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 PETROLEXPORTIMPORT S.A 

 

 

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 – Anexa 32 

 

 

RAPORTUL  CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

pentru  

 

exercitiul financiar al  anului 2017 

 

 

 Societatea comerciala PETROLEXPORTIMPORT S.A., este infiintata prin H.G. nr. 

1224/1990 modificata / completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, 

conform actului constitutiv, operatiuni de comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si 

gazosi si al produselor derivate. 

 

Sediul social al S.C. Petrolexportimport S.A. este in Bd. Unirii nr.72, bloc J3C, tronson 1, 

sector 3, Bucuresti. 

 Numar de telefon / fax: 021.318.84.44/ 021.318.84.53 

 Cod Unic de Inregistrare: RO1578364. 

 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/ 14/ 1991. 

 Capitalul social subscris si varsat:  6.130.455  lei. 

 La data de 31 decembrie 2017, capitalul social consta in 408.697 actiuni autorizate, 

subscrise si platite in intregime, la valoarea nominala de 15 RON.  
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Structura actionariatului la 31 decembrie 2017 era urmatoarea: 

 - lei - 

 Nr. actiuni Capital social % 

    

T O T A L, din care: 408.697 6.130.455 100,00 

-  Laird Resources LTD, Tropic 

Isle Building, Town Tortola, 

BVI 

313.472 4.702.080   76,70 

- Actionari minoritari (persoane 

fizice,   persoane juridice) 

 

95.225 

 

1.428.375 

 

  23,30 

Valorile mobiliare emise de SC Petrolexportimport SA se tranzactioneaza prin Bursa de Valori 

Bucuresti, categoria Standard, segmentul Principal, sub simbol PEI. 

In vederea intocmirii prezentului Raport au fost utilizate date si informatii 

curpinse  in:           

Situatiile financiar contabile întocmite pentru perioada exerciţiului financiar 2017 in 
conformitate cu  reglementarile  contabile  aplicabile  societatilor  comerciale  ale  caror  
valori  mobiliare  sunt admise  la  tranzactionare  pe o  piata  reglementata- respectiv  
Standardele  Internationale  de Raportare Financiara (IFRS) care cuprind: 

a) Situatia poziţiei financiare; 

b) Situatia Rezultatului global; 

c) Situatia modificarilor capitalului propriu; 

d) Situaţia fluxulurilor de numerar; 

e) Politici si Note explicative la situatiile financiare 

anuale. 

La  întocmirea  situaţiilor  financiare   ale  anului  2017  s-au  respectat  prevederile  Legii 

Contabilităţii  nr.  82/1991  republicata şi  OMFP  nr.  881/2012  privind  aplicarea  de  

catre  societatile comerciale  ale  caror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzactionare  pe  

o  piata  reglementata  a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele 

adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 

1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea 

standardelor internationale de contabilitate.  



 

 3 

Situaţiile financiare anuale intocmite conform Standardelor de Raportare Financiara ofera o 

imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor, capitalulrilor proprii, a 

pozitiei financiare, veniturilor si cheltuielilor şi fluxurilor de numerar ale societăţii. 

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale  Petrolexportimport S.A. pe anul 
2017, au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare, prevederile 
din reglementarile contabile, neexistand abateri de la acestea. 

 

 Analiza activitatii societatii comerciale  

Descrierea  activitatii de  baza a societatii comerciale  

Societatea comerciala PETROLEXPORTIMPORT S.A., este infiintata prin H.G. nr. 1224/1990 

modificata / completata cu H.G. 1044/1991, si are ca obiect principal de activitate, conform 

actului constitutiv, operatiuni de comert intermediar cu combustibil, minerale si produse chimice 

pentru industrie. 

In anul 2017  societatea nu a desfasurat activitatea de comercializare produse petroliere 

Situatia s-a datorat lipsei capitalului de lucru si evitarii riscurilor majore de neincasare ca urmare 

a tranzactionarii de produse petroliere. 

Situatia din perioada de raportare analizata a fost influentata negativ de neutilizarea 

depozitului Danubiana situat in Popesti-Leordeni, in special datorita accentuarii concurentei 

in zona, prin aparitia unor noi jucatori in special din zona Marii Negre, cu o politica agresiva 

de promovare si a incetarii colaborarii cu principalul partener din ultimii 5 ani, datorita conditiilor 

de piata. 

De asemenea propunerile noastre de realizare a unor operatiuni de depozitare si/sau 

comercializare utilizand actualul Depozit din Popesti-Leordeni, adresate la numerosi parteneri 

romani si straini au ramas fara raspuns. 

In perioada de raportare,  au fost cazuri in care societatea nu si-a respectat obligatiile 

financiare fata de partenerii interni ca urmare a indisponibilitatii capitalului de lucru,  urmare 

aplicarii masurii de executare silita de catre ANAF - DGAMC prin infiintarea popririi asupra 

disponibilitatilor banesti existente in conturi si asupra sumelor pe care Petrolexportimport 

urma sa le incaseze de la clienti. 
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Elemente de evaluare generala 

Analiza pozitiei financiare la 31.12.2016                                                                       Lei 

Elemente de bilant/ pozitia 

financiara 

                          31.12.2016             31.12.2017   

a. Active pe termen lung  

b. Active curente 

c. Total activ 

d. Datorii pe termen lung 

e. Datorii curente 

f. Total datorii 

g. Capital si rezerve 

h. Total capitaluri si datorii 

      9.596.601 

68.568.352 

78.164.953 

25.306.523 

161.106.553 

186.413.076 

(108.248.123) 

78.164.953 

8.528.922 

67.389.363 

75.918.285 

          30.485.523 

          154.305.693 

184.791.216 

(108.872.931) 

75.918.285 

 

Activele corporale   

 Active corporale detinute: 

imobil situat in Bulevardul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, Sector 3, Bucuresti, cu o suprafata 
construita de 4.207 m.p.; 

- terenul aferent imobilului in suprafata de 435 mp; 
- autoturisme; 
- calculatoare si imprimante. 

 
Imobilului din B-dul. Unirii, Nr.72, cu numar cadastral 3855, compus din teren in 
suprafata de 435 m.p. si constructie tip P+10, reprezentand sediu administrativ in 
suprafata construita de 4207 m.p.,  inscris in CF nr. 93978 a fost sechestrat prin 
Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. 1505/SU1/03.06.2015 emis 
de catre ANAF - DGAMC. 
Imobilizarile corporale  au fost sechestrate prin Procesul - verbal  de sechestru pentru 
bunuri mobile nr. 1506/SU1/03.06.2015 emis de catre ANAF - DGAMC. 
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  Analiza  situatiei veniturilor si cheltuielilor 

 Denumire indicator - lei - 

 

Cifra de afaceri 54.698 

Venituri totale 9.093.361 

Cheltuieli totale 12.694.933 

Pierdere bruta (3.601.572) 

Pierdere neta (3.656.536) 

Principalelel capitole de cheltuieli (Lei)                                                                    

cheltuieli cu dobanzi si penalitati 15.847.943 

cheltuieli cu materiale consumabile        56.888 

cheltuieli cu energia, apa        37.505 

cheltuieli cu servicii executate de terti                                          

din care :      991.173 

- protocol, reclama, publicitate             860 

- prestatii executate de terti      990.313 

alte cheltuieli cu impozite si taxe      469.844 

cheltuieli cu salarii si protectia sociala      209.539 

cheltuieli amortizari mijloace fixe, provizioane   1.067.679 

Total cheltuieli de exploatare                                                    18.680.571 

Costuri financiare        16.627 

Cheltuieli Totale 18.697.198 

 



 

 6 

Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru perioada încheiata la 31 decembrie 2017 

   2016 2017 

   lei lei 

Profitul net al anului   (6.520.540) (3.656.536) 

Impozit  54.964 

Amortizarea/ depreciere a activelor pe termen lung 379.156 1.067.679 

Chelt/venituri priv proviz ptr litigii  - 6.002.265 

Cheltuieli cu dobanda   4.787.091 (653.308) 

Venituri din dobanzi   - (8) 

Castig/ piererede nerealizat/a din diferente de curs 1.203.803 (2.914.214) 

Miscari in capitalul circulant    

(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte 

creante (115.132) 1.111.150 

(Crestere)/ (descrestere) stocuri  - 49.713 

(Crestere)/ (descrestere)  in alte active  70 - 

(Crestere)/ (descrestere) datorii comerciale 289.095 (3.170.701) 

(Crestere)/ (descrestere) venituri inregistrate in 

avans 133 278 

(Crestere)/ (descrestere) alte datorii  8.605 7.599.284 

     

Numerar generat/ utilizat din activitati 

operationale 

          32.281 

 

5.490.566 

 

Dobanzi platite    (5.509.713) 

     

Numerar net generat din activitati operationale 32.281 (19.147) 
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Fluxuri de numerar din activitati de investitii   

Dobanzi încasate   - 8 

Plati aferente imobilizarilor corporale    

Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare   - 

Plati aferente activelor necorporale   - 

     

     

Numerar net utilizat în activităţi de investitii - 8 

     

Descrestere/crestere neta a numerarului si a    

  echivalentelor    de numerar  32.281 19.139 

     

Numerar si echivalente de numerar la inceputul   

     anului financiar   2.598 34.879 

     

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul    

    anului financiar   34.879 15.740 

  

 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii: 

 

 La 31.12.2017 societatea a avut un   salariat. 

 

 

 

- Personal de executie  1 

  din care: - cu studii superioare      1 

                 - cu studii medii - 
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Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului 

inconjurator 

In exercitiul financiar 2017 societatea nu a desfasurat activitate de comercializare a 

produselor energetice(motorina). Depozitul de produse petroliere pe care l-a detinut in 

Popesti-Leordeni a fost inchis urmare rezilierii contractului de subanchiriere a spatiului 

respectiv. 

Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului 

In conditiile crizei economice si financiare mondiale, Petrolexportimport SA  a fost 

nevoita sa se adapteze la noile conditii si constrangeri venite din piata, 

confrundandu-se cu urmatoarele riscuri: 

Riscul de piata 

In  anul  2017  societatea  a  inregistrat  o  scadere  a  cifrei  de  afaceri  totale  cu  

cca. 90% fata de anul 2017 ajungand  la 54.698 lei.  

Riscul valutar 

Expunerea valutara a  Petrolexportimport SA este generata in principal de creditele 

contractate in euro si dolari pentru finantarea activitatii si pentru investitii si de 

creantele in euro si usd. La 31.12.2017 soldul creditelor angajate era de 4.595.000 

euro si 5.458.422 usd iar soldul creantelor era de 7.795.772 euro si 5.327.168 usd 

Riscul de lichiditate 

Lichiditatea curenta a Petrolexportimport SA (calculata ca raport intre Active 

curente si Datorii curente ) a inregistrat valoarea de  0,44 in 2017.  

Riscul fluxurilor de numerar 

Petrolexportimport SA este expusa la riscul fluxurilor de numerar. Societatea a 

inregistart in exercitiul financiar al anului 2017 plati restante ca urmare a instituirii 

masurii indisponibilizarii sumelor existente, precum si cele viitoare provenite din 

incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta ale societatii precum si masura 

executarii silite a tertilor popriti.  

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale 

Societatea a inregistrat o pierdere neta de 3.656.536 lei in cursul exercitiului financiar incheiat 
la 31 decembrie 2017 si, la data respectiva, datoriile curente ale societatii depaseau activele 
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totale ale acesteia cu 78.387.408 lei.  Avand in vedere deteriorarea rezultatelor din exploatare 
si a pozitiei financiare si aparitia , dupa data bilantului, a evenimentului legat de interventia 
cazurilor de neindeplinire din contractele de credit incheiate cu PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 
societatea are o situatie incerta in ce priveste continuitatea activitatii. 
 

 Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende 

 Nu este cazul. 

 Conducerea societatii comerciale 

In perioada ianuarie - decembrie 2017  administrarea societatii a fost asigurata de : 

- Popescu Alexandru - Presedinte CA si Director General, numit prin Hotararea AGOA 

nr. 7 din 30.04.2015; 

  Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale: 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 
Functia 

Data numirii in 

functie 

1. Popescu Alexandru Director General 01.05.2015 

2. Ion Reasilvia Contabil Sef 01.05.2001 

 

Participarea membrilor conducerii executive la capitalul societatii comerciale: 

  - Popescu Alexandru   -  2 (doua) actiuni in valoare nominala de 15 lei 

 Situatia financiar – contabila 

Inregistrarile in evidenta financiar-contabila s-au efectuat pe baza de documente justificative 

legale, in conformitate cu principiile si reglementarile contabile aplicabile. 

