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RAPORT ANUAL 

al Consiliului de Administraţie 

în conformitate cu 

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

pentru exerciţiul financiar 2017 
 

Data raportului: 31.12.2017 

 

 

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

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

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

Codul Înregistrare Fiscală: RO 4175676 

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

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

ISIN: ROSIFEACNOR4 

Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 

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

categoria Premium 

Capitalul social subscris şi vărsat: 58.016.571 lei 

 

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

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

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

 

 

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 
 

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

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

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

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

Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj). 
 

În conformitate cu actul constitutiv, la data de 31.12.2017 societatea avea 

următorul obiect de activitate: 

- administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care 

s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor 

Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 

4 alin.6 din Legea nr. 55/1995; 
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- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de 

investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare; 

- alte activități auxiliare și adiacente în conformitate cu reglementările în 

vigoare, precum și de administrare a activelor proprii. 
 

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 

05.09.2017 a fost aprobat Actul Constitutiv în format unic, obiectul de activitate al 

societății a fost modificat și completat astfel: 

- administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care 
s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor 
Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 
4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995; 

- administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și 
efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în 
vigoare; 

- administrarea riscurilor; 
- alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.  
 

Actul constitutiv astfel modificat a fost avizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară în februarie 2018 prin Avizul nr. 48/15.02.2018. 

 

Capitalul social subscris şi vărsat, înregistrat la data de 31.12.2017, era de 

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

lei/acţiune.  

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

respectarea prevederilor legale cuprinse în: 
 

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

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

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață; 

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

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv şi a depozitarilor; 

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

operaţiunile cu valori mobiliare; 

- Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare;                           
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- Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor 

structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul 

entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Codul Bursei de Valori Bucureşti; 

- Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță 

corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti; 

- celelalte acte normative în materie; 

şi 

- Actul constitutiv (Statut şi Contract de societate). 
 

 

Realizarea activităţilor de depozitare prevăzute de legislaţie şi regulamentele 

A.S.F. a fost asigurată, în anul 2017, de către RAIFFEISEN BANK S.A. 
 

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

CENTRAL S.A. Bucureşti.  

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

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

legale. 

 În cursul exerciţiului financiar 2017 nu a avut loc nicio fuziune sau reorganizare 

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

comerciale controlate de aceasta. 

 

 

CADRUL ECONOMIC  
 

Piețele de capital din întreaga lume au avut un an 2017 foarte bun pe fondul 

unei evoluții bune a economiei mondiale. 

Bursa de la New York a dat tonul creșterilor în anul precedent, principalul 

indice Down Jones Industrial Averige (DJIA) atingând noi maxime istorice cu un 

avans de 25,08%. Creșteri majore de peste 20% au înregistrat și Bursele din Brazilia 

și Mexic, în timp ce Bursa de la Viena (Austria) a crescut cu peste 30%. 

După un prim semestru foarte bun, Bursa de la București (BVB) a scăzut în a 

doua parte a anului astfel că BET (indicele de referință al pieței locale de capital) a 

înregistrat un avans de doar 9,43%. 

Se remarcă la BVB creșterea substanțială a indicelui BET-FI (+33,43%). 
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Un bilanț al BVB în 2017 nu poate fi decât pozitiv, pe lângă creșterea indicilor 

bursieri am asistat atât la creșterea valorii tranzacțiilor, cât și la listările care au avut 

loc. 

În 2017 au fost înregistrate 4 oferte publice inițiale (IPO) și opt listări de 

obligațiuni, fiind consemnată și o premieră pe piața de capital, respectiv o emisiune de 

obligațiuni decontată în EURO. 

Dintre cele 4 IPO, oferta publică a companiei de telecomunicații DIGI 

Communications a fost cel mai mare IPO privat din istoria BVB și a vizat vânzarea a 

25,6% din numărul total de acțiuni emise de societate, în valoare de 207 mil. EURO. 

Un eveniment important pentru anul 2017 a fost fuziunea dintre BVB și Bursa 

de la Sibiu, România având astfel o singură bursă de valori de la 1 ianuarie 2018. 

Deși piața de capital românească nu a avut puterea de a se cupla la ritmul 

accelerat de creștere al bursei americane, la București motorul creșterilor a fost 

reprezentat de dividendele bune acordate de companiile listate, cu un bonus 

reprezentat de dividendele suplimentare acordate de societățile cu capital majoritar de 

stat. Astfel, indicele BET-TR care include și repartizările din câștiguri a avut o 

apreciere de peste 18% oferind o imagine mai bună despre impactul dividendelor 

asupra portofoliilor investitorilor activi la BVB. 

O mare parte din dinamica anului bursier a fost dată și de ofertele publice de 

răscumpărare derulate de emitenți precum Fondul Proprietatea, Banca Transilvania, 

Teraplast, SIF Banat Crișana, SIF Moldova, SIF Transilvania, Artego Târgu Jiu, 

Electroargeș Curtea de Argeș, Impact Developer & Contractor. 

Dintre evenimentele negative care au marcat evoluția bursei în anul 2017 

menționăm unele informații contradictorii referitoare la desființarea Pilonului 2 al 

pensiilor administrate privat cu contribuții obligatorii. Astfel, după apariția unor astfel 

de zvonuri, BVB s-a decorelat față de bursele mature. A doua parte a anului a stat sub 

semnul scăderilor, bursa pierzând începând din vara două treimi din câștigul pe care îl 

avea la sfârșitul lunii mai, când performanța de la începutul anului era de 23,77% . 

Schimbările fiscale, instabilitatea politică sunt factori importanți care au 

contribuit la crearea unor semnale de incertitudini ce au condus la decuplarea BVB de 

creșterile accelerate ale indicilor bursieri a piețelor din regiune. 

În ceea ce privește evoluția indicatorilor macroeconomici, putem considera că a 

fost un an bun cu o creștere a PIB de 7%, valoarea acestuia fiind de 833 mld. lei. 

Conform Comisiei europene, PIB a avut însă ca principal motor consumul 

privat sprijinit de reducerile indirecte de taxe și majorarea salariilor. 
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După ce s-au contractat în 2016, investițiile totale au început să crească în anul 

2017 (creșteri de 3%), ritmul redresării rămânând totuși lent, deoarece investițiile 

publice au scăzut semnificativ pentru al doilea an consecutiv. 

După doi ani de scădere consecutivă a prețurilor de consum, inflația a revenit în 

termeni pozitivi în 2017. Inflația a început să accelereze în al doilea semestru al 

anului, în urma majorării prețurilor alimentelor și al energiei, BNR anunțând o rată a 

inflației de 3,32% în decembrie 2017, față de decembrie 2016. 

 
 

1.1. a) ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI 

 

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

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

venituri care să asigure atât politica de dividend cât și resursele necesare realizării 

programului investițional, conservarea și creșterea pe termen lung a capitalului, în 

scopul satisfacerii intereselor acționarilor săi.  

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor 

portofoliului administrat, în condițiile de prudențialitate instituite de reglementările 

incidente funcționării societății. 

Prin activitatea desfășurată, ne propunem îmbunătățirea alocării resurselor,  

obținerea unor randamente ridicate pentru capitalul investit, dezvoltarea societății prin 

creșterea valorii activelor administrate. 

S.I.F. OLTENIA S.A. a continuat şi în anul 2017 politica de restructurare a 

portofoliului în special prin creșterea valorii participațiilor la societăți profitabile 

care asigură stabilitate portofoliului, precum și prin reducerea numărului de 

participaţii.  

La 31.12.2017 în portofoliul societății figurau un număr de 51 de emitenți, 

comparativ cu 52 emitenţi la data de 31.12.2016, valoarea nominală a pachetelor 

de acţiuni fiind de 546.666.935 lei și o valoare de piaţă de 1.803.438.685 lei, 

superioară cu 229,90% celei nominale. Evaluarea activelor S.I.F. OLTENIA S.A. 

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

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni administrat, de 1.803.438.685 

lei, este superioară cu 19,04% celei înregistrate la 31.12.2016 (1.514.995.674 lei). 
  

Pe parcursul anului 2017, S.I.F. OLTENIA S.A. a ieşit din acţionariatul 

unui emitent, respectiv SANEX S.A. Cluj Napoca prin încheierea unui contract 

de vânzare-cumpărare (societate comercială de tip închis). 
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 Structura portofoliului de acţiuni la data de 31.12.2017, în funcţie de piaţa 

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

prezintă astfel: 

 

31.12.2017 
 

Nr. 

crt. 

Structura 

portofoliului 

 

Emitenţi 
Valoarea nominală a 
pachetelor de acţiuni 

Valoarea de piaţă a 
pachetelor de acţiuni 

calculată în conformitate 
cu Regulamentul A.S.F. 

nr. 9/2014 

  Nr. 
sc. 

% - lei - % - lei - % 

        

1.  Societăţi comerciale 
cotate B.V.B. 

17 33,33 248.476.730 45,45 871.076.228 48,30 

2.  Societăţi comerciale 
cotate - AeRO 
(B.V.B.) 

12 23,53 93.232.732 17,05 308.698.644 17,12 

3.  Societăţi comerciale 
listate şi 
netranzacţionate 

2 3,92 3.754.143 0,69 8.767.192 0,49 

4.  Societăţi comerciale 
închise 

15 29,41 200.041.858 36,59 614.896.621 34,10 

5.  Societăţi comerciale 
în reorganizare, 
lichidare judiciară 

5 9,80 1.161.472 0,21 - - 

 TOTAL 51 100,00 546.666.935 100,00 1.803.438.685 100,00 

 

Din analiza structurii portofoliului, se constată că 65,90% din valoarea de piaţă 

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

pachetelor de acţiuni listate, comparativ cu 64,11% la sfârşitul anului 2016.  

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

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

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

neperformante.  

Valoarea participaţiei deţinute la capitalul social al Băncii Comerciale 

Române – 475.816.901 lei - calculată în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 

9/2014, reprezintă 77,38% din valoarea de piaţă a pachetelor de acţiuni deţinute la 

societăţi comerciale de tip “închis”.  

Adăugând valoarea acestei participaţii la valoarea de piaţă a societăţilor 

listate, constatăm că 92,29% din portofoliu este lichid. 
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Menţionăm că valoarea de piaţă a acţiunilor listate şi tranzacţionate este calculată 

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

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

altor sisteme decât pieţele reglementate, inclusiv sistemele alternative aferente zilei 

pentru care se efectuează calculul.    

 

 Structura portofoliului pe categorii de deţineri este: 
 
 

Cota deţinută din 

capitalul social 

total al 

emitentului 

31.12.2016 31.12.2017 

Nr. 
sc. 

Valoarea 
nominală a 
pachetelor 

- lei - 

Pondere în 
total 

portofoliu 
acţiuni 

% 

Nr. 
sc. 

Valoarea 
nominală a 
pachetelor 

- lei - 

Pondere în 
total portofoliu 

acţiuni 

% 

       

0,01% -  5% 13 188.177.196 36,00 13 196.667.215 35,98 

5,01% - 33% 27 246.971.050 47,25 26 250.029.673 45,74 

33,01% - 50% 1 2.451.093 0,47 1 2.451.093 0,45 

50,01% - 100% 11 85.064.560 16,28 11 97.518.954 17,84 

TOTAL 52 522.663.899 100,00 51 546.666.935 100,00 

  

Se observă că societatea care a ieșit din portofoliu se încadrează în categoria 

participaţii din portofoliu la care S.I.F. OLTENIA S.A. deţine o cotă sub 33% din 

capitalul social, diminuîndu-se ponderea acestor societăți în total portofoliu de 

acțiuni (de la 47,25% la 31.12.2016 la 45,74% la 31.12.2017), concomitent cu o 

creștere a ponderii categoriei participaţii din portofoliu la care S.I.F. OLTENIA 

S.A. deţine o cotă peste 50% din capitalul social (de la 16,28% la 31.12.2016 la 

17,84% la 31.12.2017). 
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Principalele sectoare de activitate reprezentate în portofoliu la 31.12.2017 sunt: 
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 Sectorul finanţe-bănci-asigurări, cel mai bine reprezentat în portofoliu, are o 

pondere de 34,93% din valoarea nominală totală a portofoliului, respectiv 44,47% 

din valoarea de piaţă. 

