În
cauză, a declarat apel atât Societatea - 19.01.2016, cât şi Popescu Carmen Ioana - 04.02.2016. Instanța
a admis ambele apeluri și a reținut cauza spre rejudecare, termen 02.03.2017.

În cursul anului 2016, nu au fost înregistrate acţiuni în anulare a Hotărârilor adoptate de Adunarea
Generală a Acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A.

Administrator Director economic

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor             ec. Sichigea Elena

_______________________ ________________

jr. Radu Anina

_______________________
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DECLARAŢIE 

în conformitate cu prevederile 

Regulamentului C.N.V.M. / A.S.F.  nr. 1/2006  

(cu modificările şi completările ulterioare) 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

 

 
             Prin prezenta confirmăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-

contabilă anuală la data de 31.12.2016, întocmită în conformitate cu standardele 

contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, 

obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.I.F. OLTENIA S.A. 

şi că Raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării 

şi a performanţelor societăţii, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi 

incertitudini specifice activităţii desfăşurate. 

 
 
 

 
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU           jr. Anina RADU            ec. Elena  SICHIGEA 

 

                           Preşedinte                   Director General Adjunct          Director Economic 

 