Analiza situatiei economico-financiare pe ultimii trei ani, se prezinta astfel: 
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- lei - 

Elemente de bilant/pozitia financiara 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

a. Active pe termen lung  

b. Active curente 

c. Total activ 

d. Datorii pe termen lung 

    

e. Datorii curente 

 

f. Total datorii 

 

g. Capital si rezerve 

h. Total capitaluri si datorii 

9.978.262 

68.419.504 

78.397.766 

                    

24.577.981 

           

155.547.368 

 

180.125.349 

 

(101.727.583) 

78.397.766 

 

 

 

 

9.599.106 

68.565.847 

78.164.953 

            

25.306.523 

          

161.106.553 

 

186.413.076 

 

(108.248.123) 

78.164.953 

 

8.528.922 

67.389.363 

75.918.285 

            

30.485.523 

          

154.305.693 

 

184.791.216 

 

(108.872.931) 

75.918.285 

 

Situatia rezultatului global Total 

31.12.2015 

Total 

31.12.2016 

Total 

31.12.2017 

Venituri 5.058.417 3.722.847 9.093.361 

Cheltuieli 120.158.259 10.243.387 12.694.933 

Pierdere bruta/Profit brut (115.099.842) (6.520.540) (3.601.5725) 

Impozit pe profit 0 0 54.964 

Pierdere neta/Profit net (115.099.842) (6.520.540) (3.656.536) 
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Situatia fluxului de trezorerie 

Flux de trezorerie  31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Flux net de trezorerie utilizat  

in activitatea de exploatare (136.959) 32.281 (19.147) 

Flux net de trezorerie utilizat  

in activitatea de investitii 19 - 8 

Flux net de trezorerie utilizat  

in/din activitatea financiara 0 0 0 

Disponibilitati si elemente asimilate la inceputul 

anului 139.538 2.598 34.879 

Disponibilitati si elemente asimilate la 

sfarsitul anului 2.598 34.879 15.740 

 

 

          Indicatori 

economico-financiari 

31 

decembrie 

2015 

31 

decembrie 

2016 

31 

decembrie 

2017 

Indicatori de lichiditate    

Indicatorul lichiditatii curente 

Active curente/Datorii curente 

0,44 0,42 0,44 

Indicatorul lichiditatii imediate 

(Active curente – Stocuri)/Datorii 
curente 

0,43 0,42 0,43 

Indicatori de profitabilitate    
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22.03.2018 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 

Popescu Alexandru 

  

Marja bruta din vanzari 

Profitul brut din vinzari/Cifra de 

afaceri * 100 

- - - 

Rezultat pe actiune (lei) 

Rezultatul net/Numar de actiuni 

(281,63 (15,954)     (8,947) 



 
 

 

 
Secţiunea A - Responsabilităţi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 Decembrie Conformare 
2017 DA / NU 

  

A.1. Toate  societăţile  trebuie  să aibă un  regulament  intern  al  Consiliului  care  include  termenii  de NU 
referinţă/responsabilităţile Consiliului  şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii,  şi care aplică, printre  

altele, principiile generale din aceasta Secţiune.  

A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. NU 

A.3. Consiliul de Administraţie trebuie să fie format din cel puţin cinci membri. NU 

A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă DA 
.Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie  

independent în cazul societăţilor din Categoria Standard. Fiecare membru independent al Consiliului de  

Administraţie trebuie să depună o declaraţie la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau NU 
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 judecăţii sale.  

A.5. Alte angajamente  şi obligaţii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv DA 
poziţii  executive  şi  neexecutive  în  Consiliul  unor  societăţi  ş i  instituţii  non-profit,  trebuie  dezvăluite  

acţionarilor  şi investitorilor potenţiali înainte de nominalizare  şi în cursul mandatului său.  

A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informaţii privind orice raport cu un DA 
acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.  

A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii DA 
Consiliului.  

A.8. Declaraţia privind guvernanţa corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub NU 
conducerea Preşedintelui sau a comitetului de nominalizare  i, în caz afirmativ, va rezuma măsurile  

cheie   şi  schimbările  rezultate  în  urma  acesteia.  Societatea  trebuie  să aibă o  politică/ghid  privind  

evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile  şi frecvenţa procesului de evaluare.  

A.9. Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să conţină informaţii privind numărul de întâlniri NU 
ale Consiliului  şi comitetelor  în cursul ultimului an, participarea administratorilor  (în persoană  şi în  

absenţă) ş i un raport al Consiliului  şi comitetelor cu privire la activităţile acestora.  

A.10. Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul NU 
exact de membri independenţi din Consiliul de Administraţie.  



 
 
 
 
 

Secţiunea B - Sistemul de gestiune a riscului   şi control intern 
 
 
 

 Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 Decembrie Conformare 
 2017 DA / NU 
 B.1 Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit în care cel puţin un membru trebuie să fie  

 administrator  neexecutiv  independent.  Majoritatea  membrilor,  incluzând  pre  edintele,  trebuie  să fi  

 dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcţiile  şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un NU 

 

membru  al  comitetului  de  audit  trebuie  să aibă experienţă de  audit  sau  contabilitate  dovedită si 
corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din 
cel puţin trei membri  şi majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi.  

B.2. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.  
 NU 
  

B.3. În cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a  

sistemului de control intern. NU 
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea  şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de  

adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului  şi de control intern prezentate către comitetul de audit al  

Consiliului, promptitudinea  şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau NU 
slăbiciunile  identificate  în  urma  controlului  intern   şi  prezentarea  de  rapoarte  relevante  în  atenţia  

Consiliului.  

B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi  

ale filialelor acesteia cu părţile afiliate. NU 
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de  

gestiune a riscului. NU 
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale  şi a standardelor de audit  

intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de NU 
audit intern.  

B.8. Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea  

trebuie  urmate  de  raportări  periodice  (cel  puţin  anual)  sau  ad-hoc  care  trebuie  înaintate  ulterior NU 
Consiliului.  

B.9. Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu  

tranzacţii  şi acorduri încheiate de societate cu acţionari  şi afiliaţii acestora. DA 
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu DA (exceptia 

oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din opinie comitet 

activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei de audit) 
opinii obligatorii a comitetului de audit.  

B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit  

intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente. NU 

B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta  
trebuie să raporteze din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În NU 
scopuri administrative  şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza  şi reduce riscurile, acesta  

trebuie să raporteze direct directorului general.  

 

 



 
 

 
 
 
 
Secţiunea C - Justa recompensă şi motivare 

 

Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 Decembrie Conformare 
2017 DA / NU 

C.1. Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa în  

raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care  

face obiectul analizei. NU 
Orice schimbare esentială intervenita in politica de remunerare trebuie publicata în timp util pe pagina de  

internet a societatii.  

 

Secţiunea D - Adăugând valoare prin relaţiile cu investitorii 
 

 

 Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 Decembrie   Conformare 
 

2017   DA / NU 
 

D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relaţii cu Investitorii – indicându-se publicului larg    
 

persoana/persoanele  responsabile  sau  unitatea  organizatorica.  In  afară de informatiile  impuse  de   NU 
 

prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Relaţiilor    
 

cu Investitorii, in limbile română şi engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori,    
 

inclusiv:    
 

D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale    
 

acţionarilor;    
 

D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere  ale societăţii, alte angajamente    
 

profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive  şi neexecutive în consilii de administraţie    
 

din societăţi sau din instituţii non-profit;    
 

D.1.3. Rapoartele curente  şi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale  şi anuale) – cel puţin cele    
 

prevăzute  la  punctul  D.8  –  inclusiv  rapoartele  curente  cu  informaţii  detaliate  referitoare  la    
 

neconformitatea cu prezentul Cod;    
 

D.1.4. Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi  şi materialele informative;   DA 
 

procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susţin propunerile de candidaţi pentru    
 

alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu privire la    
 

punctele de pe ordinea de zi  şi răspunsurile societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;    
 

D.1.5. Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor  şi a altor distribuiri către    
 

acţionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar, inclusiv    
 

termenele limită şi principiile aplicate acestor operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate într-un    
 

termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiţii;    
 

D.1.6. Numele  şi datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informaţii    
 

relevante;    
 

D.1.7.  Prezentările  societăţii  (de  ex,  prezentările  pentru  investitori,  prezentările  privind  rezultatele    
 

trimestriale etc), situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit  şi rapoartele    
 

anuale.    
 

 D.2. Societatea  va  avea  o  politică privind  distribuţia  anuală de  dividende  sau  alte  beneficii  către    
 

 acţionari.Principiile politicii anuale de distribuţie către acţionari va fi publicată pe pagina de internet a   NU 
 

 societăţii.    
 



 

 Stadiul conformării cu prevederile noului Cod de Guvernanta Corporativa al BVB la 31 Decembrie   Conformare 
 

2017   DA / NU 
 

 D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu.   
DA  

 

Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societăţii. 
  

 

    
 

 D.4. Regulile  adunărilor  generale  ale  acţionarilor  nu  trebuie  să limiteze  participarea  acţionarilor  la    
 

 adunările generale  şi exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai   DA 
 

 devreme, începând cu următoarea adunare a acţionarilor.    
 

 D.5. Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor sunt   
NU  

 

prezentate în cadrul acestor adunări. 
  

 

    
 

 D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor    
 

 de control intern  şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum  şi opinii asupra unor chestiuni supuse   NU 
 

 deciziei adunării generale.    
 

 D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în    
 

 baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la   NU 
 

 adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în alt    
 

 sens.    
 

D.8. Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informaţii în limba română, cât  şi în   
 

limba engleză, referitoare la factorii cheie care influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului  DA 
 

operaţional, profitului net  şi al altor indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru la altul, cât şi de   
 

la un an la altul.   
 

D.9. O societate va organiza cel puţin două şedinţe/teleconferinţe cu analiştii  şi investitorii în fiecare an.   

Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a paginii de  NU 
internet a societăţii la data  şedinţelor/teleconferinţelor   

D.10. În cazul în care o societate susţine diferite forme de expresie artistică şi culturală, activităţi   

sportive, activităţi educative sau  tiinţifice  şi consideră că impactul acestora asupra caracterului  
NU 

inovator  şi competitivităţii societăţii fac parte din misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica  
  

politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 
 

Alexandru Popescu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETROLEXPORTIMPORT S.A. 
 

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE 
SI RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT 

 PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 
 

Intocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea 
reglementarilor contabile conforme cu Standardele 
Internationale de Raportare Financiara adoptate de 

Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 

 

 
 

 PAGINA 

RAPORTUL  AUDITORULUI INDEPENDENT 1 ÷ 5 

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL 6 

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE 7 ÷ 8 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 9 ÷ 10 

SITUAŢIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII 11 

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE 12 ÷ 40 

 













6 

 

 

PETROLEXPORTIMPORT S.A. 
Situatia rezultatului global pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2017 

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)     

          Perioada   Perioada 

          incheiata   incheiata 

          31.12.2016   31.12.2017 

Vanzari nete         536.871   54.698  
Venituri din investitii         -   - 
Alte castiguri sau pierderi         (1.263.499)     14.370.993  
Variatia stocurilor         -   - 
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile   (2.494)   (56.888) 
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor   (379.156)   (1.067.679) 

Cheltuieli cu beneficiile angajatilor       (281.947)   (170.988) 
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si         
        protectia sociala         (63.955)   (38.551) 
Costul net al finantarii         (4.788.202)   652.157 
Venituri din subventii         -   - 
Alte cheltuieli         (278.158)   (17.345.314) 

                

Profit (pierdere) inaintea impozitarii       (6.520.540)   (3.601.572) 

                
Impozit venit         -                54.964 
                

Profit (pierdere) net         (6.520.540)   (3.656.536) 

Total rezultat global         (6.520.540)   (3.656.536) 

Rezultat pe actiune       (15,954)      (8,947) 
        
Numarul actiunilor        408.697        408.697 408.697  408.697 
        
        

DIRECTOR GENERAL    Întocmit,   

Numele şi prenumele:    REAL CONT-AUDIT 

    Persoane juridice membre CECCAR 

POPESCU ALEXANDRU   număr de înregistrare în organismul 

    profesional 2254   

        

Semnătura ..............................................    Semnătura ............................................ 
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PETROLEXPORTIMPORT S.A. 