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

primele două sectoare (“finanţe, bănci, asigurări” şi „resurse petrol şi servicii 

anexe”), ca pondere, reprezintă 55,99%. Acestea sunt domenii în care S.I.F. 

OLTENIA S.A. a investit mult în ultimii ani și care considerăm că au în continuare 

un potențial ridicat de creștere. 

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

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

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

Bucureşti.  

 În cursul anului 2017, valoarea participaţiei la BANCA TRANSILVANIA 

S.A. Cluj-Napoca a crescut, numărul de acţiuni deţinute la 31.12.2017 fiind superior 

cu 16,20% celui de la 31.12.2016. 

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

acţiuni a scăzut cu 2,03%. 

 Scăderea ușoară a participaţiei BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. se 

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

pentru realizarea politicii de dividend. Interesul pentru emitentul BRD GROUPE 

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

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

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

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

redus, astfel că piața bancară are potențial de creștere. 

Evoluția pozitivă a indicatorului de profitabilitate a sistemului bancar din 

România în ultimilor ani ne determină să fim optimiști și să menținem o expunere 

ridicată a portofoliului administrat pe acest sector. 

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

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

principalele obiective urmărite fiind: 

- evaluarea potenţialului real al societăţilor; 

- estimarea necesarului investiţional pentru dezvoltarea activităţii; 

- îmbunătăţirea rezultatelor economico-financiare; 

- promovarea unui management performant; 

- stabilirea modalităţilor privind o eventuală valorificare a participaţiilor deţinute. 
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 Implicarea managerială a S.I.F. OLTENIA S.A. în cazul societăților unde 

deține o poziție majoritară a s-a concretizat în: 

- acordarea de consultanță în întocmirea și optimizarea bugetelor; 

- negocierea unor criterii de performanță competitive cu echipele manageriale; 

- introducerea unor bune practici de guvernanță corporativă; 

- analiza, împreună cu echipele de management, a rezultatelor, perspectivelor, 

oportunităților și riscurilor potențiale; 

- căutarea de soluții pentru reducerea cheltuielilor; 

- identificarea de noi piețe de desfacere. 
 

Prin intermediul reprezentanţilor în consiliile de administraţie, S.I.F. 

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

administrare a societăţilor din portofoliu la care deţine pachetul de acţiuni 

majoritar, în vederea conservării patrimoniilor societăţilor în cauză şi eficientizării 

indicatorilor economici. 

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

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

în Adunările Generale ale Acţionarilor. 
 

  

La data de 31.12.2017, S.I.F. OLTENIA S.A. deţinea pachete majoritare de 

acţiuni în 11 societăţi comerciale:  
 

Nr. 

crt. 
Denumire societate 

Pondere în activul total 

al  

S.I.F. OLTENIA S.A.  

- % - 

Procent deţinere 

S.I.F. OLTENIA S.A.  

- % - 

1.  COMPLEX HOTELIER S.A. 

DAMBOVITA 

0,36 99,94 

2.  VOLTALIM S.A. CRAIOVA 1,52 99,19 

3.  MERCUR S.A. CRAIOVA 6,43 97,86 

4.  GEMINA TOUR S.A. RM.VILCEA 0,11 88,29 

5.  ARGUS S.A. CONSTANTA 4,79 86,34 

6.  FLAROS S.A. BUCURESTI 3,04 81,04 

7.  CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. 

CRAIOVA 

0,11 77,50 

8.  UNIVERS S.A. RM.VALCEA 0,87 73,75 

9.  PROVITAS S.A. BUCURESTI 0,27 70,28 

10.  TURISM S.A. PUCIOASA 0,26 69,22 

11.  ALIMENTARA S.A. SLATINA 0,41 52,24 

TOTAL 18,17 - 
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Evoluţia portofoliului de acţiuni în perioada 

 

2014 - 2017 

 

 2014 2015 2016 2017 
2017 / 2016 

% 

Număr societăţi comerciale în portofoliu    66  56  52  51  98,08 

Valoare nominală portofoliu               - lei - 
 

546.332.934 

  

530.350.717 

  

522.663.899 

  

546.666.935 

  

104,59 

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

Valoare piaţă portofoliu 1.547.521.392 100,00 1.682.125.271 100,00 1.514.995.674 100,00 1.803.438.685 100,00 119,04 

Valoare societăţi comerciale închise 486.763.514 31,45 552.671.449 32.86 543.706.344 35,89 614.896.621 34,10 113,09 

Valoare societăţi comerciale listate 1.060.757.878 68,55 1.129.453.822 67,14 971.289.330 64,11 1.188.542.064 65,90 122,37 

Valoare Activ Net                 1.543.555.299  1.622.765.774  1.494.899.450  1.770.430.599  118,43 

Valoare Activ Net Unitar     2,6605  2,7971  2,5767  3,0516  118,43 

 

  

Pe parcursul anului 2017, portofoliul de acţiuni a cunoscut, în sinteză, următoarea evoluţie: 

- numărul de societăţi s-a redus de la 52 societăți la 51; 

- valoarea nominală a portofoliului de acţiuni a înregistrat o creștere cu 4,59%, ca rezultat al investițiilor realizate; 

- valoarea de piaţă a portofoliului s-a apreciat cu 19,04%.  
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 1. 1. b) INVESTIŢII ŞI TRANZACŢII 
 

În perioada ianuarie - decembrie 2017 s-au realizat tranzacţii de vânzare 

acţiuni, în principal pentru obținerea disponibilităților necesare plății dividendelor 

către acționarii societății dar și pentru optimizarea structurii portofoliului, ţinând 

cont de oportunităţile oferite de piaţa. Dintre pachetele de acțiuni care au făcut 

obiectul tranzacţiilor de vânzare, menționăm: 
 

 - SANEX S.A. Cluj Napoca 

 - BRD Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti 

 - ELECTRICA S.A. Bucureşti 

 - BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 

 - S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacău 
 

 Valoarea de vânzare a pachetelor de acţiuni a fost de 24,20 mil. lei.  

 Profitul net obţinut în urma tranzacţiilor de vânzare a fost de 12,22 mil. lei, 

respectiv 50,50% din prețul de vânzare. 
  

În perioada analizată, s-au realizat investiţii totale în acţiuni la nivelul sumei 

de 54,00 mil. lei. 

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

 - S.I.F. TRANSILVANIA S.A. Brașov 

 - S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacău 

 - S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș 

 - BRD Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti 

- OMV PETROM S.A. Bucureşti 

- ANTIBIOTICE S.A. Iași 

- ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. Orșova 

- TURISM FELIX S.A. Băile Felix 
 

 Sumele alocate investiţiilor (54,00 mil. lei - inclusiv aportul la majorarea 

capitalului social al MERCUR S.A.) sunt superioare cu 123,14% celor obţinute din 

dezinvestire (24,20 mil. lei). 

 Activitatea de investire/dezinvestire s-a derulat practic pe parcursul a 9 luni 

deoarece Consiliul de Administrație nou ales (ales în AGOA din 04.04.2017) și  

noua Conducere superioară au fost avizate de A.S.F. în  data de 26.07.2017 prin 

Avizul nr. 424/26.07.2017, respectiv Avizul nr. 423/26.07.2017, devenind 

operaționali începând cu data de 31.07.2017. 
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Anul 

 

- mil. lei - 

2013 280,48 

2014 132,82 

2015 99,97 

2016 15,80 

2017 54,00 

TOTAL 583,07 

 

În perioada 2013 - 2017 s-au realizat investiții totale de 583,07 mil. lei (125,13 

mil. euro), reprezentând un efort financiar ridicat pentru societate. 
 

  

1.1. c) ADMINISTRAREA INSTRUMENTELOR MONETARE 
  

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

diversificarea riscului atât prin utilizarea mai multor tipuri de instrumente 

investiţionale, cât şi prin colaborarea cu mai multe instituţii bancare. 
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 În anul 2017, băncile partenere au fost: BANCA COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK.  
 

 Disponibilităţile băneşti au fost plasate, după o analiză riguroasă a 

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

o pondere de 0,043% în totalul activelor administrate. 
 

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

exigibilitate diferite, pentru a avea asigurate lichidităţile necesare plăţii datoriilor 

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

 

Sumele plasate în instrumente monetare la data de 31.12.2017 au fost de  

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

 
 

1.1. d) STRUCTURA ACTIVELOR ADMINISTRATE LA 31.12.2017 
 

La data de 31.12.2017, valoarea activelor administrate – calculată în conformitate 

cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 – este de 1.824.576.020 lei, reprezentând o 

creștere de 16,14% față de valoarea înregistrată la 31.12.2016 (1.570.989.901 lei). 
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31.12.2017 

 

Nr. 

Crt. 

Tip activ Valoare 

- lei - 

Pondere 

- % - 

1 Acţiuni cotate 1.188.542.064 65,14 

2 Acţiuni necotate  614.896.621 33,70 

3 Depozite bancare 792.848 0,04 

4 Titluri de participare OPCVM şi/sau AOPC 2.789.494 0,15 

5 Disponibilităţi 3.020.367 0,17 

6 Alte active 14.534.626 0,80 

TOTAL 1.824.576.020 100,00 
 

 

 

 

Se constată că acţiunile cotate reprezintă 65,14% din activele administrate. 

 

Activele financiare de tipul acţiunilor au o valoare de piaţă de 1.803.438.685 

lei, respectiv 98,84% din totalul activelor, înregistrând o creștere de 19,04% față 

de valoarea înregistrată la 31.12.2016 (de 1.514.995.674 lei).   
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Principalele 10 participaţii din portofoliu 

 31.12.2017                        31.12.2016 
 

Nr. 
Crt. 