Situaţia poziţiei financiare încheiata la 31 decembrie 2017     
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)     

                  31.12.2016   31.12.2017 

Active pe termen lung               
Imobilizari corporale         9.594.148   8.526.501 
Investitii imobiliare         -   - 
Imobilizari necorporale         33   1 
Active financiare         4.925   2.420 

                

Total active pe termen lung       9.599.106   8.528.922 

                

Active curente               
Stocuri         1.139.664   1.089.951 
Creante comerciale si alte creante       67.391.304   66.283.672 
Imprumuturi acordate partilor afiliate       -   - 
Impozite de recuperat         -   - 
Alte active         -   - 
Numerar si echivalente de numerar       34.879   15.740 
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii   -   - 

                

Total active curente         68.565.847   67.389.363 

                

Total activ         78.164.953   75.918.285 

                
                

Capitaluri proprii si datorii             

Capital si rezerve               

Capital social         6.130.455   6.130.455 
Ajustări ale capitalului social       (3.788.242)   (3.788.242) 
Rezerve         12.510.986   12.510.986 
Rezultat reportat         (123.101.322)   (123.726.130) 
                

Total capitaluri         (108.248.123)   (108.872.931) 

                
                

Datorii pe termen lung               
Împrumuturi         20.866.355   21.411.321 
Leasinguri financiare si alte datorii             
purtatoare de dobanda         -   - 
Datorii privind impozitul amanat       -   - 
Alte datorii pe termen lung       4.440.168   9.074.202 
Venituri in avans         -   - 
                

Total datorii pe termen lung       25.306.523   30.485.523 
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PETROLEXPORTIMPORT S.A. 
Situaţia poziţiei financiare încheiata la 31 decembrie 2017     
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)     
                

          31.12.2016   31.12.2017 

Datorii curente               
Datorii comerciale         3.677.679   506.978 
Imprumuturi primite de la parti afiliate       - - - 
Imprumuturi         29.023.018   26.775.239 
Leasinguri financiare si alte datorii             
purtatoare de dobanda         -   - 
Venituri in avans         9.029   9.307 

Alte datorii         128.396.827   127.014.169 

                

Total datorii curente         161.106.553   154.305.693 

                

Total datorii         186.413.076   184.791.216 

                

Total capitaluri si datorii       78.164.953   75.918.285 

        
Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost 
autorizate pentru a fi emise la 22.03.2018.     
        

        

DIRECTOR GENERAL    Întocmit,   

Numele şi prenumele:    REAL CONT-AUDIT 

    Persoane juridice membre CECCAR 

POPESCU ALEXANDRU    număr de înregistrare în organismul 

    profesional 2254   

        

        

Semnătura .............................................   Semnătura ........................... 

        
        
Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale conform  
standardelor IFRS 
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PETROLEXPORTIMPORT S.A. 
Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru perioada încheiata la 31 decembrie 2017 
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu este specificat altfel)     

          31.12.2016   31.12.2017 

                
                

Profitul net al anului         -6.520.540   -3.656.536 

Cheltuieli cu impozitul pe profit       -   54.964 
Amortizarea/ depreciere a activelor pe termen lung   379.156   1.067.679 
(Castig)/ pierdere din vanzarea de mijloace fixe   -   - 
(Castig)/ pierdere din modificarea valorii juste a         

      investitiilor imobiliare         -   - 
(Castig)/ pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare   -   - 
Cheltuieli/ venituri privind provizioanele pentru clienti         
Cheltuieli/ venituri privind provizioanele pentru 
litigii       -   

                   
6.002.265 

Provizioane aferente stocurilor       -   - 
(Castig)/ pierdere din investitii financiare     -   - 
Cheltuieli cu dobanda         4.787.091   (653.308) 
Venituri din dobanzi         -   (8) 
Venituri din dividende               
Venituri din subventii               
Castig/ pierdere nerealizata din diferente de curs   1.203.803   (2.914.214) 
                

Miscari in capitalul circulant             
(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte         
        creante         -115.132   1.111.150 
(Crestere)/ (descrestere) stocuri       -   49.713 
(Crestere)/ (descrestere)  in alte active       70   - 
(Crestere)/ (descrestere) datorii comerciale   289.095   (3.170.701) 
(Crestere)/ (descrestere) venituri inregistrate in avans   133   278 
(Crestere)/ (descrestere) alte datorii       8.605   7.599.284 
                

Numerar generat/ utilizat din activitati operationale   32.281   5.490.566 
                

Impozit pe profit platit               
Dobanzi platite         0   (5.509.713) 
                

Numerar net generat din activitati operationale   32.281   (19.147) 
                

Fluxuri de numerar din activitati de investitii         
Plati aferente imobilizarilor             
Dobanzi încasate         -   8 
Dividende primite               
Plati aferente imobilizarilor corporale           

 Plati aferente investitiilor imobiliare             
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Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare         
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale         

Incasari din vanzarea investitiilor             
Imprumuturi acordate partilor afiliate             
Plati aferente activelor necorporale       

 
  - 

                
                

Numerar net utilizat în activităţi de investitii   -   8 

                

          31.12.2016   31.12.2017 

                

Fluxuri de numerar din activitati de finantare         
Platile in numerar ale locatarului pentru reducerea         

obligatiilor legate de o operatie de leasing financiar   -   - 
Incasari din imprumuturi bancare       -   - 
Incasari din imprumuturi parti afiliate       -   - 
Rambursari de imprumuturi       -   - 

Incasari din subventii         -   - 
              

 Numerar net generat din activitati de finantare   -   - 

                

Descrestere/crestere neta a numerarului si a          

     echivalentelor  de numerar       32.281   19.139 

                

Numerar si echivalente de numerar la inceputul         

     anului financiar         2.598   34.879 

                
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar         
     in valute         -   - 

                

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul          

    anului financiar         34.879   15.740 
                

 
              

Situatiile financiare au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie si au fost 
autorizate pentru a fi emise la 22.03.2018.     
        

DIRECTOR GENERAL 
Numele şi prenumele:  
POPESCU ALEXANDRU 
Semnătura .................................................... 

Întocmit, 
REAL CONT-AUDIT 
Persoane juridice membre CECCAR 
număr de inregistrare în organismul 
profesional 2254 
Semnătura ........................................ 

 

Notele atasate fac parte integranta din aceste situatii financiare individuale  



 

PETROLEXPORTIMPORT S.A.   
Situatia modificărilor capitalurilor proprii  

            Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 
          

              SITUATIA  MODIFICARILOR  CAPITALURILOR  PROPRII 

la 31 decembrie 2017 

(sumele sunt exprimate in lei) 

              

 
Capital  
social  

Ajustari ale 
capitalului 

social 
 

Rezerve  
din 

reevaluare 
 

Rezerve 
legale  

Alte 
rezerve  

Rezultat 
reportat  

Total 
capitaluri 

proprii 

              Sold la 1 ianuarie 2017 6.130.455 
 

(3.788.242) 
 

9.329.968 
 

1.314.750 
 

1.866.268 
 

(123.101.322) 
 

(108.248.123) 

Corectare eroare  
          

3.031.728 
 

3.031.728 

Total reuzultat global aferent anului 
          

(3.656.536) 
 

(3.656.536) 

              Sold la 31 decembrie 2017 6.130.455 
 

(3.788.242) 
 

9.329.968 
 

1.314.750 
 

1.866.268 
 

(123.726.130) 
 

(108.872.931) 

              Sold la 1 ianuarie 2016 6.130.455 
 

(3.788.242) 
 

9.329.968 
 

1.314.750 
 

1.866.268 
 

(116.580.782) 
 

(101.727.583) 

              Total rezultat global aferent anului 
          

(6.520.540) 
 

(6.520.540) 

              Sold la 31 decembrie 2016 6.130.455 
 

(3.788.242) 
 

9.329.968 
 

1.314.750 
 

1.866.268 
 

(123.101.322) 
 

(108.248.123) 

              DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele: 
POPESCU ALEXANDRU 

Semnătura 

ÎNTOCMIT, 

 
 
 

REAL CONT-AUDIT 
Persoane juridice membre CECCAR număr de inregistrare în 

organismul profesional 2254 
Semnătura 

  



SC PETROLEXPORTIMPORT SA  
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii si autorizate pentru publicare in data de  
22 martie 2018 
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1. INFORMATII GENERALE 

S.C. Petrolexportimport S.A. (“Societatea”) a fost fondata in 1948 si a fost transformata in 1991 in 
societate pe actiuni conform legislatiei Romaniei (HG nr.1224/23.11.1990 - reorganizarea  
Intreprinderii de Comert Exterior Petrolexportimport. Societatea este listata la Bursa de Valori 
Bucuresti. Sediul societatii se afla pe Bd. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Sector 3, Bucuresti, Romania. 
Obiectul principal de activitate al companiei este comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi 
şi gazoşi şi al produselor derivate. Structura actuala a actionarilor este prezentata in Nota 17. 

2. PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE 

Declaratie de conformitate  

Situatiile financiare au fost intocmite prin aplicarea Standardelor Internationale de Raportare 
Financiara (IFRS) asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana. 

Baza de intocmire a situatiilor financiare  

Situaţiile financiare anuale ale societatii incheiate la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiara aplicabile societatilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o 
piata reglementata. Aceste prevederi sunt in concordanta cu cerintele Standardelor Internationale 
de Raportare Financiara asa cum sunt aprobate de Uniunea Europeana. 

Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV CEE, aprobate de catre Ordinul CNVM 13/2011 
se aplica impreuna cu legea contabilitatii nr. 82/1991(republicata). 

Pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in baza IFRS, societatea a procedat la inventarierea 
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si la evaluarea acestora potrivit 
prevederilor cuprinse in IFRS. 

Cu exceptia informatiilor privind fluxurile de trezorerie, situatiile financiare sunt intocmite 
folosind contabilitatea de angajamente. Potrivit contabilitatii de angajamente o entitate recunoaste 
elementele din situatiile financiare drept active, datorii, capitaluri proprii, venituri si cheltuieli 
atunci cand acestea respecta definitiile si criteriile de recunoastere din Cadrul general conceptual 
pentru raportarea financiara.   

Standardele si Interpretările in vigoare in perioada curenta 

Următoarele amendamente la standardele existente şl interpretările noi emise de Consiliul pentru 
standarde internaţionale de contabilitate (IASB) şi adoptate de UE sunt în vigoare pentru perioada de 
raportare curentă: 
• Amendamente la IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate", IFRS 12 „Prezentarea informaţiilor 

privind interesele în alte entităţi" şi IAS 28 „Investiţii în entităţi asociate şi asocieri în participaţie" 
- Societăţi de investiţii: aplicarea excepţiei de consolidare - adoptate de UE în 22 septembrie 2016 
(aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016), 

• Amendamente la IFRS 11 „Asocieri în participaţie" - Contabilitatea achiziţiilor de interese în 
operaţiunile comune - adoptate de UE în 24 noiembrie 2015 (aplicabil pentru perioadele anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2016), 



SC PETROLEXPORTIMPORT SA  
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii si autorizate pentru publicare in data de  
22 martie 2018 
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• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare" - Iniţiativa privind cerinţa de prezentare 
- adoptate de UE în 18 decembrie 2015 (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 
Ianuarie 2016), 

• Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale" şi IAS 38 „Imobilizări necorporale" - 
Clarificări privind metodele de amortizare acceptabile - adoptate de UE în 2 decembrie 2015 
(aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016), 

• Amendamente la IAS 16 „Imobilizări corporale" şi IAS 41 „Agricultura" - Plante de reproducere - 
adoptate de UE în 23 noiembrie 2015 (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 
ianuarie 2016), 

• Amendamente la IAS 19 „Beneficiile angajaţilor" - Planuri de beneficii determinate: Contribuţiile 
angajaţilor - adoptate de UE în 17 decembrie 2014 (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu 
sau după 1 februarie 2015), 

• Amendamente la IAS 27 „Situaţii financiare individuale" - metoda punerii în echivalenţă în situaţiile 
financiare individuale - adoptate de UE în 18 decembrie 2015 (aplicabil pentru perioadele anuale 
începând cu sau după 1 ianuarie 2016), 

• Amendamente la diverse standarde „îmbunătăţiri ale IFRS (ciclul 2010-2012)" care rezultă din 
proiectul anual de îmbunătăţire a IFRS (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8, IFRS 13, IAS 16, IAS 24 şi IAS 38) cu 
scopul principal de a elimina inconsecvenţele şi de a clarifica anumite formulări - adoptate de UE în 
17 decembrie 2014 (amendamentele sunt aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 
1 februarie 2015), 

Amendamente la diverse standarde „îmbunătăţiri ale IFRS (ciclul 2012-2014)" care rezultă din 
proiectul anual de îmbunătăţire a IFRS (IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 şi IAS 34) cu scopul principal de a elimina 
inconsecvenţele şi de a clarifica anumite formulări - adoptate de UE în 15 decembrie 2015 
(amendamentele sunt aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016). 
Adoptarea acestor amendamente şi interpretări ale standardelor nu a dus la nicio modificare 
semnificativă a situaţiilor financiare ale societăţii. 
Standarde si interpretări emise de IASB, adoptate de UE dar care nu sunt încă în vigoare 
 
La data aprobării acestor situaţii financiare, următoarele standarde noi şi amendamente la standardele 
emise de IASB şi adoptate de UE nu sunt încă în vigoare. 
• IFRS 9 „Instrumente financiare" - adoptat de UE în 22 noiembrie 2016 (aplicabil pentru perioadele 

anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), 
• IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienţii" şi amendamentele la IFRS 15 "Data Intrării în vigoare a 

IFRS 15" - adoptate de UE în 22 septembrie 2016 (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu 
sau după 1 ianuarie 2018). 