Emitentul 
Nr. Acţiuni 

SIF OLTENIA 
SA 

Valoare  
de piaţă 

Pondere în 
 capitalul 

 social 
 al 

emitentului 

Pondere în 
 activul total 

al 
SIF 

OLTENIA SA 

Pondere în  
activul net al 

SIF 
OLTENIA SA 

Nr. Acţiuni 
SIF OLTENIA 

SA 

Valoare  
de piaţă 

Pondere în 
 capitalul 

social 
 al 

emitentului 

Pondere în 
activul total 

al 
SIF 

OLTENIA SA 

Pondere în 
 activul net al 

SIF 
OLTENIA SA 

1.  
BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. Bucureşti 

1.023.534.303 475.816.901 6,2973 26,0782 26,8758 1.023.534.303 388.952.975 6,2973 24,7585 26,0187 

2.  
OMV PETROM S.A. 
Bucureşti 

726.500.277 207.779.079 1,2826 11,3878 11,7361 700.500.277 182.830.572 1,2367 11,6379 12,2303 

3.  
BRD GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. Bucureşti 

14.835.135 191.373.242 2,1287 10,4886 10,8094 15.142.850 179.897.058 2,1729 11,4512 12,0341 

4.  MERCUR S.A. Craiova 7.104.836 117.229.794 97,8593 6,4250 6,6215      

5.  
BANCA TRANSILVANIA 
S.A. Cluj-Napoca 

47.566.896 101.317.488 1,0956 5,5529 5,7228 40.936.647 97.633.903 1,1228 6,2148 6,5311 

6.  ARGUS S.A. Constanţa 30.891.705 87.423.525 86,3368 4,7914 4,9380 30.844.568 92.533.704 86,2050 5,8902 6,1900 

7.  
SNTGN TRANSGAZ  
Mediaş 

193.270 74.215.680 1,6415 4,0676 4,1920 180.873 53.176.662 1,5362 3,3849 3,5572 

8.  
C.N.T.E.E. 
TRANSELECTRICA 
Bucureşti 

2.811.808 69.029.886 3,8359 3,7833 3,8990 2.823.742 82.453.266 3,8521 5,2485 5,5156 

9.  FLAROS S.A. Bucureşti 1.232.894 55.480.230 81,0386 3,0407 3,1337 1.232.894 39.452.608 81,0386 2,5113 2,6391 

10.  ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 96.764.108 52.059.090 14,4136 2,8532 2,9405 92.389.446 48.042.512 13,7620 3,0581 3,2138 

 
SNGN ROMGAZ S.A. 
Mediaş 

     1.551.729  38.793.225 0,4026 2,4693 2,5950 

 TOTAL  1.431.724.915 - 78,4687 80,8688  1.203.766.485 - 76,6247 80,5249 

 

Activ total    1.824.576.020     1.570.989.901  

Activ net     1.770.430.599     1.494.899.450 
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Valoarea de piaţă la data de 31.12.2017 a primilor 10 emitenţi prezenţi în 

portofoliu reprezintă 78,47% din valoarea activului total al S.I.F. OLTENIA S.A., 

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

S.I.F. OLTENIA S.A. şi-a mărit participaţia, comparativ cu 31.12.2016, la 

capitalul social al: 
 

- BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 

- OMV PETROM S.A. Bucureşti 

- MERCUR S.A. Craiova 

- ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 

- SNGN TRANSGAZ S.A. Mediaş 

- ARGUS S.A. Constanța 
 

În vederea îndeplinirii indicatorilor de profit și asigurării disponibilităților 

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

Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti, C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA 

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

 

1.1. e) EVOLUŢIA ACTIVULUI NET  
 

 Cu o valoare de 3,0516 lei la data de 31.12.2017, activul net unitar prezintă 

o creștere cu 18,43% faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2016 (2,5767 lei). 

 

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

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

           LA BURSA DE VALORI BUCUREŞTI  
 

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

de 28,56% faţă de valoarea activului net unitar. 

Preţul de închidere în data de 29.12.2017 – ultima zi de tranzacţionare din 

anul 2017 – pentru o acţiune SIF 5 a fost de 2,1800 lei, ceea ce reprezintă o 

creștere de 33,74% față preţul de închidere al anului 2016 – de 1,6300 lei. 

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

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

 Preţ închidere 

29.12.2017 

Preţ închidere 

30.12.2016 

Preţ închidere 

30.12.2015 

30.12.2017 

/ 

30.12.2016 

S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. 2,7700 1,8480 1,6880 149,89 

S.I.F. MOLDOVA S.A. 1,4100 0,7800 0,7860 180,77 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 0,2430 0,2500 0,2735 97,20 

S.I.F. MUNTENIA S.A. 0,9800 0,6560 0,7440 149,39 

S.I.F. OLTENIA S.A. 2,1800 1,6300 1,6900 133,74 

 

Se constată că, exceptând S.I.F. TRANSILVANIA S.A., titlurile emise de 

societățile de investiții financiare au înregistrat în anul 2017creșteri semnificative a 

cotațiilor . 

✓ Numărul total de acţiuni S.I.F. Oltenia S.A. tranzacţionate: 80.042.824 

✓ Valoarea tranzacţiilor: 151.283.562 lei 

✓ Preţul mediu de tranzacţionare: 1,8900 lei 

✓ Capitalizarea bursieră a  S.I.F. Oltenia S.A. la 29.12.2017 a fost de 

1.264.761.257 lei (271 mil. EUR)  
  

 

 31.12.2014 31.12.2015 *  31.12.2016 31.12.2017 

 

Valoare Activ                            - lei - 1.620.289.005 1.708.098.544 1.570.989.901 1.824.576.020 
 

Valoare Activ Net                      - lei - 1.543.555.299 1.622.765.774 1.494.899.450 1.770.430.599 
 

Valoare Activ Net Unitar         - lei - 2,6605 2,7971 2,5767 3,0516 

Cotaţie B.V.B.                            - lei - 
(preţ de închidere în ultima zi de 
tranzacţionare a anului) 

 
 

1,6700 

 
 

1,6900 

 
1,6300 2,1800 

Cotaţie B.V.B./ Valoare Activ Net 
Unitar                                          - % - 62,77 60,42 63,26 71,44 

Discount                                      - % - - 37,23 - 39,58 - 36,74 -28,56 
 

* Menţionăm că datele financiare pentru calculul activului net unitar la 
31.12.2015 au fost determinate în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2011 privind 
Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV – a Comunităţilor Economice 
Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. 
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În situaţia în care s-ar fi aplicat Norma nr. 39 a A.S.F. / 2015 pentru aplicarea 

Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi investiţiilor 

financiare, valoarea activului net unitar ar fi fost tot de 2,7971 lei, diferenţa fiind 

minimă între activul net R.C.R. – 1.622.765.774 lei, comparativ cu 1.622.769.712 lei 

– I.F.R.S. 

 
 

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ: 
 

a) PROFIT 

Profitul brut înregistrat la 31.12.2017 afectat inclusiv de provizionul 

constituit pentru fondul de participare la profit a personalului, conducerii 

superioare şi administrative a societăţii, este de 81.917.800 lei. În urma 

înregistrării unui impozit pe profit de 7.613.836 lei, a rezultat un profit net de 

74.303.964 lei, superior cu 4,49% profitului net prevăzut în Bugetul de Venituri şi 

Cheltuieli pentru anul 2017 (71.113.210 lei).  

 

 

b) CIFRA DE AFACERI 

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

totale de 108.505.698 lei. 

 

c) EXPORT – nu este cazul. 
 

 

d) COSTURI 

Cheltuielile totale sunt, la data de 31.12.2017, de  26.587.898 lei. 
 

Conform specificului activităţii, principalele grupe de cheltuieli sunt: 

- comisioane, onorarii și taxe de administrare și supraveghere – 2.399.886 lei;  

- alte cheltuieli operaționale – 23.800.527 lei (din care cheltuieli cu salariile și 

alte cheltuieli cu personalul 10.959.520 lei);  

Cheltuielile societăţii sunt acoperite cu prisosință de dividendele încasate de 

la societățile din portofoliu.   

  

e) % DIN PIAŢA DEŢINUTĂ – nu este cazul. 
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f) LICHIDITATE 
 

La data de 31.12.2017, disponibilităţile băneşti ale S.I.F. Oltenia S.A. - 

conform datelor de bilanţ - au fost de 3.813.215 lei, din care 792.848 lei reprezentând  

20,79% - plasate în depozite bancare. 
 

 

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂŢII  

          DESCRIEREA PRINCIPALELOR PRODUSE REALIZATE 

          ŞI/SAU SERVICII PRESTATE 
 

a) PRINCIPALELE PIEŢE DE DESFACERE – nu este cazul  
 

b) PONDEREA FIECĂREI CATEGORII DE PRODUSE SAU 

     SERVICII ÎN VENITURI ŞI ÎN TOTALUL CIFREI DE AFACERI 
 

 

 

 

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

 

 

c) PRODUSE NOI AVUTE ÎN VEDERE ÎN VIITORUL EXERCIŢIU 

FINANCIAR – nu este cazul 

 

 

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 

          TEHNICO-MATERIALĂ (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) 

Aprovizionarea tehnico-materială a societăţii este legată de produse şi 

materiale necesare desfăşurării activităţii administrative curente, ponderea acestor 

cheltuieli fiind nesemnificativă. 
 

 

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE – nu este cazul 

 

 

Denumire indicator 2014 2015 2016 2017 

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

VENITURI TOTALE din 
care: 

140.220.321 100,00 187.332.371 100,00 150.471.930 100,00 108.505.698 100,00 

- Venituri din imobilizări 
financiare  

44.554.682 31,77 29.501.952 15,75 44.249.147 29,41 68.321.469 62,97 

- Câștiguri din investiţii 
financiare cedate 

82.724.646 59,00 55.479.287 29,62 55.253.217 36,72 12.216.446 11,26 

- Venituri din dobânzi 469.278 0,33 303.769 0,16 53.278 0,04 68.419 0,06 
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1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE  

          ANGAJAŢII / PERSONALUL SOCIETĂŢII  
 

S.I.F. OLTENIA S.A. a avut, la data de 31.12.2017 un număr de 47 salariaţi şi 

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

Dintre salariaţi, 31 sunt angajaţi pe posturi care necesită studii superioare.  
 

 Nr. salariați din care, cu studii 

superioare 

2013 51 33 

2014 51 33 

2015 53 35 

2016 50 32 

2017 47 31 
 

În cursul anului 2017 numărul de salariați s-a redus cu 6,0%. 
 

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

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

 

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL 

          ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA  

          MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR – Nu este cazul 
 

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE 

          ŞI DEZVOLTARE – Nu este cazul 

 

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII PRIVIND  

          MANAGEMENTUL RISCURILOR 
  

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

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

modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea. 

Activitatea de management a riscurilor, componentă importantă a activității 

societății, vizează atât riscurile generale cât și riscurile specifice, astfel cum acestea 

sunt prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare și 

de Regulamentul CNVM/ASF nr. 15/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, Regulamrntul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al 

Consililiului din 26 iunie 2013. 
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Abordarea Societății privind managementul riscului este consecventă cu 

strategia generală de business și actionează planificat pentru realizarea obiectivelor 

de afaceri, aliniate cu obiectivele strategiei de risc. 

Printre principalele obiective ale strategiei de risc evidențiem: 

- dezvoltarea și implementarea unui proces de gestionare a riscului de largă 

transparență pentru identificarea și gestionarea riscurilor; 

- promovarea la nivelul Societății a unei abordari de management a riscurilor 

prin educație și întâlniri de conștientizare; 

- identificarea opțiunilor pentru managementul permanent al riscurilor; 

- descrierea mediului extern așteptat să aibă un impact asupra businessului 

planificat și evoluția acestuia cum ar fi: perspectiva pieței, evoluții reglementare; 

- descrierea strategiei de business a Societății, tintele strategiei, activitatile 

de baza; 

- definirea elementelor cheie ale cadrului de lucru al managementului 

riscurilor pentru a asigura implementarea unei strategii adecvate strategiei generale 

de business; 

- descrierea profilului de risc curent si tintit pentru principalele tipuri de 

riscuri. 

La nivelul S.I.F. OLTENIA S.A. este organizată o structură specială, 

independentă, Responsabilul cu Administrarea Riscului, care supraveghează și 

coordonează această activitate. 

Societatea acordă o maximă importanță gestionării eficiente a riscurilor în 

vederea atingerii obiectivelor strategiei și pentru a asigura beneficii acționarilor. 

Administrarea riscurilor semnificative presupune asigurarea cadrului pentru 

identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul acestor riscuri în vederea 

menținerii lor la un nivel acceptabil raportat la apetitul de risc al societății și la 

capacitatea acesteia de a diminua sau acoperi aceste riscuri. 

Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri 

de supervizare și aprobare a limitelor decizionale. 
 

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

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

riscurile ce pot apărea în derularea activităţii. 

Prin natura obiectului de activitate societatea este expusă la diferite tipuri de 

riscuri asociate instrumentelor financiare și piețelor pe care are expunere. 

Principalele riscuri identificate în activitatea S.I.F. OLTENIA S.A. sunt: 
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- riscul aferent mediului economic 

- riscul operaţional 

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

- riscul de credit 

- riscul de lichiditate. 

 

RISCUL AFERENT MEDIULUI ECONOMIC 

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

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

S.A. deţine participaţii. 