Standarde si interpretări emise de IASB dar care nu au fost încă adoptate de UE 
 
In prezent, IFRS astfel cum au fost adoptate de UE nu diferă semnificativ de reglementările adoptate de 
Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB), cu excepţia următoarelor standarde 
noi, amendamente la standardele existente şi interpretări noi, care nu au fost aprobate pentru utilizare 
în UE la data publicării situaţiilor financiare (datele de intrare în vigoare menţionate mal jos sunt pentru 
toate standardele IFRS): 
• IFRS 14 „Conturi de amânare aferente activităţilor reglementate" (aplicabil pentru perioadele 

anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2016) - Comisia Europeană a decis să nu emită procesul de 
aprobare a acestui interimar şi să aştepte finalizarea acestuia, 

• IFRS 16 „Leasing" (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2019), 
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• Amendamente la IFRS 2 „Plata pe bază de acţiuni" - Clasificarea şi evaluarea tranzacţiilor cu plată 
pe bază de acţiuni (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), 

• Amendamente la IFRS 4 „Contracte de asigurare" - Aplicarea IFRS 9 Instrumente financiare 
împreună cu IFRS 4 Contracte de asigurare (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 
1 ianuarie 2018 sau la aplicarea pentru prima dată a IFRS 9 "Instrumente financiare"), 

• Amendamente la IFRS 10 „Situaţii financiare consolidate" şi IAS 28 „Investiţii în entităţi asociate şi 
asocieri în participaţie"- Vânzarea de sau contribuţia cu active între un investitor şi entităţile 
asociate sau asocierile în participaţie ale acestuia şi amendamentele ulterioare (data intrării 
în vigoare a fost amânată pe perioadă nedeterminată, până când se va finaliza proiectul de 
cercetare privind metoda punerii în echivalenţă), 

• Amendamente la IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienţii" - Clarificări la IFRS 15 Venituri din 
contracte cu clienţii (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), 

• Amendamente la IAS 7 „Situaţiile fluxurilor de trezorerie" - Iniţiativa privind cerinţele de 
prezentare (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017), 

• Amendamente la IAS 12 „Impozitul pe profit" - Recunoaşterea activelor cu impozitul amânat 
pentru pierderile nerealizate (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 Ianuarie 
2017), 

• Amendamente la IAS 40 „Investiţii imobiliare" - Transferuri de investiţii Imobiliare (aplicabil pentru 
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), 

• Amendamente la diverse standarde „îmbunătăţiri ale IFRS (ciclul 2014-2016)" care rezultă din 
proiectul anual de îmbunătăţire a IFRS (IFRS 1, IFRS 12 şi IAS 28) cu scopul principal de a elimina 
inconsecvenţele şi de a clarifica anumite formulări (Amendamente la IFRS 12 sunt aplicabile pentru 
perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2017 Iar amendamentele la IFRS 1 şi IAS 28 sunt 
aplicabile pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2018), 

• IFRIC 22 „Tranzacţii cu valută şi avansuri" (aplicabil pentru perioadele anuale începând cu sau după 
1 ianuarie 2018). 

Societatea prevede ca adoptarea acestor standarde, revizuiri si interpretări nu va avea un impact 
semnificativ asupra situaţiilor financiare ale Societăţii in perioada de aplicare iniţială. 
 
în acelaşi timp, contabilitatea de asigurare a riscului valutar privind portofoliul de active financiare şl 
datorii financiare, ale cărei principii nu au fost adoptate de către UE, este încă nereglementată. 
 
în conformitate cu estimările Societăţii, aplicarea contabilităţii de asigurare a riscului valutar pentru 
portofoliul de active financiare şi de datorii financiare în conformitate cu IAS 39: "Instrumente 
Financiare: Recunoaştere şi evaluare" nu ar avea un impact semnificativ asupra situaţiilor financiare, 
dacă sunt aplicate la data bilanţului. 
 
Bazele evaluarii 

Situatiile financiare au fost intocmite la cost istoric modificate pentru a include reevaluarea unor 
imobilizari corporale si ajustate conform Standardului International de Contabilitate 29 
“Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste” pana la data de 31 decembrie 2003. 
Ulterior acestei date, economia Romaniei nu mai este considerata hiperinflationista, societatea 
incetand sa mai aplice IAS 29 incepand cu 1 ianuarie 2004.  

Moneda functionala si de prezentare 
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Situatiile financiare sunt prezentate in LEI,  aceasta fiind moneda functionala. Toate informatiile 
financiare sunt prezentate in LEI, rotunjiti la cea mai apropiata unitate, daca nu se specifica altfel. 

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor prezentate in 
situatiile financiare intocmite in conformitate cu IFRS. 

Continuitea activitatii 

Societatea a inregistrat o pierdere neta de 3.656.536 lei in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 
decembrie 2017 si, la data respectiva, datoriile curente ale societatii depaseau activele totale ale 
acesteia cu 78.387.408 lei.  Avand in vedere deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei 
financiare si aparitia , dupa data bilantului, a evenimentului legat de interventia cazurilor de 
neindeplinire din contractele de credit incheiate cu PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. societatea are o 
situatie incerta in ce priveste continuitatea activitatii. 
 
Moneda straina 

Pentru tranzactiile in moneda straina transformarea in moneda functionala se face utilizand rata 
de schimb BNR din ziua tranzactiei. Diferentele de curs valutar sunt evidentiate la sfarsitul fiecarei 
luni in contul de profit si pierdere. Soldurile in moneda straina sunt transformate in lei la cursurile 
de schimb BNR, pentru data bilantului. 

Ratele de conversie oficiale folosite pentru transformarea posturilor bilantiere exprimate in 
valuta la sfarsitul perioadelor de raporare au fost urmatoarele: 

- 31 Decembrie 2014: 3,6868 LEI/USD si 4,4821 LEI/EUR 

-  31 Decembrie 2015: 4,1477 LEI/USD si 4,5245 LEI/EUR 

-     31 Decembrie 2016: 4,3033 LEI/USD si 4,5411 LEI/EUR 

  -   31 Decembrie 2017: 3,8915 LEI/USD si 4,6597 LEI/EUR 

Castigurile si pierderile rezultate din conversia tranzactiilor in moneda straina si din conversia 
activelor si a datoriilor exprimate in moneda straina sunt recunoscute in situatiile financiare in 
contul de profit si pierdere, in rezultatul financiar. 

Raportarea pe segmente 

Un segment de activitate este o componenta a entitatii care se angajeaza in activitati in urma 
carora ar putea obtine venituri si inregistra cheltuieli, inclusiv venituri si cheltuieli aferente 
tranzactiilor cu oricare dintre celelalte componente ale entitatii. Rezultatele din exploatare ale 
unui segment de activitate sunt analizate de catre consiliul director, pentru a se putea lua decizii cu 
privire la alocarea resurselor pe segment.  

Rezultatele segmentelor care sunt raportate managementului include elemente direct atribuibile 
unui segment, dar si elemente care pot fi alocate pe o baza rezonabila.  

Imobilizari corporale 

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea lor reevaluata mai putin amortizarea cumulata. 
Costul activelor construite in regie proprie include costul materialelor, al salariilor directe si a 
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cheltuielilor salariale aferente, precum si orice alta cheltuiala direct legata de realizarea 
obiectivelor.  

Societatea recunoaste in valoarea unui mijloc fix corporal costul oricarui element inlocuit daca 
sunt indeplinite conditiile de recunoastere si anume: 

 este probabila generarea de beneficii economice viitoare aferente elementului 
 costul elementului poate fi evaluat in mod credibil 

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea efectuate mijloacelor fixe in vederea restabilirii sau 
mentinerii functionalitatii acestora sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere la data 
efectuarii lor.  

Amortizarea se calculeaza la valoarea reevaluata, utilizandu-se metoda liniara, de-a lungul duratei 
de viata a activelor, incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, dupa cum urmeaza: 

 Grupa 1. Constructii :  10 - 50  ani; 

 Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii :  2 – 17 ani; 

 Grupa 3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si 
alte active corporale : 5 – 15  ani 

Cheltuielile efectuate pentru inlocuirea unei componente a unui element de imobilizari corporale 
recunoscute in valoarea unui mijloc fix sunt recuperate incepand cu luna urmatoare operatiunii, pe 
parcusul duratei de viata ramase.  

Capitalizarea acestor cheltuieli nu presupune obligatoriu modificarea duratei de viata a activului.  

Imobilizari necorporale 

Cheltuielile de cercetare au fost excluse din valoarea imobilizarilor necorporale potrivit IAS 38. 
Cheltuielile cu programele informatice achizitionate sunt amortizate in termen de 5 ani. 
Imobilizarile necorporale includ cheltuieli de dezvoltare generate intern, sunt evaluate la cost si 
sunt amortizate integral. Acestea nu apar ca elemente evidentiate in situatia pozitiei financiare . 
 
Investitii imobiliare 

Investitiile imobiliare reprezinta proprietatile deţinute pentru venituri din chirii şi / sau 
pentru aprecierea acestora în viitor. Acestea sunt evaluate iniţial la cost, inclusiv costurile de 
tranzacţionare. Ulterior recunoaşterii iniţiale, investiţiile imobiliare sunt evaluate la valoarea 
justă. Câştigurile şi pierderile rezultate din modificările valorii juste a investiţiei imobiliare sunt 
incluse în contul de profit sau pierdere în perioada în care acestea apar. 

Imobilizari financiare  

Titlurile de participare (actiunile) pe care societatea le detine sau intentioneaza sa le detina sunt 
inregistrate la active imobilizate, intentia societatii de a le pastra depasind 12 luni de la data 
bilantului. Unitatile la care societatea detine cel putin jumatate plus unu din numarul de actiuni cu 
drept de vot sunt considerate filiale. Achizitiile si vanzarile de participatii sunt inregistrate la data 
decontarii care coincide cu data la care participatia este transferata societatii. 
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In categoria alte creante imobilizate se cuprind sumele imprumutate unitatilor la care societatea 
detine participatii.  

Clienti si conturi asimilate 

Creantele sunt inregistrate la valoarea anticipata a se realiza care corespunde cu valoarea 
nominala. Pentru creantele incerte nu se calculeaza provizioane. Acestea se trec pe cheltuieli in 
anul in care sunt identificate (nu se mai pot recupera). 

In conturile de clienti si conturi similate se regaseste valoarea facturilor  emise si neincasate pana 
la data incheierii exercitiului financiar. 

Stocuri 

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea neta realizabila. Costul 
stocurilor se determina cu ajutorul formulei “costului mediu ponderat” (CMP) conform IAS 2. 
Potrivit CMP costul fiecarui element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor similare 
aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in 
timpul perioadei. Media se calculeaza dupa fiecare intrare in gestiune.  

Numerar si echivalente de numerar 

Pentru intocmirea situatiei fluxului de trezorerie , numerarul si echivalentele de numerar cuprind 
numerarul in casa, depozite la vedere si la banci si investitii financiare pe termen scurt, avansurile 
de trezorerie, descoperirile de cont. Acestea sunt evidentiate in situatiile financiare  la cost. In 
bilant descoperirile de cont sunt prezentate la datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an ca 
sume datorate institutiilor de credit. 