Economia românească continuă să prezinte caracteristicile specifice unei  

economii emergente, şi există un grad semnificativ de incertitudine privind 

dezvoltarea mediului politic, economic şi social. 

Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2017 a fost un an foarte bun, 

creşterea înregistrată de PIB fiind superioară nivelului prognozat. 

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

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

afaceri pentru ţara noastră. 

 

Economia UE va fi supusă în anul 2018 în special riscurilor politice. Politica va 

influenta economia si va genera incertitudine.  

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

negociate, ridică noi semne de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2018. 

Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de 

asemenea există un risc politic ridicat. În anul 2017 au avut loc numeroase 

schimbări la nivel guvernamental și acestea au continuat și în anul 2018. 

Estimăm că riscul aferent mediului economic la care este expusă societatea 

este moderat (mediu). 

 

 

RISCUL OPERAŢIONAL 

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al 

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

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

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

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

Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor legate 
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de riscul operaţional revine administratorului de risc și conducerii societăţii, care 

acționează în sensul dezvoltării standardelor generale ale societăţii de gestionare a 

riscului operaţional pe următoarele arii: 

- stabilirea adecvată a structurii organizaționale și a responsabilităților; 

- cerinţe de separare a responsabilităţilor; 

- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare; 

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

acestora; 

- dezvoltarea şi instruirea profesională; 

- stabilirea unor standarde de etică pentru personal; 

- documentarea controalelor şi procedurilor; 

- prevenirea riscului de litigii. 

- stabilirea și implementarea procedurilor de prevenire și gestionare a 

conflictelor de interese; 

- stabilirea și implementarea strategiei managementului riscului, stabilirea 

apetitului la risc și a profilului de risc; 

Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii societăţii. 

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

monitorizarea şi controlul riscurilor. 

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

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

timp şi este un aspect al culturii organizaţionale.  

În anul 2017 S.I.F. Oltenia S.A. a efectuat evaluarea internă a riscurilor 

operaționale generate de Sistemele Informatice conform Normei A.S.F. nr. 6 / 

2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice 

utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de ASF. 

Din punctul de vedere al Normei A.S.F. nr. 6 / 2015, S.I.F. Oltenia S.A. se 

încadrează în categoria de risc "mediu". 

Responsabilii de departamente / direcţii din cadrul societăţii au reevaluat 

riscurile din cadrul structurii organizatorice proprii și au încercat să identifice 

riscurile noi apărute. Pentru documentarea procesului de reevaluare a riscurilor, au 

fost întocmite "Rapoartele privind gestionarea și revizuirea riscurilor operaționale 

generate de Sistemele Informatice" respectându-se procedura "Procedură privind 

Evaluarea  internă a riscurilor operaţionale generate de Sistemele Informatice", 

aprobată de conducerea societăţii.  



 28 

 Persoana desemnată de conducerea societăţii cu responsabilităţi pentru 

gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice a primit 

"Rapoartele privind gestionarea și revizuirea riscurilor operaționale generate de 

Sistemele Informatice" de la responsabilii de departamente / direcţii şi a actualizat 

Registrul Riscurilor cu datele / informaţiile despre riscurile care urmează a fi 

gestionate la nivelul tuturor structurilor organizatorice. 

Responsabilii de departamente / direcţii din cadrul societăţii au monitorizat 

măsurile de control al riscurilor existente constatând că nu este necesară 

implementarea de noi măsuri. 

În urma analizei riscurilor s-a constatat că în cadrul societăţii probabilitatea 

producerii unor evenimente nedorite, generate de sistemele informatice, este 

neglijabilă sau slabă, nivelul de impact este neglijabil sau mediu, rezultând un 

nivel al riscului mic (scăzut). Deasemenea, s-a constatat că măsurile de control 

necesare au fost deja implementate în cadrul societăţii, nefiind nevoie de măsuri 

suplimentare. 

Conform Normei A.S.F. nr. 6/2015, rezultatul evaluării interne a riscurilor 

operaționale ale S.I.F. Oltenia S.A. trebuie transmis A.S.F. până la data de 31 

martie 2018, pentru anul 2017. 

La sfârșitul anului 2016 la sediul societății a fost efectuat auditul extern 

asupra sistemelor informatice relevante ale societății, conform Normei A.S.F. nr. 

6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele 

informatice. În opinia auditorului Mazars Romania SRL, SIF Oltenia respectă în 

toate aspectele semnificative cerințele privind conformitatea cu Norma A.S.F. nr. 

6/2015. Următorul audit asupra sistemelor informatice relevante ale societății 

urmează a fi efectuat în anul 2019, periodicitatea acestuia fiind de 3 ani, conform 

încadrării în categoria de risc "mediu". 
 

Desele modificări legislative induc anumite riscuri legate în special de 

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

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

generatoare de risc. 

Estimăm la nivelul societății că acest risc este moderat (mediu). 

 

 

RISCUL DE PIAŢĂ 

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

profiturilor, determinat de fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor titlurilor de capital – în 
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ceea ce priveşte activităţile care aparţin portofoliului de tranzacţionare - ale ratei 

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

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

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

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

expusă, majoritatea activelor sale fiind exprimate în moneda naţională. 

Conducerea societății a urmărit și urmărește în permanență reducerea la 

minim a posibilelor efecte adverse asociate riscului de piață, printr-o politică activă 

de diversificare prudențială a portofoliului de active financiare administrat. 

Estimăm că riscul de piață la care este expusă Societatea este mediu. 

 

 

RISCUL DE CREDIT 

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

a insolvabilităţii debitorilor săi. 

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

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

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

raport cu orice tip de creanță.  

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

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

 

Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența 

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

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

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

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

cumpărare; 

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

să fie mai mică decât valoarea investiției inițiale. 

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

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

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

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

operaţiunilor investiţionale, cât şi după aprobarea şi realizarea efectivă a 

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



 30 

situaţia apariţiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activităţii economice 

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

Estimăm că riscul de credit la care este expusă Societatea este mediu. 

 

RISCUL DE LICHIDITATE 

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

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

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

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

de piaţă sau la alţi factori externi. 

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

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

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

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

intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză. 

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

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

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

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

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

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

reglementărilor A.S.F. În cadrul S.I.F. Oltenia S.A., la 31.12.2017, participațiile 

deținute în societăți nelistate reprezinta 33,70% din totalul activelor administrate, în 

cadrul cărora se include participația deținută în BCR care individual reprezintă 

77,38% din valoarea participațiilor deținute la societățile nelistate. Având în vedere 

faptul că BCR este evaluată la valoarea fondurilor proprii și că celelalte două bănci 

BRD și TLV - bănci cu care BCR este în competiție în domeniul fnanciar-bancar din 

România - se tranzacționează la prețuri care reprezintă multiplu de 1,3 - 1,4 fondurile 

lor proprii, nu există riscul ca o eventuală fructificare a pachetului deținut la BCR să 

nu poată fi realizat la valoarea la care este evaluată, respectiv la valoarea fondurilor 

sale proprii. 

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă chiar 

şi tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate. 

În perspectiva anului 2018, anticipăm menţinerea unui nivel scăzut de 
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lichiditate pentru piaţa de capital din România.  

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

creştere a lichidităţii portofoliului administrat. 

Estimăm că acest risc este mediu, corelat cu lichiditatea pieței de capital 

românești. 

 

 
 

RISCUL DE PORTOFOLIU 
 

ÎNCADRAREA CATEGORIILOR DE ACTIVE ÎN LIMITELE 

IMPUSE DE LEGISLAŢIE  
 

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

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

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

diversificată. 

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

188 din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F.  nr. 15/2004.  

 În cursul anului 2017, a fost analizată periodic structura portofoliului şi 

încadrarea acestuia în prevederile legale. 
 

  

Structura portofoliului de active financiare la data de 31.12.2017 se prezintă astfel: 
 

 

 

 

 

a) Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la 

tranzacţionare - limita admisă: 20% din active 

 

Tip activ 

Valoare active conform 
Regulamentului ASF nr. 

9/2014 
- lei - 

Pondere 
în activul 

net 
- % - 

Pondere 
în total activ 

- % - 

Acţiuni deţinute la societăţi 
de tip "închis" * 

139.079.720 7,8557 7,6226 

Depozite bancare 792.848 0,0448 0,0434 

TOTAL 139.872.568 7,9005 7,6660 
 

 

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

15/2004 participaţia deţinută la Banca Comercială Română S.A. Bucureşti. 
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b) Valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de 

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

 

 

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

 

Tip activ Valoare active conform 
Regulamentului ASF 

nr. 9/2014 
- lei - 

Pondere în 
activul net 

- % - 

Pondere 
în total activ 

- % - 

Acţiuni emise de Banca 
Transilvania S.A. Cluj Napoca 

101.317.488 5,7228 5,5529 

Depozite bancare 638.622 0,0361 0,0350 

TOTAL 101.956.110 5,7589 5,5879 

 

 

 

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

31.12.2017, 11,39% din total activ, respectiv 11,74% din activul net, ea 

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

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

 

 

 

 

 

c) Instrumente financiare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup - 

limita admisă: 50% din active 

 

Denumire grup Valoare activ 
conform 

Regulamentului 
ASF nr. 9/2014 

- lei - 

Pondere în 
activul net 

- % - 

Pondere 
în total 
activ 
- % - 

Grupul Banca Transilvania, din care: 

- acţiuni Banca Transilvania 101.317.488 5,7228 5,5529 

      - acţiuni BT ASSET MANAGEMENT SAI 4.232.920 0,2391 0,2320 

      - titluri BT INDEX 1.722.362 0,0973 0,0944 

Depozite bancare 638.622 0,0361 0,0350 

TOTAL 107.911.392 6,0953 5,9143 
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d) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente 

financiare derivate - nu este cazul 
 

 

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

10% din valoarea activelor. 
 

Valoarea conturilor curente şi a numerarului evidenţiate în activul net la 

31.12.2017 este de 3.813.215 lei – valoare care conţine dobânzile la zi pentru 

depozitele bancare - reprezentând 0,21% din valoarea activelor. 
 

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

Totalul deţinerilor în depozite bancare este de 792.849 lei, reprezentând 

0,043% din valoarea activelor. 

 

Depozite BANCA TRANSILVANIA 
 

Nr. 
Crt 

Denumire banca Valoare actualizata Pondere in 
activul net 

al SIF 
- % - 

Pondere in 
activul 

total al SIF 
- % - 

1 Depozite bancare in lei  
BANCA TRANSILVANIA  

227.702 0,0129 0,0125 

2 Depozite bancare in valută 
BANCA TRANSILVANIA 

410.920 0,0232 0,0225 

   Total 638.622 0,0361 0,0350 

 
 
 
Depozite BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
 

Nr. 
Crt 

Denumire banca Valoare actualizata Pondere in 
activul net 

al SIF 
- % - 

Pondere in 
activul 

total al SIF 
- % - 

1 Depozite bancare in lei BCR  154.226,65 0,0087 0,0085 

2 Depozite bancare in valută BCR - - - 

   Total 154.227 0,0087 0,0085 

 

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

cazul. 
 

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

 S.I.F. OLTENIA S.A. deţine titluri de participare la OPCVM/AOPC 
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înregistrate în activul net la data de 31.12.2017, în valoare de 2.789.494 lei, 

reprezentând 0,15% din valoarea activelor. 

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

și S.I.F. TRANSILVANIA S.A., valoarea titlurilor se ridică la 11.481.877 lei, 

respectiv 0,63% din valoarea activelor. 

 
 

 1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA 

          SOCIETĂŢII  
 

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

31.12.2017 în proporţie de 65,90% din participaţii la capitalul social al unor societăţi 

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

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

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă chiar şi 

tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate. 
 

 b) Cheltuielile de capital pe care ni le propunem în anul 2018, respectiv 

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

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

c) Conform estimărilor Comisiei Naționale de Prognoză, economia 

României în 2018 se va menține pe creștere, anticipându-se pentru PIB o creștere 

de 5,5%. 

Cel mai mare aport la creșterea PIB îl va avea sectorul construcțiilor cu o 

valoare adăugată de 7%. 

Consumul efectiv al gospodăriilor va crește cu 6,2% în 2018, față de o creștere 

de 8,5% în 2017. Rata șomajului va fi de 4,8%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale 

față de 2017. 

În ciuda acestor prognoze bune, faptul că economia Românească este încă 

fragilă și dependentă de evoluțiile economiilor din UE determină conducerea S.I.F. 

Oltenia S.A. să fie prudentă în deciziile pe care le ia. 

 

 

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 
 

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

de producţie. 
  

Activele corporale în proprietate au o valoare nesemnificativă, fiind 

înregistrate în contabilitate cu 10.871.348 lei. Ele sunt reprezentate de terenuri şi 

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

tehnică de calcul şi autoturisme necesare desfăşurării activităţii administrative 

curente. 
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Nu există litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 

din patrimoniu. 

 
 

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE 

      SOCIETATE 

 

3.1. PRECIZAREA PIEŢELOR DIN ROMÂNIA ŞI DIN ALTE ŢĂRI  

       PE CARE SE NEGOCIAZĂ VALORILE MOBILIARE EMISE  

       DE SOCIETATE 
 

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

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

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

încadrată în prezent la categoria Premium. 
 

 

 

3.2. DESCRIEREA POLITICII SOCIETĂŢII CU PRIVIRE LA 

       DIVIDENDE 
 

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

Politica de dividende a urmărit atât satisfacerea intereselor investitorilor pe 

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

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

necesare activităţii investiţionale. 
 

 

 

 

 2014 

- lei - 

2015 

- lei - 

2016 

- lei - 

2017 

(varianta propusă de 
CA pentru repartizarea 

profitului net) 

- lei - 

Dividende brute de 
distribuit - total 

69.619.886 75.421.543 52.214.914 40.611.600 

Dividende brute plătite          
- total 

54.035.066 56.975.472 38.803.458 - 

Dividende brute plătite / 
Dividende brute de 
distribuit                - % -  

77,61 75,54 74,31 - 

Dividend brut/acţiune 0,12 0,13 0,09 0,07 

Profit net 94.876.130 132.405.011 101.271.377 74.303.964 

Alocare din profitul net 
pentru dividende     -% -                            

73,38 56,96 51,56% 54,66 
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Dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2013, care la  data de 

01.10.2017 figurau în evidența S.I.F. Oltenia S.A. ca neplătite, au fost înregistrate 

în exercițiul financiar al anului 2017 la ,,venituri'', în conformitate cu Hotărârea nr. 

7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 04.04.2017. Aceste dividende au 

fost în sumă de 21.141.889 lei. 

Suma totală a dividendelor alocate de S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 2014 – 

2016 a fost de 197.256.343 lei, dintr-un profit net de 328.552.518 lei, respectiv 

60,04%. 

Până la 31.12.2017, s-au distribuit: 77,61% din dividendele cuvenite pentru 

exercițiul financiar 2014,  75,54% din cele aferente anului 2015, respectiv 74,31% 

din cele cuvenite pentru anul 2016. 
 

În conformitate cu Hotarârea nr. 3 adoptată de Adunarea Generală  Ordinară 

a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. desfașurată în data de 06.09.2017, plata 

dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 s-a desfăşurat cu respectarea 

următoarelor condiţii: 
 

• dividendul brut/acțiune a fost de 0,09 lei pentru o acțiune deținută la 

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

pe dividende în cotele prevăzute de legislația în vigoare la data plății; 
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• acționarii îndreptățiți să primească dividende distribuite din profitul 

net realizat în exercițiul financiar 2016 au fost cei înregistrați în 

registrul consolidat al acționarilor la data de 11.10.2017 - „Data de 

înregistrare” aprobată de adunarea generală a acționarilor (Ex date 

10.10.2017); 
 

• dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2016 

au început a se plăti acționarilor începând din data de 01.11.2017 – 

„Data plății”; 
 

• costurile aferente plății dividendelor, indiferent de modalitatea de 

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

dividendului. 
 

 

Conform prevederilor legislaţiei pieţei de capital, plata dividendelor 

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

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

(intermediarii, în conformitate cu Legea 24/2017, art. 86, alin.5, care au încheiat 

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

Române – agentul de plată. 

 

Modalităţi de plată dividende: 
 

A. Plăți pentru acționarii persoane fizice care nu au conturi de valori 

mobiliare deschise la participanți (Secțiunea I – Depozitar Central): 
 

 I. Plăți în numerar la ghișeele Băncii Comerciale Române  

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

prin punere la dispoziție a sumelor cuvenite la ghișeele BCR începând cu data de 

01.11.2017. 
 

II. Plăți prin virament bancar în conturi deschise în lei la o bancă din 

România 

Depozitarul Central S.A. a pus la dispoziția tuturor acționarilor cu acțiuni în 

Secțiunea I opțiunea de a încasa orice sumă de bani cuvenită direct prin virament 

bancar în contul bancar al acționarului.  

Prin urmare, acționarii persoane fizice și juridice din această categorie 
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(Secțiunea I – Depozitar Central), care au dorit plata dividendelor prin transfer 

bancar, au avut posibilitatea de a solicita și transmite către Depozitarul Central 

S.A. documentele necesare plății dividendelor prin virament, începând cu data 

publicării comunicatului societății privind plata dividendelor aferente exercițiului 

financiar 2016. 

Solicitările de plată a dividendelor prin transfer bancar, împreuna cu 

documentele necesare plății dividendelor prin virament solicitate de Depozitarul 

Central S.A. și dovada achitării serviciului de colectare IBAN (pentru solicitările 

transmise după 31.12.2017), trebuiau transmise la adresa : Depozitarul Central SA 

– București, bd. Carol I, nr.34-36, Sector 2. sau depuse la sediul Depozitarului 

Central.  

 

B. Plăți pentru acționarii care dețineau conturi de valori mobiliare 

deschise la participanți – bănci custode sau SSIF (Secțiunea II - Depozitar 

Central): virament în conturile participanților  

Pentru acționarii persoane fizice și juridice care la data de înregistrare 

dețineau acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. evidențiate în Secțiunea II a 

Registrului acționarilor, dividendele au fost platite automat în Data plății 

(01.11.2017) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central S.A., în 

conturile Participanților respectivi, fără prezentarea unor documente suplimentare. 

Acționarii nerezidenți care au dorit aplicarea prevederilor mai favorabile ale 

Convenției de evitare a dublei impuneri încheiată între România și țara lor de 

rezidență sau prevederile mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente 

(astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al U.E. sau într-unul din 

statele A.E.L.S.), au avut posibilitatea de a transmite solicitări în acest sens la 

sediul S.I.F. Oltenia S.A., pâna la data de 24.10.2017. 

Plata dividendelor în Data plății (01.11.2017) a fost condiționată de 

transmiterea tuturor documentelor complete și corecte și a eventualelor clarificări 

solicitate până la data de 24.10.2017.  

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

trebuia exprimată până cel târziu în data de 24.10.2017), documentele necesare au 

putut fi transmise până cel târziu la data de 04.12.2017. 

Plata dividendelor cuvenite acționarilor nerezidenți care au optat pentru plata 

amânată și au transmis la sediul S.I.F. Oltenia S.A. prin intermediul Participanților 

documentația completă și corectă, a fost instructată de Depozitarul Central S.A. 

potrivit procedurii proprii. 
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C. Dividende cuvenite acționarilor cu acțiuni deținute în coproprietate 

În cazul acțiunilor deținute în coproprietate la Data de înregistrare, plata 

dividendelor s-au efectuat astfel: 

- în cazul plăților în numerar, plățile au fost efectuate cu condiția ca toți 

coproprietarii să se fi prezentat la Agentul de plată, personal sau prin reprezentant 

legal și/sau conventional împreună cu documentele necesare pentru plata în 

numerar; 

- în cazul plăților către cei care au avut deschis un cont la Participant, 

dividendele  cuvenite coproprietarilor au fost virate Participantului ai cărui clienți 

erau; 

- în cazul plăților prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor 

au fost virate în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune 

adresată Depozitarului Central S.A.; 

- în situația în care coproprietarii au solicitat atât înregistrarea de către 

Depozitarul Central  S.A. a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor 

financiare ca efect al ieșirii din indiviziune, cât și plata directă către fiecare dintre 

coproprietari, conform numărului de instrumente dobandite în proprietate 

exclusivă, societatea a calculat sumele de bani corespunzatoare fiecărui fost 

coproprietar, plata urmând să se efectueze conform procedurii. 

 

D. Dividende cuvenite acționarilor decedați 

Dividendele cuvenite acționarilor decedați au putut fi încasate prin 

intermediul Băncii Comerciale Române, doar după înregistrarea de către 

Depozitarul Central S.A. a transferului direct de proprietate ca efect al succesiunii, 

în baza solicitării moștenitorilor. 

 

E. Dividende a căror plată nu a putut fi efectuată prin Depozitarul Central  

Dividendele cuvenite acționarilor a căror valoare nu acoperea cheltuielile de 

distribuire generate de plata prin Depozitarul Central S.A. (cazul deținatorilor a cel 

puțin 40 acțiuni S.I.F. Oltenia S.A.), s-au distribuit la solicitarea acționarului de la 

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

01.11.2017. 
 

Totodată, dividendele neîncasate de către acționarii îndreptățiți pentru 

exercițiile financiare 2014 și 2015 au fost plătite în continuare. 
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Pentru exerciţiul financiar al anului 2017, Consiliul de Administraţie al 

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

următoarea variantă de repartizare a profitului net realizat în anul 2017: 

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0700 lei. 
 

- Dividende      40.611.600,00 lei 

- Alte rezerve (surse proprii de finanțare) 33.692.363,75 lei 
 

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 74.303.963,75 lei 
 

 Dividendul brut propus a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 

înregistrare reprezintă o rată de distribuire de 54,66% din total profit net realizat 

în exerciţiul financiar al anului 2017.  

Dividendul brut propus asigură un randament de 3,70% din prețul mediu de 

tranzacționare al acțiunilor în anul 2017 și de 3,21% din prețul de 

închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (29 decembrie 2017).  
 

Consiliul de Administraţie propune Adunării Generale Ordinare a 

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

conform reglementărilor legale în vigoare. 

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

din valoarea dividendului net. 

Acţionarii vor fi informaţi cu privire la modalitatea de distribuire a 

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

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

www.sifolt.ro. 

 
 

3.3. DESCRIEREA ORICĂROR ACTIVITĂŢI ALE SOCIETĂŢII DE      

       ACHIZIŢIONARE A PROPRIILOR ACŢIUNI 
 

S.I.F. OLTENIA S.A. - până la data de 31.12.2017 - nu a achiziţionat acţiuni 

proprii.  

 

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

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

3.5. OBLIGAŢIUNI ŞI/SAU ALTE TITLURI DE CREANŢĂ EMISE 

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

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

http://www.sifolt.ro/
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4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII   
 

 Consiliul de Administraţie 
 

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

este administrată în sistem unitar. 

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

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

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

În cursul anului 2017, Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. a 

avut în componenţa sa doi administratori executivi. Aceștia constituie conducerea 

superioară a societății, fiind responsabili pentru administrarea și buna desfășurare a 

activității societății, inclusiv pentru punerea în aplicare a politicilor, strategiilor și 

atingerea obiectivelor. 

Atribuțiile și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească membrii conducerii 

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

Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015 și Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016. 
 