Pierderi de valoare 

O pierdere de valoare este recunoscuta atunci cand valoarea contabila neta a activului este 
superioara valorii sale recuperabile. Pierderile de valoare sunt inregistrate in contul de profit si 
pierdere. O pierdere de valoare a unui activ  este reluata in cazul in care exista certitudinea ca 
pierderea de valoare nu mai exista si au avut loc schimbari in estimarea valorii recuperabile.  

Capital social 

Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala. 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare 
si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la 
Oficiul Registrului Comertului.  

Furnizori si conturi asimilate 

Datoriile sunt inregistrate la cost, reprezentand valoarea justa a sumei de plata in viitor pentru 
bunurile si serviciile primite. Datoriile comerciale pe termen scurt sunt acele datorii scadente in 
mai putin de 12 luni de la data bilantului. Toate celelalte datorii se inregistreaza ca datorii pe 
termen lung. 
 
Imprumuturi purtatoare de dobanda 
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Imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea justa, neta de costurile de tranzactionare. 
Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt inregistrate la costul amortizat, orice diferenta 
dintre cost si valoarea de rambursare fiind recunoscuta in contul de profit si pierdere pe perioada 
imprumutului, in baza unei rate de dobanda efectiva. 

Instrumente financiare 

Instrumentele financiare include numerarul, echivalentele de numerar, creantele si datoriile 
comerciale, alte creante si datorii pe termen lung, precum si sumele datorate institutiilor de credit. 
Descoperirile de cont care fac parte integranta din managementul trezoreriei sunt incluse ca si 
componenta a disponibilitatilor banesti si elementelor asimilate in situatia fluxurilor de numerar.  
 
Impozitarea 
 
Incepand cu 01.02.2017 societatea si-a schimbat sistemul de impunere conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2017 care a stabilit ca  toate societățile comerciale cu capital privat care au 

realizat venituri de până la 500.000 de euro în 2016 sunt obligate să își modifice sistemul de impunere, 

devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, din luna februarie.  
 
La 31 decembrie 2017 situaţiile financiare ale Societăţii includ rezerve din reevaluare. Pe baza 
ultimelor precizări din legislaţia actuală, aceste rezerve ar putea deveni impozabile in măsura în 
care destinaţia acestora ar fi schimbată, prin utilizarea lor la acoperirea pierderilor contabile sau 
prin lichidarea Societăţii. Conducerea Societăţii considera ca nu exista intenţia de a utiliza aceste 
rezerve la acoperirea pierderilor contabile. Cu toate acestea, in cazul in care aceste rezerve vor fi 
folosite la acoperirea pierderilor, Societatea va trebui sa înregistreze o datorie cu impozitul pe 
profit in legătură cu aceste rezerve. Aceste situaţii financiare nu includ un astfel de provizion 
pentru impozitul pe profit amânat aferent acestor rezerve. 
 
Impozitul amânat 
 
Impozitul amânat este recunoscut asupra diferenţelor dintre valoarea contabilă a activelor şi 
datoriilor din situaţiile financiare şi bazele corespunzătoare de impozitare utilizate în calculul 
profitului impozabil şi este determinat utilizând metoda pasivului bilanţier. Datoriile cu impozitul 
amânat sunt în general recunoscute pentru toate diferenţele impozabile temporare, în măsura în 
care este probabil să existe profituri impozabile asupra cărora să poată fi utilizate acele diferenţe 
temporare deductibile. Astfel de active şi datorii nu sunt recunoscute dacă diferenţa temporară 
provine din fondul de comerţ sau din recunoaşterea iniţială (alta decât dintr-o combinare de 
întreprinderi) a altor active şi datorii într-o tranzacţie care nu afectează nici profitul impozabil şi 
nici profitul contabil. 
 
Datoriile cu impozitul amânat sunt recunoscute pentru diferenţele temporare impozabile asociate 
cu investiţiile în filiale şi asociaţi şi cu interesele în asociaţiile în participaţiune, cu excepţia 
cazurilor în care Societatea este în măsură să controleze stornarea diferenţei temporare şi este 
probabil ca diferenţa temporară să nu fie stornată în viitorul previzibil. Impozitul amânat activ 
provenit din diferenţele temporare deductibile asociate cu astfel de investiţii şi interese sunt 
recunoscute numai în măsura în care este probabil să existe suficiente profituri impozitabile 
asupra cărora să se utilizeze beneficiile aferente diferenţelor temporare şi se estimează că vor fi 
reversate în viitorul apropiat. 
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Valoarea contabilă a activelor cu impozitului amânat este revizuită la data fiecărui bilanţ contabil 
şi este redusă în măsura în care nu mai este probabil să existe suficiente profituri impozabile 
pentru a permite recuperarea integrală sau parţială a activului. 
 
Activele si datoriile cu impozitul amânat sunt măsurate la ratele de impozitare estimate a fi 
aplicate în perioada în care datoria este decontată sau activul este realizat, pe baza ratelor de 
impozitare (şi a legilor fiscale) în vigoare sau intrate în vigoare în mod substanţial până la data 
bilanţului contabil. Măsurarea activelor si datoriilor cu impozitul amânat reflectă consecinţele 
fiscale ale modului în care Societatea estimează, la data reportării, că va recupera sau va deconta 
valoarea contabilă a activelor şi datoriilor sale. 
 
Activele si datoriile cu impozitul amânat sunt compensate atunci când există un drept aplicabil de 
a le compensa similar activelor si datoriilor curente cu impozitul şi când acestea privesc impozitele 
pe venit impuse de aceeaşi autoritate fiscală, iar Societatea intenţionează să-şi compenseze 
activele de impozit amânat cu datoriile de impozit amânat pe bază netă. 
 
Impozitul curent si cel amânat aferente perioadei 
 
Impozitul curent şi cel amânat sunt recunoscute drept cheltuială sau venit în contul de profit şi 
pierdere, cu excepţia cazurilor în care se referă la elemente creditate sau debitate direct în 
capitalul propriu, caz în care impozitul este de asemenea recunoscut direct în capitalul propriu sau 
a cazurilor în care provin din contabilizarea iniţială a unei combinări de întreprinderi. în cazul unei 
combinări de întreprinderi efectul fiscal este luat în calculul fondului de comerţ sau în 
determinarea valorii excedentare a intereselor achizitorului în valoarea justă netă a activelor, 
datoriilor şi a datoriilor potenţiale identificabile ale societăţii achiziţionate asupra costului. 
 
Parti afiliate 

Societatile sunt considerate parti afiliate atunci cand una dintre ele, prin proprietate, drepturi 
contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are capacitatea de a controla direct sau indirect 
cealalta parte sau de a o influenta in mod semnificativ.  

Beneficiile angajatilor 

Toti angajatii societatii sunt beneficiarii planului de pensii ale statului roman. Societatea face plati 
fondurilor sociale (sanatate, somaj, pensii) in contul angajatilor la ratele legale. Aceste costuri sunt 
recunoscute in contul de profit si pierdere concomitent cu recunoasterea salariilor. Societatea nu 
opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionarea angajatilor si nu are nici un 
alt fel de obligatii referitoare la pensii. 
 
Venituri 

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute la valoarea justa primita sau a creantei de 
primit, neta de discounturile acordate si afectate de reducerile de pret calculate asupra 
ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert. Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si 
pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt 
transferate cumparatorului, valoarea recuperabila este probabila, costurile asociate pot fi estimate 
rezonabil si inceteaza gestiunea asupra bunurilor.  
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Transferarea riscurilor si beneficiilor depinde de termenii individuali ai contractului.  

Veniturile sunt recunoscute in urma livrarii produselor ca urmare a acceptarii termenilor de catre 
client, deoarece aceasta este data cand riscurile si beneficiile au fost transferate clientului. 
Veniturile sunt prezentate nete de TVA si discounturi comerciale. 

Alte venituri obtinute de societate sunt recunoscute pe urmatoarea baza: 

 veniturile din diferente de curs valutar – la sfarsitul fiecarei luni, functie de cursul oficial 
 veniturile din dobanzi – pe baza randamentului efectiv obtinut 
 venituri din servicii prestate – pe masura executarii serviciilor 
 venituri din chirii – de-a lungul perioadei aferente chiriei, in mod liniar 
 

Venituri si cheltuieli financiare 

Veniturile financiare reprezinta suma veniturilor din dobanzi aferente depozitelor bancare si 
castiguri din cursul valutar. 

Cheltuielile financiare reprezinta suma dobanzii aferente liniei de credit contractate –si care sunt 
prezentate pe baza dobanzii efective -  si pierderi datorate cursului de schimb valutar.  

Rezultatul pe actiune 

In conformitate cu IAS 33, rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului sau 
pierderii atribuite actionarilor la media ponderata a actiunilor ordinare.  

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la 
inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise, inmultit cu numarul de luni in care 
actiunile s-au aflat in circulatie in timpul exercitiului.  

Utilizarea estimarilor 

Întocmirea situaţiilor financiare necesită efectuarea unor estimări şi prezumţii de către 
conducere, care afectează sumele raportate ale activelor şi datoriilor şi prezentarea activelor şi 
datoriilor potenţiale la data bilanţului, precum şi sumele raportate ale veniturilor şi cheltuielilor 
în timpul perioadei de raportare. Rezultatele reale pot diferi faţă de aceste estimări. Estimările şi 
prezumţiile pe care se bazează acestea sunt revizuite permanent. Revizuirile estimărilor contabile 
sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă această revizuire afectează 
doar perioada respectivă sau în perioada revizuirii şi în perioadele viitoare, dacă revizuirea 
afectează atât perioada curentă cât şi perioadele viitoare. 

Situatii comparative 

Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit si pierdere, si unde e cazul, pentru situatia 
modificărilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este 
prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.  
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3. VENITURI     
Mai jos este prezentată o analiză a veniturilor Societăţii pentru anul financiar 2017: 
 
Vânzări nete     

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 
     
Venituri din vânzarea mărfurilor  - - 
Alte venituri   536.871 54.698 

     

   536.871 54.698 
     

 Raportarea veniturilor pe   

 segmente    
     

 Vânzări pe piaţa internă   

 (România)  536.871 54.698 

     

 Venituri din segmentare Profituri din segmentare 

 31/12/16 31/12/17 31/12/16 31/12/17 

     
 
Venituri din segmentare    

şi profituri     
     
Venituri din vânzarea     
    mărfurilor - - - - 
Alte venituri 536.871 54.698 - - 
     

Total din operaţiuni 536.871 54.698 - - 

     

     

Alte câştiguri şi pierderi   
                  

(1.263.499) 14.370.993 
Cheltuieli administrative     
        şi cu salariile   (1.005.710) (18.679.420) 
Cheltuieli financiare   (4.788.202) 652.157 
     

Profit înainte de impozitare  (6.520.540) (3.601.572) 
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4. MATERII PRIME SI CONSUMABILE UTILIZATE   

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 
     
Costul marfurilor 
vandute   - - 
Cheltuieli cu energia si apa  64.686 37.505 
Cheltuieli cu materiale consumabile  2.494 56.888 

     

Total   67.180 94.393 

     
     

 

5. ALTE CASTIGURI SI PIERDERI    

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 

     

Venituri din penalitati percepute/alte ven.  12.262 - 

Castig din diferente de curs valutar  (1.275.761) 2.914.214 

Castig din variatia provizioanelor  - 6.002.265 

Alte castiguri   - 5.454.514 

     

Total   (1.263.499) 14.370.993 

     
 
 
 
 
     

6. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA     

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 

     

Total cheltuiala cu amortizarea  379.156 1.067.679 

Din care:     

     

Deprecierea mijloacelor fixe   378.956 1.067.647 

Amortizarea imobilizarilor necorporale  200 32 
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7. CHELTUIELI CU SALARIILE  SI  TXELE SOCIALE 

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 
 

Cheltuieli privind salariile angajatilor  281.947 170.988 

Cheltuieli cu contributia societatii la asigurarile sociale 63.955 38.551 

     
Total cheltuieli cu beneficiile 
angajatilor  345.902 209.539 

     
 

8. COSTURI FINANCIARE     

   Anul încheiat Anul încheiat 

   31/12/16 31/12/17 

   lei lei 
Cheltuieli cu dobanzile bancare si de 
leasing  4.787.091 (653.308) 

Comisioane bancare si costuri asimilate  1.111 1.151 

     

Total costuri de finantare   4.788.202 (652.157) 

 

 

9. ALTE CHELTUIELI               2016                          2017 
 

 Intretinere si reparatii 
  
 Chirii 
  
 Asigurari 
  
 Comisioane si onorarii 
 Protocol, reclama si publicitate 
  
 Transport 
  
 Servicii postale si de telecomunicatii 

 
 Alte servicii 

    23.318 

761 

70 

- 

2.275 

1.362 

31.225 

151.989 

    19.159 

- 

- 

160.580 

860 

1.927 

22.093 

789.995 

    69.547 

379.101 

72.554 

55.846 

111.721 

5.978 

- 

49.192 

754.797 

 TOTAL 211.000 994.614 1.498.736 
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11. Impozit pe profit 

Incepand cu 01.02.2017 societatea si-a schimbat sistemul de impunere conform prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2017 

12.  ACTIVE PE TERMEN LUNG 

Denumirea elementului de 

imobilizare 

Terenuri 

si 

constructii 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

Alte 

instalatii, 

utilaje si 

mobilier 

Imobilizari 

corporale 

In curs 

Alte 

imobilizari 

necorporale 

 

 

TOTAL 

Valoarea bruta reevaluata 

Sold la 1 ianuarie 2016 

Intrari in 2016 

Iesiri / transferuri, 

 Sold la 31 decembrie 2016 

 

Amortizare cumulata 

Sold la 1 ianuarie 2016 

Amortizarea exercitiului 

Amortizare aferenta iesirilor 

Sold la 31 decembrie 2016 

 

Valoare contabila neta la 31 

decembrie 2016 

 

Sold la 1 ianuarie 2017 

Intrari in 2017 

Iesiri / transferuri,  

Sold la 31 decembrie 2017 

 

 

 

 

10.321.121 

- 

- 

10.321.121 

 

 

870.516 

352.354 

- 

1.222.870 

 

9.098.251 

 

 

10.321.121 

- 

- 

10.321.121 

 

 

 

930.224 

- 

- 

930.224 

 

 

769.779 

26.602 

498 

796.879 

 

133.345 

 

 

930.224 

- 

- 

930.224 

 

 

 

148.076 

- 

- 

148.076 

 

 

148.076 

- 

- 

148.076 

 

0 

 

 

148.076 

 

 

148.076 

 

 

 

362.552 

- 

- 

362.552 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

362.552 

 

 

362.552 

- 

362.552 

0 

 

 

 

8.436 

- 

- 

8.436 

 

 

8.203 

200 

- 

8.403 

 

33 

 

 

8.436 

- 

- 

8.436 

 

 

 

11.770.409 

- 

- 

11.770.409 

 

 

1.796.574 

379.156 

498 

2.176.228 

 

9.594.181 

 

 

11.770.409 

- 

- 

11.770.409 
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Denumirea elementului de 

imobilizare 

Terenuri 

si 

constructii 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

Alte 

instalatii, 

utilaje si 

mobilier 

Imobilizari 

corporale 

In curs 

Alte 

imobilizari 

necorporale 

 

 

TOTAL 

Amortizare cumulata 

Sold la 1 ianuarie 2017 

Amortizarea exercitiului 

Amortizare aferenta iesirilor 

Sold la 31 decembrie 2017 

 

Valoare contabila neta  

La 31 decembrie 2017 

 

 

1.222.870 

681.277 

- 

1.904.147 

 

 

8.416.974 

 

 

796.879 

23.818 

- 

820.697 

 

 

109.527 

 

 

148.076 

- 

- 

148.076 

 

 

0 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

0 

 

 

8.403 

32 

- 

8.435 

 

 

1 

 

 

2.176.228 

705.127 

- 

2.881.355 

 

 

8.526.502 

 

a) Imobilizari corporale 
 
Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost. Ulterior, pe baza legislatiei romanesti, acestea 

au fost supuse reevaluarilor periodice realizate fie de catre o comisie interna, fie  de catre 

evaluatori independenti autorizati. Ultima revaluare a activelor imobilizate din categoria 

terenurilor si cladirilor a fost efectuata la 31 decembrie 2013. Societatea a  utilizat serviciile unui 

evaluator independend, membru ANEVAR.   

Imobilizarile corporale sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea reevaluata mai putin 

amortizarea cumulata. Concomitent cu reevaluarea valorilor de inventar s-a recalculat amortizarea 

pentru perioada de exploatare consumata. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza 

dupa metoda liniara de-a lungul duratei de viata utila estimata. Activele imobilizate de natura 

obiectelor de inventar au fost excluse de la imobilizari corporale. Acestea sunt trecute pe cheltuieli 

in perioada cand sunt achizitionate si date in folosinta. Valoarea amortizabila a activelor 

necorporale se aloca sistematic de-a lungul duratei de viata utila a acestora dupa metoda liniara de 

amortizare. La calculul valorii amortizabile nu se iau in considerare valorile reziduale, acestea fiind 

nesemnificative. Durata de viata utila luata in calcul la alocarea amortizarii este cea prevazuta in 

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. Conform 

acestuia, duratele de viata utila estimate pentru principalele grupe de imobilizari corporale sunt: 
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 Grupa 1. Constructii :  10 - 50  ani; 

 Grupa 2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii :  2 – 17 ani; 

 Grupa3. Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si 

alte active corporale : 5 – 15  ani 

Terenul se presupune ca are o durata de viata nelimitata si ca urmare nu se supune amortizarii. 

Intretinerile si reparatiile se trec pe cheltuieli in contul de profit si pierdere atunci cand apar, iar 

imbunatatirile si modernizarile pentru care se indeplinesc conditiile IAS 16 sunt capitalizate. 

Imobilizarile corporale cesionate sau casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea 
cumulata aferenta. Castigurile sau pierderile din aceste operatiuni se determina ca diferenta intre 
suma estimata si valoarea contabila neta si se ia in calcul la profitul din exploatare. 
 
Din imobilizarile corporale aflate in patrimoniul societatii, pentru garantarea liniei de credit pe 
care firma a contractat-o cu Piraeus Bank, s-a constituit garantie in favoarea bancii prin ipoteca de 
rang I asupra imobilului din B-dul. Unirii, Nr.72, cu numar cadastral 3855, compus din teren in 
suprafata de 435 m.p. si constructie tip P+10, reprezentand sediu administrativ in suprafata 
construita de 4207 m.p.,  inscris in CF nr. 93978. 
Imobilului din B-dul. Unirii, Nr.72, cu numar cadastral 3855, compus din teren in suprafata de 435 
m.p. si constructie tip P+10, reprezentand sediu administrativ in suprafata construita de 4207 
m.p.,  inscris in CF nr. 93978 a fost sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri 
imobile nr. 1505/SU1/03.06.2015 emis de catre ANAF - DGAMC. 
Imobilizarile corporale au fost sechestrate prin Procesul - verbal  de sechestru pentru bunuri 
mobile nr. 1506/SU1/03.06.2015 emis de catre ANAF - DGAMC. 
 
b) Imobilizari necorporale 

In categoria imobilizarilor necorporale intra licente si programe de software. 

Imobilizarile necorporale au fost sechestrate prin Procesul - verbal  de sechestru pentru bunuri mobile nr. 

1506/SU1/03.06.2015 emis de catre ANAF - DGAMC. 

c) Imobilizari financiare 

Imobilizarile financiare detin o valoare nesemnificativa in totalul imobilizarilor si constau in 

urmatoarele participatii: 

-participatie Niebelungen Consulting and Associates in valoare de 569.040 lei, provizionata in 

totalitate, 

-alte participatii 2.420 lei. 

Procentele de participare sunt urmatoarele: 
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Denumire societate 31 decembrie 2014 

 

Niebelungen Consulting and Associates 100% 

Altele <1% 

 

In mai 2001, Societatea a cumparat integral pachetul de actiuni al companiei Niebelungen 

Consulting and Associates pentru suma de 569.040 lei. La 31 decembrie 2002, ca urmare a 

incetarii temporare a activitatii acestei companii, provizionul deja inregistrat in contabilitate in 

anul 2001, in valoare de 499.953 lei a fost majorat pana la valoarea de achizitie a acestor titluri de 

participare.  

Alte investitii includ participatiile la  Asociatia Concordia Petroliera, in care Societatea are 

participatii nesemnificative, sub 1%. 

Petrolexportimport S.A. nu are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate, intrucat nu 
sunt indeplinite conditiile cerute. 

13. STOCURI 

Stocurile aflate in patrimoniul companiei la 31.12.2017, precum si situatia comparativa la 

31.12.2016 se prezinta dupa cum urmeaza:        

          -lei- 

   31.12.2016            31.12.2017 

Marfuri 434.929 434.929 

Marfuri in custodie la terti 652.393 652.393 

Alte stocuri 52.342 2.630 

Total stocuri 1.139.664 1.089.952 

 In anul 2017 societatea nu a desfasurat activitate de comercializare a produselor energeice.Suma 
de 434.929 lei reprezinta mobilier destinat vanzarii.  

Stocul de marfa a fost sechestrat prin Procesul - verbal  de sechestru pentru bunuri mobile 
nr.1506/SU1/03.06.2015 emis de catre ANAF - DGAMC. 
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14. CREANTE COMERCIALE SI ALTE CREANTE                                                                                                                                                                              

             - lei - 

Creante Sold la 31.12.2016 

 

Sold la 31.12.2017 

(col 2+3) 

          Termen de lichiditate 

Sub 1 an Peste 1an 

0 A 1 2 3 

Creante – total 

din care: 

- creante comerciale 

-provizioane clienti 

incerti 

- alte creante, din care: 

 - creante in legatura    

cu bugetul 

67.391.304 

 

67.505.715 

(224.991) 

 

110.580 

 

110.580 

 

66.283.672 

 

66.433.372 

(224.991) 

 

75.291 

 

75.291 

66.283.672 

 

66.433.372 

(224.991) 

 

75.291 

 

75.291 

 
 
 
 

  
    

Valoarea neta a soldului contului “Clienti” inregistrat la data de 31 decembrie 2017 este de 
11.045.256 lei.   
Creantele de incasat cu valorile cele mai reprezentative sunt prezentate in tabelul de mai jos:  
 
 

Client Valoare lei 
Laird 10.904.364 
Clienti interni       140.892 

   
 
Suma de 54.581.635  lei reprezinta avansuri platite catre furnizorul extern de marfuri Laird 
Resources Ltd.(BVI) – actionar majoritar in companie. Platile au fost efectuate pe parcursul anilor 
2006 , 2007, 2008 si 2009 pentru achizitionarea a 31,250 metric tone de motorina EN 590, in baza 
contractelor nr.4016 310 07004/30.01.2007,  401631008031/08.09.08, 
401631008039/02.12.2008, 401631008042/22.12.08, 401631009015/25.02.2009.  
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Urmare analizei situatiei avansurilor efectuate in cadrul contractului comercial incheiat cu firma 

Laird Resources Ltd. s-a solicitat efectuarea livrarii marfii contractate si platite sau restituirea 

sumelor in una sau mai multe rate. 

 In absenta executarii obligatiilor contractuale s-a comunicat firmei ca vor fi percepute penalitati / 

dobanzi incepand cu 01.09.2011 pana la plata integrala a sumei datorate. In luna august 2013 s-a 

incheiat un  ACORD intre societate si reprezentantul actionarului majoritar Laird Resources Ltd. 

prin care reprezentantul actionarului majoritar ofera ferm imobilul situat in Calea Victoriei nr. 

107, pentru garantarea celor doua facilitati de credit contractate de catre societate de la Banca 

Piraeus Bank, in substituirea 100% a structurii existente de garantare a facilitatilor de credit. In 

ACORD se mentioneaza ca „Aceasta garantie se va institui in favoarea Bancii  urmare a 

debitului in  suma de 12.636.451 Euro pe care actionarul majoritar il datoreaza 

Imprumutatului la data de 31.12.2012”. 

Intrucat negocierile cu Piraeus Bank nu s-au finalizat in anul 2014 societatea a demarat 

procedurile juridice impotriva Laird Resources Ltd, pentru recuperarea creantei. 