 

În perioada 01.01.2017 – 20.04.2017, componenţa Consiliului de 

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

1. Tudor Ciurezu - Preşedinte/Director General 

2. Anina Radu - Vicepreşedinte/Director General Adjunct 

3. Cristian Buşu - administrator 

4. Victor Căpitanu - administrator 

5. Nicolae Stoian - administrator  

6. Carmen Popa - administrator  

7. Paul-George Prodan - administrator 
 

 

Conform Hotărârii nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 

04.04.2017, având în vedere și Hotărârea Consiliului de Administrație întrunit în 

prima sa ședință în 04.04.2017, începând cu 21.04.2017 a fost ales un nou Consiliu 

de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu următoarea componență:  
 

1. Tudor Ciurezu - Preşedinte/Director General 

2. Cristian Buşu - Vicepreşedinte/Director General Adjunct 

3. Anina Radu - administrator 

4. Radu Hanga - administrator 
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5. Ana Barbara Bobircă -  administrator  

6. Nicolae Stoian - administrator  

7. Carmen Popa - administrator 
 

În data de 26.07.2017, S.I.F. Oltenia S.A. a primit de la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară Avizul nr. 424/26.07.2017 prin care a fost avizată 

modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A., în 

conformitate cu Hotărârea nr. 8 a AGOA S.I.F. Oltenia S.A. din data de 

04.04.2017. Exercitarea în concret a atribuțiilor a avut loc după înregistrarea 

Consiliului de Administrație în evidențele Oficiului Registrului Comerțului Dolj, și 

anume începând cu data de 31.07.2017. 

 

Scurtă prezentare a membrilor Consiliului de Administraţie 
 

1) Ciurezu Tudor – Preşedinte  
 

- vârsta - 63 ani 

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

- experienţa profesională - vechime: 40 de ani 

- Director General Adjunct - la FPPV Oltenia în perioada 1993 – 1996 

- la S.I.F. OLTENIA S.A.  în perioada 1996 –   

aprilie 2011  

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

    decembrie 2000 -  aprilie 2011 

- Preşedinte CA:  15.04.2011 - 20.04.2017 

- Preşedinte CA:  31.07.2017 -  până în prezent 

- Director General: 15.04.2011 - 20.04.2017 

- Director General: 20.04.2017 - până în prezent 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016 - 20.04.2017 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 22.09.2017 - până în prezent 
 

 

 

2) Cristian Buşu – Vicepreşedinte 

- vârsta - 38 ani 

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

- experienţa profesională - vechime: 17 ani 

- administrator: 31.05.2013 - 20.04.2017 

- Vicepreședinte CA: 31.07.2017 - până în prezent 

- Director General Adjunct: 31.07.2017 - până în prezent 
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- Membru al Comitetului de Audit: 03.06.2014 - 20.04.2017 

- Preşedinte al Comitetului de Audit: 10.11.2015 - 20.04.2017 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016 -  20.04.2017 
 

 

 

3) Radu Anina  

- vârsta - 45 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională – vechime: 20 ani 

- administrator:  12.09.2011 - 27.04.2012  

                              17.05.2012 - 20.04.2017 şi 

    31.07.2017 - până în prezent  

- Vicepreşedinte CA: - 18.10.2011 - 27.04.2012 

      şi 25.05.2012 - 20.04.2017 

- Director General Adjunct: - 13.10.2011 - 27.04.2012 

                                                şi 30.05.2012 - 20.04.2017 
 

4) Radu Hanga      

- vârsta -  46 ani 

- licenţiat în științe tehnice, studii academice postuniversitare în 

management 

- experienţa profesională - vechime: 20 ani 

- administrator din 31.07.2017  - până în prezent 

- Președinte al Comitetului de Audit: 22.09.2017 - până în prezent 

- Membru al Comitetului de Nominalizare: 22.09.2017 - până în prezent 

5) Ana Barbara Bobircă  

- vârsta - 42 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice, doctor în economie 

- experienţa profesională - vechime: 17 ani 

- administrator: 20.04.2013 - 28.03.2014 

    și 31.07.2017 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Audit: 22.09.2017 – până în prezent 

- Preşedinte al Comitetului de Nominalizare: 22.09.2017 – până în prezent 

 

6) Nicolae Stoian 

- vârsta - 61 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice 
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- experienţa profesională - vechime: 33 ani 

- administrator provizoriu: 28.05.2014 – 29.07.2014 

- administrator: 12.09.2014 – 20.04.2017 

  și 31.07.2017 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Audit: 22.09.2017 - până în prezent 

 

7) Carmen Popa  

- vârsta - 51 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională - vechime: 26 ani 

- administrator provizoriu: 28.05.2014 –  29.07.2014 

- administrator: 12.09.2014 – 20.04.2017 

  și 31.07.2017 – până în prezent 

- Membru al Comitetului de Audit: din 03.06.2014 - 20.04.2017 

- Preşedinte al Comitetului de Nominalizare: 19.12.2016 - 20.04.2017  
 

La data de 31.12.2017, administratorii societății aveau următoarele deţineri: 
 

1.  Tudor CIUREZU 1.827.530 acţiuni 

2.  Cristian BUŞU 12.000 acţiuni 

3.  Anina RADU 137.189 acţiuni 

4.  Radu HANGA 15.000 acţiuni 

5.  Ana Barbara BOBIRCĂ - 

6.  Nicolae Stoian 220 acţiuni  

7.  Carmen Popa - 
 

 

Conducerea superioară 
 

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

Consiliului de Administraţie îndeplineşte şi funcţia de Director General, iar 

Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie îndeplineşte şi funcţia de Director 

General Adjunct. 
 

În perioada 01.01.2017 - 20.04.2017, Conducerea superioară a S.I.F. 

OLTENIA S.A. a fost asigurată de: 

- Tudor CIUREZU - Director General  

- Anina RADU - Director General Adjunct 
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În perioada 31.07.2017 - 31.12.2017, Conducerea superioară a S.I.F. 

OLTENIA S.A. a fost asigurată de: 

- Tudor CIUREZU - Director General  

- Cristian BUȘU - Director General Adjunct 
 

Conducătorii S.I.F. OLTENIA S.A. au fost avizaţi prin: Avizul A.S.F. nr. 

423/26.07.2017. Exercitarea în concret a atribuțiilor a avut loc după înregistrarea 

noii componențe a conducerii superioare în evidențele Oficiului Registrului 

Comerțului Dolj, și anume începând cu data de 31.07.2017. 
 

Membrii conducerii superioare au încheiat cu societatea contracte de 

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

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

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

angaja răspunderea acesteia. 

 

 

LITIGII ALE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

ŞI CONDUCERII REFERITOARE LA ACTIVITATEA ÎN CADRUL 

EMITENTULUI – nu este cazul 

 

5. SITUAŢIA LITIGIILOR 

La data de 31.12.2017, la Direcţia Juridică a Societăţii de Investiţii 

Financiare Oltenia S.A. au figurat înregistrate în stare de judecată un număr de 29 

cauze, din care: 

• 18 cauze - reclamantă; 

•   5 cauze - pârâtă; 

•   3 cauze - în procedura insolvenţei; 

•   2 cauze - chemată în garanție; 

•   1 cauză - intervenientă; 
 

După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel: 

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

 → în 2 cauze S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de creditor chirografar; 

 → într-o cauză are calitatea de creditor de aport. 
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-  8 cauze - anulare hotărâri A.G.A / anulare operaţiuni cu acţiuni, în care 

S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de reclamantă; 

- 18 - alte cauze. 

În dosarele de faliment, la data de 31.12.2017 sunt înregistrate 3 cauze din 

care în două S.I.F. Oltenia S.A. este creditor chirografar, respectiv 

ELECTROTOTAL Botoșani și SCCF București și o cauza în care S.I.F. Oltenia 

S.A. este creditor de aport - CORINT Targoviște. Menționam că în cursul anului 

2017 s-a închis procedura falimentului pentru ARO, S.I.F. Oltenia S.A. 

nerecuperând creanța înscrisă la masa credală.  

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

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

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

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

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

PRODPLAST S.A București,  CONTACTOARE S.A. Buzău, CEREALCOM S.A. 

Alexandria, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A., SINTEROM SA. 

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

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

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

asupra dividendelor cuvenite, cereri de intervenție dintre care exemplificăm: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

până la data raportării - 31.12.2017. Se continuă executarea. A.A.A.S. a contestat 

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

soluția fiind atacată cu apel. S.I.F. Oltenia S.A. a formulat cerere de intervenție în 

cauză. AAAS a contestat și procesul verbal de distribuire a prețului rezultat din 

vânzarea acțiunilor BIOFARM, în care este parte și S.I.F. Oltenia S.A., dosar 

suspendat până la soluționarea primei contestații a AAAS. Ultima contestație a 
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AAAS efectuată în cadrul acestei executări vizează cererea de poprire a 

dividendelor cuvenite AAAS, terț poprit MERCUR S.A. Craiova (dosar 

29516/215/2017, judecătoria Craiova, termen 21.03.2018). 

- acţiuni având ca obiect despăgubiri pentru neîndeplinirea obligaţiei de 

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

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

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

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

LACTA S.A. Giurgiu, după soluţionarea favorabilă obţinută la judecată în prima 

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

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

judecată. Împotriva soluției s-a declarat recurs, cerere care a fost respinsă de către 

instanța de judecată cu obligarea S.I.F. Oltenia S.A. la plata către GEOCHIS S.A. a 

sumei de 3.785,39 lei - onorariu avocat. 

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

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

CONTACTOARE S.A., au fost soluționate irevocabil, soluția instanțelor fiind 

aceea a obligării pârâtelor la plata de daune, respectiv: 

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

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

Curtea de Apel Ploieşti, prin Decizia 641/12.10.2016, a obligat pârăta 

CONTACTOARE S.A. la plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune interese 

și 32.144 lei, cheltuieli de judecată.  S.I.F. Oltenia S.A. se află în curs de executare 

silită pentru recuperarea creanței. 

b) în dosarul nr. 5756/279/2012, având ca obiect obligarea la daune a 

societății SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Piatra Neamț, în calitate 

de acţionar majoritar al CONTACTOARE S.A. Buzau, Curtea de Apel Bacău prin 

Decizia 689/12.05.2017 a obligat SCR la plata către S.I.F. Oltenia S.A. a sumei de 

104.627,28 lei și 9.960 lei, cheltuieli de judecata. Suma a fost recuperată de S.I.F. 

Oltenia S.A. prin executare silită. 

- a promovat de asemenea pe parcursul anului 2016 o acțiune în pretenții 

bănești pentru obligarea CEREALCOM S.A. Alexandria la plata sumei de 

1.660.826 lei, reprezentând contravaloarea pachetului de acțiuni cuvenită la 

retragerea din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 
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31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Cauza s-a soluționat în data 

de 28.12.2017 prin respingerea cererii S.I.F. Oltenia S.A., având termen de 30 de 

zile pentru formularea căii de atac. 

 

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

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

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

Popescu Carmen Ioana care, la data raportării - 31.12.2017, prezintă următoarea 

situație: 

 Dosarul nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect 

pretenţii băneşti în sumă de 1.758.550 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei 

motivat de faptul că a fost revocat din funcţia de administrator în AGOA S.I.F. 

Oltenia S.A., se află în rejudecare la Tribunalul Dolj sub nr. 6584/63/2014*, 

termen de judecată 21.03.2018. 

 

 Dosarul nr. 22552/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, având ca 

obiect pretenţii băneşti în sumă de 48.000 lei, reprezentând participare la profit pentru 

perioada 01.01.2011-29.04.2011 (dată la care a fost revocată de către AGOA S.I.F. 

Oltenia S.A. din funcţia de Administrator). Prin Sentința 721/14.09.2017 a respins 

definitiv cererea reclamantei. 