La data de 26.03.2015 s-a semnat  cu Piraeus Bank actele aditionale de restructurare a celor doua 

contracte de credit(100/2008 si 2308/2005) prin care s-au amanat la plata toate sumele datorate 

bancii pana la data de 29.02.2016 si s-a modificat structura garantiilor prin aducerea in garantie a 

imobilului din Calea Victoriei, nr. 107-proprietatea domnului Alexandru Popescu , reprezentantul 

actionarului majoritar. 

Prin adresa nr.158/23.06.2015 ANAF - DGAMC a luat masura indisponibilizarii sumelor pe care 

clientul DGPMB le datoreaza Petrolexportimport. 

Societatea nu a constituit provizioane pentru depreciere creante clienti in perioada ianuarie – 
decembrie 2017. 

15. ALTE ACTIVE CURENTE 

       31.12.2016   31.12.2017 

Cheltuieli in avans                             -                - 

16. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR 

Disponibilitatile aferente anilor 2016 si 2017 sunt dupa cum urmeaza: 

                                                                                                    -lei- 

  

31.12.2016 

                                      

31.12.2017 

Disponibilitati in banca, net 34.783 15.484 
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Disponibilitati in casa 96 256 

Depozite 0 0 

Avansuri de trezorerie 0 0 

Alte valori - - 

Total disponibilitati 34.879 15.484 

 

La data de 31 decembrie 2017, societatea nu avea constituite depozite bancare. Prin adresa nr. 

158/18.05.2015 ANAF - DGAMC a luat masura indisponibilizarii sumelor existente, precum si cele 

viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si/sau valuta deschise la banci. 

17. CAPITAL SI REZERVE 

Capitalul social cuprinde actiunile ordinare inregistrate la valoarea nominala. 

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social in conditiile prevazute de legislatia in vigoare 

si numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea acestora la 

Oficiul Registrului Comertului.  

La data de 31 decembrie 2017, capitalul social consta in 408.697 actiuni autorizate, subscrise si 

platite in intregime, la valoarea nominala de 15 lei. 

Structura actionariatului la 31 decembrie 2017 era urmatoarea: 

 % detinut Valoare RON 

Laird Resources Ltd.(BVI) 76.70 4.702.080 

Alti actionari 23.30 1.428.375 

Total 100.00 6.130.455 

 

Societatea nu are emise obligatiuni la data bilantului. 

18. IMPRUMUTURI 

                   31.12.2016             31.12.2017 

- credite bancare pe termen scurt 29.023.018 26.775.239  

-  credit pe termen lung                        20.866.355 21.411.322  
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Sumele datorate institutiilor de credit in suma de 71.826.720 lei sunt reprezentate de doua credite 

bancare contractate de la Piraeus Bank Romania si anume: un credit pe termen lung care este la 

data de 31 decembrie 2017 in suma de 21.411.322 lei, echivalentul a 4.595.000 Euro,  si un credit 

pe termen scurt  in suma de 26.775.239 lei, echivalentul a 5.746.129 euro si dobanzi bancare in 

suma de 23.640.159 lei 

Creditele acordate de catre Piraeus Bank sunt garantate prin: 

- Ipoteca asupra imobilului aflat in proprietatea  societatii (cladire si teren) situat in B-dul 

Unirii, nr. 72, bloc JC3, sector 3; 

- Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr.107, sector 

1, compus din teren in suprafata de 7792mp. si constructia P+E+M, identificat cu numar 

cadastral 227828 pt teren si 227828-C9 pentru constructie, intabulat  in Cartea Funciara  

nr.227828, proprietatea dlui. Popescu Alexandru – reprezentat al actionarului majoritar ; 

-    Polita de asigurare a imobilului situat in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 107, emisa de 

asiguratorul First Title Insurance PLC, avand desemnat ca beneficiar Banca, suma minima 

asigurata fiind 12.600.000EUR; 

-  Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Sector 1, Calea Dorobanti 

nr.135-145, bloc 10, scara C, etaj 5, ap.162, identificat cu nr. cadastral 255537-C1-U38, 

intabulat in Cartea Funciara nr. 255537-C1-U38 a Sectorului 1, Bucuresti, proprietatea 

Garantului Popescu Alexandru- reprezentant al actionarului majoritar; 

-  Ipoteca imobiliara avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti, Sector 2, Strada Vatra 

Luminoasa nr.70, bloc W2, parter, ap.2, identificat cu nr. cadastral 225906-C1-U13, 

intabulat in Cartea Funciara nr.225906-C1-U13 a Sectorului 2, Bucuresti, proprietatea 

Garantului Popescu Corina Mihaela; 

- Cesiunea drepturilor de creanta nascute sau care se vor naste din politele de asigurare ce 

vor fi incheiate pentru imobilul afecatat in garantie in favoarea bancii; 

- Contract de garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la 

Piraeus Bank; 

- Contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta 

reprezentand incasari existente, rezultate din cecuri si/ sau bilete la ordin  care vor fi 

platite de clientii imprumutatului; 
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- Contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta ale 

imprumutatului, reprezentand incasari din contractele de inchiriere a imobilului situat in B-

dul Unirii, Nr.72, Bl.J3C, sector 3; 

- 3 bilete la ordin in alb, stipulate „fara protest” emise de Imprumutat si avalizate de catre 

garantii fidejusori, Popescu Alexandru si Popescu Corina-Mihaela, succesorii legali  ai 

fostului presedinte al Consiliului de Administratie si reprezentant al actionarului majoritar, 

Popescu Ovidiu ; 

La data de 20.02.2018 societatea a primit Notificarile nr. 9001/14.02.2018 si 

9002/14.02.2018 de la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. prin care banca notifica societatea si 

garantii cu privire la interventia cazurilor de neindeplinire din contractele de credit 

nr.100/28.02.20188 si 2308/22.09.2005, respectiv neplata la scadenta a sumelor datorate 

bancii.  

Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, just.ro, pe rolul Judecatoriei 

Sector 3 Bucuresti se afla dosarul nr. 4660/301/2018 avand ca obiect solutionarea cererii 

de incuviintare silita inaintata de catre BEJ PETICARU EDUARD la cererea creditorului 

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.  

 

19. DATORII CURENTE 

 

Datorii 

Sold la 

31.12.2016 

 

Sold la 

31.12.2017 

(col 2+3+4) 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1-5 ani Peste 

5 ani 

0  1 2 3 4 

Datorii-total 

Din care: 

-datorii comerciale 

-sume datorate 

institutiilor de credit 

 

-avansuri incasate in 

155.098.292 

 

3.663.319 

 

40.607.378 

 

14.360 

184.781.910 

 

492.618 

 

71.826.720 

 

14.360 

184.781.910 

 

492.618 

 

71.826.720 

 

14.360 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 
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Datorii 

Sold la 

31.12.2016 

 

Sold la 

31.12.2017 

(col 2+3+4) 

Termen de exigibilitate 

Sub 1 an 1-5 ani Peste 

5 ani 

0  1 2 3 4 

contul comenzilor 

-alte datorii, inclusiv 

datorii fiscale si alte 

datorii pentru asigurarile 

sociale 

 

 

110.813.235 

 

 

112.448.212 

 

 

112.448.212 

 

 

- 

 

Societatea are la data de 31 decembrie 2017, datorii curente totale de 184.781.910 lei. 

Datoria catre furnizorii interni este in valoare de 492.618 lei, si reprezinta furnizorii de utilitati si 

servicii necesare desfasurarii activitatii catre care nu s-au mai efectuat plati urmare infiintarii 

popririi de catre ANAF asupra conturilor si sumelor provenite de la terti. 

20. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, 

CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE 

a) Salarizarea directorilor si administratorilor 

Societatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori. 

Situatia salariilor directorilor societatii aferente exercitiilor financiare 2016 si 2017 este 

urmatoarea:         

 31 decembrie 

2016 

31 decembrie 

2017 

Salarizarile brute ale directorilor si ale 

membrilor CA 

142.020 142.020 

Obligatii contractuale cu privire la plata 

pensiilor catre fostii directori si 

administratori 

  

Valoarea avansurilor si creditelor acordate   
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directorilor si administratorilor in cursul 

exercitiului 

Obligatii viitoare de genul garantiilor 

asumate de intreprindere in numele 

acestora 

  

Total 142.020 142.020 

In cursul exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 societatea nu a acordat avansuri membrilor 

consiliului de administratie.  

Urmare inceperii executarii silite de catre ANAF nu s-a putut efectua plata indemnizatiilor aferente 

exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017  

Societatea nu are angajate alte obligatii viitoare de natura garantiilor asumate in numele 

directorilor si administratorilor.  

b) Salariatii 

Numarul mediu de salariati in 2017 a fost de 2 angajati . 

Salariati (31.12)    2016                 2017 

Total/din care:                    4                        1 

- direct productivi                             4                       0 

- indirect productivi                        4                        1  

Cheltuielile totale cu personalul pentru anii 2016 si 2017 sunt prezentate mai jos:   

          

 31 decembrie 

2016 

31 decembrie 

2017 

 

Salarii platite sau de platit, aferente 

perioadei  281.947 170.988 

 

Cheltuieli cu asigurarile si protectia 

sociala 63.955 38.551 

 345.902 209.539 
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Total 

21. ALTE INFORMATII 
a) Prezentarea societatii 

S.C. Petrolexportimport S.A. (“Societatea”) a fost fondata in 1948 si a fost transformata in 1991 
in societate pe actiuni conform legislatiei Romaniei (HG nr.1224/23.11.1990 - reorganizarea  
Intreprinderii de Comert Exterior Petrolexportimport. Societatea este listata la Bursa de Valori 
Bucuresti. Sediul societatii se afla pe Bd. Unirii nr. 72, Bl. J3C, Sector 3, Bucuresti, Romania. 
Obiectul principal de activitate al companiei este comertul cu combustibili, minerale si produse 
chimice pentru industrie. Structura actuala a actionarilor este prezentata in Nota 17. 

b) Relatiile cu filiale, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care se detin titluri 
de participare strategice 
In exercitiul financiar 2017 nu au existat tranzactii semnificative cu filiale sau cu alte societati 
la care se detin participatii strategice.  

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit 
Incepand cu 01.02.2017 societatea si-a schimbat sistemul de impunere conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 3/2017 care a stabilit ca  toate societățile comerciale cu capital privat 
care au realizat venituri de până la 500.000 de euro în 2016 sunt obligate să își modifice 
sistemul de impunere, devenind plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, din 
luna februarie 
Precizam faptul ca in anul 2017 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare. 

d)  Raportarea pe segmente 
Activitatea de vanzare a entitatii se desfasoara exclusiv pe  piata interna. 

 
          Exercitiul financiar                                         Exercitiul financiar 

  incheiat la 31 decembrie 2016                   incheiat la 31 decembrie 2017 

Piata interna   536.871     100%                        54.698          100% 

           ________________________________________                  ______________________________________________ 

TOTAL     536.871                         100,00                              54.698                   100,00                                                          

e)  Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate in cadrul contractelor de leasing operational 
Societatea nu are incheiate contracte de leasing operational 

f)    Onorarii platite auditorilor 

In exercitiul incheiat la 31.12.2017 s-au platit onorarii catre  auditorul financiar in suma de 
40.000 lei.  

g) Angajamente acordate 
La data intocmirii situatiilor financiare societatea nu avea angajamente acordate. 

h) Angajamente primite 
La data intocmirii situatiilor financiare societatea  nu avea angajamente primite. 

22. ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE 

          2016   2017 
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 Personal – salarii datorate  
  
 Impozit pe venit 
  
 Impozit pe salarii 
 TVA de plata 
  
 CAS si sanatate 
 Somaj 
  
 Impozite si taxe locale 
  
 Fonduri speciale 
  
 Dobanzi  

 
Indemnizatii CA 

139.100 

- 

24.846 

- 

175.652 

5.870 

333.745 

1.208 

11.584.358 

173.509 

139.100 

54.964 

72.872 

- 

236.437 

7.429 

763.590 

1.620 

14.565.957 

273.121 

 TOTAL 12.438.288 

 

16.115.090 

 

 

23. INSTRUMENTE FINANCIARE 

(a) Gestionarea riscului privind capitalul 
Societatea isi gestioneaza capitalul pentru a asigura continuarea activitatii concomitent cu 
maximizarea veniturilor pentru actionari, prin optimizarea soldului de datorii si de capital 
propriu. 
Structura finantarii Societății constă în datorii, care includ împrumuturile prezentate în note, 
numerarul  şi  echivalentele  de  numerar  şi capitalul  propriu  al societăţii.  Capitalul  propriu  
cuprinde capitalul social, rezervele şi rezultatul reportat, aşa cum sunt prezentate în note. 
Gestionarea riscurilor Societății cuprinde şi o revizuire regulată a structurii de capital. Ca parte 
a acestei revizuiri, conducerea ia în considerare costul capitalului şi riscurile asociate cu fiecare 
clasă de capital. Pe baza recomandărilor conducerii, Societatea îşi va echilibra structura 
generală a capitalului prin contractare de noi datorii sau prin stingerea datoriilor existente. 