 

În cursul anului 2017, nu au fost înregistrate acţiuni în anulare a Hotărârilor 

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

 

6. ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢILOR DE COMUNICARE 

     STABILITE DE LEGISLAŢIE 

 

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

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Societatea a întocmit şi publicat raportările periodice şi curente în conţinutul 

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

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

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

 

➢ În data de 04.04.2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

S.I.F. OLTENIA S.A. 

 Au fost respinse ambele propuneri ale Consiliului de Administrație de 

repartizare a profitului net, situație în care profitul net în sumă de 101.271.376,81 

lei a rămas nerepartizat.  

 A fost ales începând cu 21.04.2017 un nou Consiliu de Administrație, pentru 

un mandat de 4 ani, format din 7 membri, având următoarea componență: Tudor 

Ciurezu - Președinte/Director General, Cristian Bușu - Vicepreședinte/Director 

General Adjunct, Anina Radu, Radu Hanga, Ana Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, 

Carmen Popa. 

 

➢ În data de 06.09.2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

S.I.F. OLTENIA S.A. 

 A fost aprobat repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului 

2016, în suma de 101.271.376,81 lei, conform propunerii Consiliului de 

Administraţie, astfel : 

 - Dividende 52.214.914,26 lei, dividendul brut pe acțiune: 0,0900 lei. 

Acţiunea de distribuire a dividendelor a început  la data de 01.11.2017. 

- Program rascumparare actiuni  

       - Fond de rezerva: 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net)  pentru 

răscumpărarea unui numar de acțiuni proprii. Societatea va desfășura un Program 

de răscumpărare acțiuni proprii în conformitate cu cadrul legal aplicabil, în scopul 

reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de Administrație va 

convoca, organiza și desfășura AGEA pentru aprobarea condițiilor de realizare a 

programului de răscumpărare a acțiunilor. Preț minim per acțiune: 1,5 lei. Preț 

maxim per acțiune: 2,5 lei. Durata programului: maxim 12 luni de la data 

publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.  

 

➢ În data de 05.09.2017 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. 

A fost aprobat conținutul ACTULUI CONSTITUTIV  în format unic, astfel 

cum a fost aprobat de AGEA S.I.F. Oltenia S.A. din 25.08.2016 și publicat în MO 

al României Partea a IV- a nr. 3250/07.09.2016, completat potrivit cerințelor 
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Regulamentului ASF nr. 2/2016 și observațiilor A.S.F. din Adresa nr. DRA 

430.10/30.06.2017, înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 3950/30.06.2017 și 

Adresa nr. DRA 3028/27.07.2017, înregistrată la S.I.F. Oltenia S.A. sub nr. 

4486/27.07.2017, conform formei publicate în Raportul curent nr. 4610 / 

01.08.2017 și  în M.O. nr. 2726 /03.08.2017. 

ACTUL CONSTITUTIV în format unic a fost avizat de A.S.F. în 

15.02.2018 prin Avizul nr. 48/15.02.2018. 

 

 

     8. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ŞI SITUAŢIA  

  PATRIMONIULUI 

 

Situaţiile financiare individuale au fost întocmite de către societate în 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către 

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

pentru a îndeplini cerinţele Normei 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile 

entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.  

În înţelesul Normei 39/2015, Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit 

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

European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor 

internaţionale de contabilitate cu modificările şi completările ulterioare. 

Moneda de raportare a rezultatelor financiare este leul.  
 

 
REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE 

 

Situatia individuala a pozitiei financiare  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  
 

In lei 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

31 decembrie 
2015 

Active 
  

 

Numerar si echivalente de numerar 3.020.367 3.509.197 762.407 

Depozite plasate la banci 792.848 24.466.476 5.813.698 
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In lei 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

31 decembrie 
2015 

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.798.097.017 1.578.803.318 1.668.679.019 

Credite si creante 2.755.702 13.427.910 4.467.266 

Imobilizari corporale 10.871.348 11.373.395 11.822.860 

Investitii imobiliare 539.637 483.071 438.571 

Alte active 367.939 347.473 367.280 

Total active 1.816.444.858 1.632.410.840 1.692.351.101 

Datorii 
  

 

Dividende de plata 48.087.127 56.991.969 81.027.502 

Impozite si taxe 4.997.330 5.246.637 2.541.343 

Datorii cu impozitul amanat 150.531.920 122.077.335 135.643.658 

Alte datorii 6.349.864 18.899.845 9.958.816 

Total datorii 209.966.241 203.215.786 229.171.319 

Capitaluri proprii 
  

 

Capital social 58.016.571 58.016.571 58.016.571 

Efectul aplicării IAS 29 asupra 
capitalului social - 631.852.524 631.852.524 

Rezerve constituite în urma 
aplicării legii 133/1996 144.636.073 1.951.415.434 1.951.415.434 

Rezultatul reportat ca urmare 
aplicării IAS 29 asupra capitalului 
social și rezervelor - (2.438.631.885) (2.438.631.885) 

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 11.603.314 

Rezerve din evaluarea activelor 
financiare disponibile în vederea 
vânzării 781.551.351 626.427.414 686.281.321 

Alte rezerve 521.517.906 472.461.444 442.627.540 

Rezerve din reevaluare imobilizări 
corporale 7.175.074 7.755.548 

8.077.015 

Rezultatul reportat cu excepția 
rezultatului reportat provenit din 
adoptarea pentru prima dată a IAS 
29 7.674.364 7.023.313 

(20.467.063) 

Profit curent 74.303.964 101.271.377 132.405.011 

Total capitaluri proprii 1.606.478.617 1.429.195.054 1.463.179.782 

Total datorii si capitaluri proprii 1.816.444.858 1.632.410.840 1.692.351.101 
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Totalul activelor la data de 31.12.2017 are o valoare de 1.816.444.858 lei, 

fiind în creștere cu  11,27% faţă de 31.12.2016 (1.632.410.840 lei). 

În cadrul activelor, activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt în 

sumă de 1.798.097.017 lei şi reprezintă 98,99% - conform specificului activităţii. 

Depozitele plasate în bănci sunt de 792.848 lei, reprezentând 3,24% din cele 

înregistrate în anul precedent, S.I.F. Oltenia S.A. optând și în anul 2017 pentru 

realizarea unui program investițional important. 

Datoriile societăţii în sumă de 209.966.241 lei, în ușoară creștere faţă de 

anul precedent (3,32%), sunt reprezentate în cea mai mare parte de: 

- dividende de plată – 48.087.127 lei (22,90% din totalul datoriilor) 

- datorii cu impozitul amânat – 150.531.920 (71,69% din totalul datoriilor) 

Capitalurile proprii ale societăţii – 1.606.478.617 lei - prezintă o creștere  de 

12,40% faţă de 31.12.2016. 

 
 

Situaţia individuala a profitului sau pierderii şi altor elemente ale 
rezultatului global  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017  
 

In lei 2017 2016 2015 

Venituri 
  

 

Venituri din dividende 68.321.469 44.249.147 29.501.952 

Venituri din dobanzi 68.419 53.278 303.769 

Alte venituri operationale 22.867.614 42.358.113 96.484.451 

Castig net din diferente de curs 
valutar (387.485) 194.519 550.210 

Castig net din vanzarea activelor 
financiare 12.216.446 55.253.217 55.479.287 

Cheltuieli 
  

 

Comisioane si taxe de administrare 
si supraveghere (2.399.886) (2.267.755) (3.065.988) 

Venituri din reluarea 
provizioanelor pentru riscuri si 
cheltuieli 5.031.750 8.363.656 5.012.702 

Alte cheltuieli operationale (23.800.527) (30.199.087) (23.345.387) 
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In lei 2017 2016 2015 

Profit inainte de impozitare 81.917.800 118.005.088 160.920.996 

Impozitul pe profit  (7.613.836) (16.733.711) (28.515.985) 

Profit net al exercitiului financiar 74.303.964 101.271.377 132.405.011 

Alte elemente ale rezultatului 
global 

  
 

Variatia rezervei din reevaluarea 
imobilizarilor corporale, neta de 
impozit amanat - - 77.539 

Variatia neta a rezervei din 
modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile în vederea 
vânzării  165.529.167 (13.664.437) 8.792.103 

Rezerva aferentă diferentei din 
modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile în vederea 
vânzării transferată în profit sau 
pierderi, netă de impozit (10.405.230) (46.189.470) (29.136.469) 

Total rezultat global aferent 
perioadei 229.427.901 41.417.470 112.138.184 

Rezultatul pe actiune 
  

 

De baza 0,1281 0,1746 0,2282 

 
 

Principalele grupe de venituri realizate de societate în 2017: 

- venituri din dividende – 68.321.469 lei (veniturile din dividende sunt 

înregistrate la valoarea brută); 

- venituri din dobânzi – 68.419 lei;  

- câștigul net din vânzarea activelor financiare este de 12.216.446 lei; 

- alte venituri operaționale – 22.867.614 lei. 

În cadrul acestora este inclusă suma de 21.141.889 lei – dividende neridicate 

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

Hotărârea AGOA nr. 4/04.04.2017. 

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

anului 2017, dividende nete aferente exerciţiului financiar 2016 sunt: 
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Nr 
crt 

Denumire societate 

Deţinere 
S.I.F. Oltenia S.A. 

la data de 
inregistrare 

- % - 

Dividende  nete 
cuvenite 

S.I.F. Oltenia S.A. 
- lei - 

Dividende  nete 
încasate de 

S.I.F. Oltenia S.A. 
până la data de 31.12.2017 

- lei - 

1 TURISM PUCIOASA S.A. 69,219 101.059,90 101.059,90 

2 ELBA S.A. 2,369 76.174,30 76.174,30 

3 BRD S.A. 2,202 10.643.036,85 10.643.036,85 

4 DEPOZITARUL CENTRAL S.A. 3,906 56.297,10 56.297,10 

5 BURSA DE VALORI BUCUREȘTI 5,000 335.463,72 335.463,72 

6 BANCA TRANSILVANIA S.A. 1,123 2.335.918,27 2.335.918,27 

7 UNIVERS S.A. 73,749 1.862.435,23 1.862.435,23 

8 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 3,836 6.028.937,66 6.028.937,66 

9 SIF MOLDOVA S.A. 0,002 800,38 800,38 

10 RELEE S.A. Mediaș 11,464 24.695,42 24.695,42 

11 TRANSGAZ S.A. 1,562 8.092.894,09 8.092.894,09 

12 
SOCIETATEA ENERGETICĂ 
ELECTRICA S.A. 0,027 66.736,23 66.736,23 

13 IAMU BLAJ S.A. 19,834 320.329,13 320.329,13 

14 ANTIBIOTICE S.A. 14,334 3.690,653,39 3.690,653,39 

15 TURISM FELIX S.A. 16,966 488.210,70 488.210,70 

16 S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 0,570 236.553,24 236.553,24 

17 MERCUR S.A. 97,859 284.193,44 284.193,44 

18 SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 25,452 581.462,8 581.462,8 

19 OMV PETROM S.A. 1,245 10.053.379,16 10.053.379,16 

20 FLAROS S.A. 81,039 475.798,45 475.798,45 

21 PROVITAS S.A. 70,278 82.576,65 82.576,65 

22 CONTACTOARE SA 18,196 27.294,55 27.294,55 

23 EXIMBANK S.A. 3,270 156.312,01 156.312,01 

24 BT ASSET MANAGEMENT S.A. 9,9998 1.899.971,19 1.899.971,19 

25 ROMGAZ S.A.  0,403 5.631.224,78 5.631.224,78 

 TOTAL 1 - 53.552.408,64 53.552.408,64 

 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. * 3,836 6.223.936,64 6.223.936,64 

 TRANSGAZ S.A. * 1,642 2.665.966,40 2.665.966,40 

 ROMGAZ S.A. * 0,403 2.859.836,26 2.859.836,26 

 TOTAL 2 - 11.749.739,30 11.749.739,30 

     

 TOTAL GENERAL - 65.302.147,94 65.302.147,94 

 
* -    Dividende cuvenite în temeiul art. II și III din OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. 
g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, 
companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 
autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 

Din totalul dividendelor nete cuvenite S.I.F. OLTENIA S.A. pentru anul 
2016, respectiv 65.302.147,94 lei (dividende brute – 68.321.469 lei), un procent 
de 89,16% a fost furnizat de doar 11 societăţi –  58.225.783,50 lei, acestea 
făcând parte din cele mai lichide societăți de pe piata de capital . 