(b) Principalele politici contabile 
Detaliile privind principalele politici contabile şi metodele adoptate, inclusiv criteriile de 
recunoaştere, baza măsurării şi baza recunoaşterii veniturilor şi a cheltuielilor, cu privire la 
fiecare clasă de active financiare, datorii financiare şi instrumente de capital sunt prezentate 
în note. 

(c) Obiectivele gestionării riscurilor financiare 
Funcţia de trezorerie a Societății furnizează servicii necesare activităţii, coordonează acesul la 
piaţa financiara naţională  ,  monitorizează  şi  gestionează  riscurile  financiare  legate  de 
operaţiunile Societății prin rapoarte privind riscurile interne, care analizează expunerea prin 
gradul şi mărimea riscurilor. Aceste riscuri includ riscul de piaţă (inclusiv riscul valutar, riscul 



SC PETROLEXPORTIMPORT SA  
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 
Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  
Acestea sunt intocmite sub responsabilitatea conducerii si autorizate pentru publicare in data de  
22 martie 2018 
 

37 

 

 

 

 

 

 

ratei dobânzii la valoare justă şi riscul de preţ), riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul 
ratei dobânzii la fluxurile de numerar. 

(d) Riscul de piaţă 
Activităţile Societății îl expun în primul rând la riscuri financiare privind fluctuaţia ratei de 
schimb valutar şi a ratei dobânzii . Nu a  existat  nici  o  modificare  în  expunerea  Societății la  
riscurile  de  piaţă  sau  în  modul în  care Societatea îşi gestionează şi îşi măsoară riscurile. 

(e) Gestionarea riscurilor valutare 
Societatea efectuează tranzacţii denominate în diferite valute. De aici, există riscul fluctuaţiilor 
în rata de schimb. Expunerile la rata de schimb sunt gestionate in conformitate cu politicile 
aprobate. 

(f) Gestionarea riscurilor ratei dobânzii 
Societatea este expusă  la riscul ratei dobânzii, având în vedere imprumuturile existente cu 
societatea bancara. Riscul este gestionat de către Societate prin menţinerea unui echilibru 
între împrumuturile cu rată fixă şi cele cu rată fluctuantă. 

(g) Alte riscuri privind preţurile 
Societatea nu este expusă riscurilor privind preţul capitalului propriu, provenite din 
investiţiile de capital propriu.  

(h) Gestionarea riscului de credit 
Riscul de credit se referă la riscul ca o terţa parte să nu îşi respecte obligaţiile contractuale, 
provocând astfel pierderi financiare Societății. Societatea a adoptat o politică de a face 
tranzacţii doar cu părţi de încredere şi de a obţine suficiente garanţii, când este cazul, ca mijloc 
de a reduce riscul de pierderi financiare din nerespectarea contractelor. Expunerea Societății 
şi ratingurile de credit ale terţelor părţi contractuale sunt monitorizate de către conducere. 
Evaluarea permanentă a creditelor este efectuată asupra condiţiei financiare a clienţilor şi, 
când este cazul, se face asigurare de credit. 
Societatea nu are nici o expunere semnificativă la riscul de credit faţă de nici o contraparte sau 
grup de contrapărţi având caracteristici similare. Societatea defineşte contrapărţile ca având 
caracteristici similare atunci când sunt entităţi afiliate.  

(i) Gestionarea riscului de lichiditate 
Responsabilitatea finală pentru gestionarea riscului de lichiditate aparţine Consiliul de 
Administratie, care a construit un cadrul corespunzător de gestionare a riscurilor de lichiditate 
cu privire la asigurarea fondurilor  Societății pe termen scurt, mediu şi lung  şi la cerinţele 
privind gestionarea  lichidităţilor. Societatea gestionează riscurile de lichidităţi prin 
menţinerea unor rezerve adecvate, a unor facilităţi bancare şi a unor facilităţi de împrumut de 
rezervă, prin monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar reale. 
 

24. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE 

Tranzactiile cu partile legate in care este implicata societatea se deruleaza pe parcursul 
desfasurarii normale a activitatii, preturile practicate fiind stabilite de piata, pe baze comerciale. 
Partile legate cu care s-au desfasurat tranzactii precum si natura acestor tranzactii au fost:            

a)  Tranzactii comerciale     

In anul 2017 compania nu a desfasurat tranzactii cu partile afiliate . 

La data de 31 decembrie 2017, tranzactiile cu partile afiliate prezinta urmatoarele solduri: 

                                                                                                                          -lei- 
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Creante de la /avansuri acordate catre:            

                                                                       31.12.2016 

                                    

31.12.2017 

Niebelungen Consulting and Associates - 

LairdResourcesLtd.(BVI)                                   65.208.458 

 

65.485.999 

LairdResourcesRomaniaSRL                                                - - 

Total creante                          65.208.458 65.485.999 

Datorii catre/avansuri primite de la: 

                 31.12.2016 

  

31.12.2017 

Niebelungen Consulting and Associates - 

Laird Resources Ltd. (BVI) - 

Laird Resources Romania SRL - 

Total datorii -                             - 

 

Suma de 65.485.999  lei  reprezinta avansuri platite catre furnizorul extern de marfuri Laird 

Resources Ltd.(BVI) – actionar majoritar in companie si penalitati aferente. 

b)  Finantari (imprumuturi acordate societatilor din cadrul grupului la care se detin 

participatii pentru sustinerea activitatilor de exploatare si de investitii). 

 Nu este cazul.           

Societatea nu a constituit, iar in situatiile financiare ale exercitiului 2017 nu se regasesc 

provizioane aferente creantelor indoielnice aferente soldurilor scadente, intrucat politicile 

contabile adoptate la nivelul societatii nu prevad constituirea de provizioane. Aceleasi politici au 

stat si la baza intocmirii situatiilor financiare pentru anii anteriori. Se asigura astfel 

comparabilitatea datelor, utilizatorii avand posibilitatea aprecierii corecte a tendintelor firmei.  

Garantii financiare acordate 

La data intocmirii situatiilor financiare societatea nu avea garantii financiare acordate. 

Garantii financiare primite 

La data intomcirii situatiilor financiare societatea nu avea garantii finaciare primite.  
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Contracet oneroase  

IAS defineste contractul cu titlu oneros ca fiind acel contract in care costurile inevitabile implicate 

de indeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice estimate a se obtine din 

respectivul contract.  

In cursul anului 2017 societatea nu a derulat, iar la sfarsitul exercitiului nu avea incheiate astfel de 

contracte.  

Litigii 

Societatea este antrenata in litigii comerciale in calitate de debitor. Aceste litigii au aparut ca 
urmare a desfasurarii normale a activitatii: 

1. Societatea a fost implicata in calitate de parat in solidar cu SNP Petrom SA intr-un litigiu cu 
Yugopetrol. Compania a recunoscut datorii comerciale catre Yugopetrol in suma de 798.817,61 
USD si provizioane pentru litigii in suma de 6.002.265 lei. Dosarul nr. 25116/3/2006 a fost 
solutionat de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei prin sentinta din 24.11.2010 care 
anuleaza recursul formulat de catre Petrolexportimport. Avand in vedere solutia instantei din 
24.11.2010, Hotararea civila nr.9553/17.06.2009 emisa de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a 
Comerciala ramane definitiva si irevocabila. Prin Hotararea civila nr.9553/17.06.2009  
Petrolexportimport este obligata sa plateasca reclamantei PETROM sumele de 2.458.723,35 USD si 
190.854,59 lire sterline in echivalent lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii, cu titlu de debit 
principal, 1.484.778,52 lei reprezentand dobanda legala aferenta debitului pricipal si 154.430,81 
lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Societatea a provizionat cca.75% din obligatiile stabilite prin 
Hotararea civila nr.9553/17.06.2009.In data de 11.06.2012, managementul societatii a inceput 
negocierea cu OMV Petrom pentru amanarea platilor incepand cu exercitiul financiar 2016. Cu 
toate acestea, OMV Petrom a depus cerere de executare silita la  Biroul executorilor  judecatoresti 
asociati”DUMITRACHE SI DUMITRACHE”, care in data de 06.08.2012 a inaintat catre banca 
comerciala unde Petrolexportimport S.A. are conturi deschise, Adresa de infiintare a popririi 
nr.1471/2012/01.08.2012 pentru suma de 14.905.434,55. Petrolexportimport a depus 
contestatie la executare si a solicitat si suspendarea executarii silite prin ordonanta presedintiala. 
In martie 2013 urmare negocierilor dintre  managementul societatii si  OMV Petrom  acesta din 
urma a ridicat poprirea infiintata prin adresa nr. 1471/2012/01.08.2012 si cauza a fost 
suspendata in baza unui Acord incheiat intre parti, managementul societatii solicitand 
compensarea a cel putin 85% din suma totala pe seama altor surse.In data de 01.11.2017 s-a 
incheiat Acordul final intre PETROLEXPORTIMPORT S.A. si OMV PETROM S.A. , prin care urmare 
solutionarii favorabil a actiunii initiate de catre PETROM impotriva GLENCORE, PETROM a 
renuntat in mod expres si irevocabil la toate si oricare drepturi pretinse ce au facut obiectul 
dosarului nr. 25116/3/2006 si respectiv a renuntat in mod expres si irevocabil la executarea ce 
face obiectul dosarului executional nr. 1471/2012 pendinte la BEJA Dumitrache si 
Dumitrache(precum si la orice alte executari silite initiate in baza Sentintei, in masura in care 
exista).  

2. Societatea este implicata in calitate de parat in 3(trei) litigii de munca cu fosti salariati. 

3. Societatea este implicata in litigii comerciale in calitate de debitor pentru contravaloare facturi 
restante. 
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Probleme legate de mediu 

Societatea nu a inregistrat la data situatiilor financiare nici un fel de obligatii cu eventualele costuri 
anticipate privind mediul inconjurator. Astfel de cheltuieli sunt nesemnificative, societatea 
desfasurandu-si activitatea intr-un domeniu unde aspectele de mediu nu ridica probleme 
deosebite. 

25. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI 

La data de 20.02.2018 societatea a primit Notificarile nr. 9001/14.02.2018 si 9002/14.02.2018 de 
la PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. prin care banca notifica societatea si garantii cu privire la 
interventia cazurilor de neindeplinire din contractele de credit nr.100/28.02.20188 si 
2308/22.09.2005, respectiv neplata la scadenta a sumelor datorate bancii.  
Din informatiile existente pe portalul instantelor de judecata, just.ro, pe rolul Judecatoriei Sector 3 
Bucuresti se afla dosarul nr. 4660/301/2018 avand ca obiect solutionarea cererii de incuviintare 
silita inaintata de catre BEJ PETICARU EDUARD la cererea creditorului PIRAEUS BANK ROMANIA 
S.A.  
        Intocmit, 

DIRECTOR GENERAL     REAL CONT – AUDIT S.R.L. 

Numele si prenumele     Persoane juridice membre CECCAR 
        număr de inregistrare în organismul 
        Profesional 2254 

Popescu Alexandru 

Semnatura...............................................    Semnatura................................................... 

 
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C LA R A T I E 
    
 
  in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 
 

 
 
 S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru : 
 _______________________________________________________ 
 Entitate: PETROLEXPORTIMPORT SA 
 Judetul: 40-MUN.BUCURESTI 
 Adresa: localitatea BUCURESTI,sectorul 3,BD.UNIRII,nr.72, bloc J3C, tel. 312 21 44 
 Numar din registrul comertului: J40/14/1991 
 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni 

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4671--Comert cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate 

 Cod unic de inregistrare: 1578364 
 _________________________________________________________  
  
 Subsemnatul Popescu Alexandru, Presedinte al Consiliului de Administratie al  
PETROLEXPORTIMPORT S.A. imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare 
anuale la 31/12/2017 si confirm ca:  
 
        a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in 
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 
 
        b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei 
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata. 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, 
 
 Popescu Alexandru 
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