 Profitul înregistrat înainte de impozitare este de 81.917.800 lei, impozitul 

pe profit fiind de 7.613.836 lei. 
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Profitul brut încorporează suma de 5.000.000 lei, provizion constituit în 

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

mandat al Conducerii superioare. Propunem Adunării Generale Ordinare a 

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

stimularea salariaţilor, conducerii superioare şi administratorilor în conformitate cu 

cadrul legal menţionat şi să acorde Consiliului de Administraţie competenţa pentru 

repartizarea sumei salariaţilor, conducerii superioare (cu contract de mandat) şi 

administratorilor. 

 

 Profitul net al exerciţiului financiar este de 74.303.964 lei, superior cu 

4,48%  celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017. 

 

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

Ordinare a Acţionarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2017 astfel: 

 

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,0700 lei. 
 

- Dividende      40.611.600,00 lei 

- Alte rezerve  

(surse proprii de finanțare)   33.692.363,75 lei 
 

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 74.303.963,75 lei 
 

 

Dividendul brut propus a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 

înregistrare reprezintă o rată de distribuire de 54,66% din total profit net realizat 

în exerciţiul financiar al anului 2017.  

 

Dividendul brut propus asigură un randament de 3,70% din prețul mediu de 

tranzacționare al acțiunilor în anul 2017 și de 3,21% din prețul de 

închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (29 decembrie 2017).  
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Situaţia individuală a fluxurilor de trezorerie (Cash-flow) 

la data de 31.12.2017 

 

Denumirea elementului Exercitiul financiar 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:   

Incasari de la clienti, alte incasari 1.404.049 1.163.256 1.676.157 

Incasari din vanzari de investitii financiare 128.293.435 77.519.118 22.932.336 

Plati pentru achizitionarea de actiuni -101.823.481 -15.855.610 -54.018.729 

Plati catre furnizori si angajati, alte plati -12.096.512 -12.367.224 -9.251.927 

Plati catre BAS, BASS si Bugetul local -4.126.886 -1.336.117 -4.861.594 

Dobanzi incasate 335.575 51.883 70.613 

Dividende incasate 25.584.309 42.234.760 65.302.341 

Dobanzi platite  - - - 

Impozit pe profit platit -14.635.599 -10.768.532 -4.604.995 

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor - - - 

Numerar net din activitati de exploatare 22.934.890 80.641.534 17.244.202 

Fluxuri de numerar din activitati de investitie:   

Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale -36.099 -43.258 -266.097 

Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 619.659 - 586.888 

Numerar net din activitati de investitie 583.560 -43.258 320.791 

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:   

Incasari din emisiunea de actiuni - - - 

Incasari din imprumuturi pe termen lung  - - - 

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar - - - 

Dividende platite -46.475.860 -53.934.735 -38.217.906 

Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati 
dividende 

-712.114 -1.193.999 -1.540.060 

Impozit pe dividende platit -9.253.230 -4.071.277 -1.967.274 

Numerar net din activitati de finantare -56.441.204 -59.200.011 -41.725.240 

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de 
numerar 

-32.922.754 21.398.265 -24.160.247 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul 
exercitiului financiar 

39.497.855 6.575.101 27.973.366 

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul 
exercitiului financiar 

6.575.101 27.973.366 3.813.119 
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9. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 

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

Premium a Bursei de Valori Bucureşti. 
 

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

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

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

dematerializată şi conferă drepturi egale titularilor lor. Acţiunile sunt 

indivizibile, societatea recunoscând un singur reprezentant pentru exercitarea 

drepturilor ce rezultă din deţinerea unei acţiuni. 
 

Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori 

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

Regulamentul C.N.V.M. (A.S.F.) nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi 

ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, privind 

evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care 

dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de A.S.F., Legea nr. 24/2017 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 

2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile 

autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., Actul constitutiv, 

Reglementările interne, Codul Bursei de Valori Bucureşti şi Codul de Guvernanţă 

Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (2015). 

Prin Regulamentul nr. 2/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiară 

(A.S.F.) a reglementat cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernanței 

corporative la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către A.S.F., 

regulament care s-a aplicat începând cu 1 ianuarie 2017. Declarația de guvernanță 

corporativă, întocmită în conformitate cu anexa la Regulamentul nr. 2/2016 a fost 

raportată la A.S.F.  în data de 23.01.2017. 
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S.I.F. Oltenia S.A. este angajată în menținerea și dezvolarea celor mai bune 

practici de guvernanță corporativă pentru asigurarea unui proces decizional eficient 

care să conducă la viabilitatea pe termen lung a societății, la atingerea obiectivelor 

companiei și crearea de plus valoare pentru toate părțile interesate (acționari, 

conducere, salariați, parteneri). 

S.I.F. Oltenia S.A. a acordat o atenție deosebită bunei guvernanțe 

corporative și a aderat la principiile stipulate de Codul de Guvernanță Corporativă 

a Bursei de Valori București. 

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

în sistem unitar. 

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

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

realeşi.  

La 01.01.2017, componenţa Consiliului de Administraţie al S.I.F. OLTENIA 

S.A. era următoarea: 

1. Tudor Ciurezu – Preşedinte/Director General 

2. Anina Radu – Vicepreşedinte/Director General Adjunct 

3. Cristian Buşu – administrator 

4. Victor Căpitanu – administrator 

5. Nicolae Stoian - administrator  

6. Carmen Popa – administrator  

7. Paul-George Prodan – administrator 

componenţă care s-a menținut până la data de 20.04.2017, dată la care a expirat 

mandatul Consiliului de Administrație. 

 În data de 04.04.2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

S.I.F. Oltenia S.A. 

 În cadrul acestei adunări s-a ales un nou Consiliu de Administrație 

(Hotărârea nr. 8 a AGOA) pentru un mandat de 4 ani, cu începere din 21.04.2017, 

format din 7 membri, în următoarea componență: 

1.  Tudor Ciurezu 

2. Cristian Buşu  

3. Anina Radu 

4. Radu Hanga 

5. Ana Barbara Bobircă 

6. Nicolae Stoian 

7. Carmen Popa 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat, prin Avizul nr. 

424/26.07.2017, modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. 



 59 

Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a 

Acționarilor din data de 04.04.2017. 

Consiliul de Administrație a fost înregistrat la Oficiul Registrului 

Comerțului Dolj în data de 31.07.2017. 

Consiliul de Administrație este sprijinit în activitatea sa de un secretar al 

Consiliului, acesta având experiența și pregătirea profesională necesare, participă 

la ședințele Consiliului, fiind responsabil de asigurarea unei funcționări eficiente a 

Consiliului și Comitetelor acestuia, rolul său constând în sprijinirea Președintelui și 

a celorlalți membrii ai Consiliului, atât la nivel de grup cât și în mod individual, și 

în asigurarea respectării de către Consiliul de Administrație a Reglementărilor 

interne, asigurării conformității cu reglementările Codului de Guvernanță 

Corporativă, precum și cu legile și reglementările relevante pentru activitatea 

societății. 

Secretarul răspunde de asigurarea unei comunicări eficiente între Consiliul  

de Administrație și Comitetele constituite la nivelul Consiliului, între directori și 

Consiliul de Administrație. 

Funcția de secretar al Consiliului de Administrație a fost asigurată de 

doamna Bucur Vasilica în perioada 22.09.2017 - 30.11.2017 și de domnul Păuna 

Ioan în perioada 01.12.2017 - 31.12.2017. 

În cursul anului 2017, Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. a 

avut în componența sa doi administratori executivi, respectiv ”conducători cu 

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

respectiv OUG nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. Majoritatea 

membrilor Consiliului de Administrație – 5 membri – au fost neexecutivi. 
 

Conducerea executivă a S.I.F. Oltenia S.A. a fost asigurată astfel: 
 

- în perioada 01.01.2017 – 20.04.2017: 

▪ Tudor Ciurezu – Preşedinte/Director General 

▪ Anina Radu – Vicepreşedinte/Director General Adjunct 
 

- în perioada 31.07.2017 – 31.12.2017: 

▪ Tudor Ciurezu – Preşedinte/Director General 

▪ Cristian Bușu – Vicepreşedinte/Director General Adjunct 
 

Membrii Consiliului de Administraţie au fost aleşi în baza unor criterii 

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

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

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

persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, membrii structurii de conducere, respectiv 
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membrii Consiliului de Administrație și membrii Conducerii Superioare (Director 

General și Director General Adjunct), precum și persoanele cu funcții cheie 

(Auditor intern, Control intern/Conformitate, Administrator risc) au procedat la 

autoevaluarea, respectiv evaluarea de către Consiliul de Administrație a îndeplinirii 

cerințelor prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, evaluările fiind înaintate 

A.S.F. împreună cu întreaga documentație necesară autorizării S.I.F. Oltenia S.A. 

ca Administrator de Fonduri de Investiții Alternative, conform Legii nr. 74/2015 și 

Regulamentului ASF nr. 10/2015 (documentație a fost depusă în mai 2016).  

Documentația menționată anterior a fost actualizată în cursul anului 2017 și 

înaintată A.S.F. ca urmare a modificărilor ce au intervenit în cadrul componenței 

Consilului de Administrație și a conducerii executive. Datorită modificărilor 

legislative referitoare la guvernanța corporativă, în anul 2017 au fost actualizate o 

serie de acte și regulamente de funcționare astfel: Actul Constitutiv, Regulamentul 

de Guvernanță Corporativă, Regulamentul intern al Consiliului de Administrație, 

Regulamentul Comitetului de Audit, Regulamentul Comitetului de Nominalizare. 

  

Principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie 

Consiliul de Administraţie are puteri nelimitate în intervalul cuprins între 

adunările generale în ceea ce privește administrarea societății, cu excepția celor pe 

care legea ori statutul le prevăd exclusiv pentru Adunarea Generală a Acționarilor. 

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv și a Reglementărilor 

interne, Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază: 

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; 

- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum 

și aprobarea planificării financiare; 

- numirea și revocarea directorilor în acceptiunea Legii nr. 31/1990 și 

stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor; 

- supravegherea activității directorilor; 

- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și 

implementarea hotărârilor acesteia; 

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, 

potrivit prevederilor legale aplicabile; 

- îndeplinirea întocmai a tuturor atribuțiilor stabilite în sarcina consiliului 

de administrație de către adunarea generală a acționarilor; 

- înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără 

personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;  



 61 

- stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a 

actionarilor; 

- decide infiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv 

participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute de 

reglementarile legale; 

- actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a 

unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror 

valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu 

financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt 

incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa 

aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a 

actionarilor, potrivit art. 90 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror 

prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor. 

- inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror 

valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane 

implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea 

totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului 

juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind 

aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a 

actionarilor potrivit art. 90 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror 

prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor. 

- incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar si entitatea care 

tine evidenta actionarilor; 

- aprobarea reglementarilor interne ale societatii, organigramei, 

regulamentului intern al Consiliului de Administratie si politicilor/ 

procedurilor de lucru; 

- negocierea contractului colectiv de munca; 

- rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a 

actionarilor ori de catre reglementarile sau dispozitiile legale. 

 

Conform Legii nr. 31/1990 R, Consiliul de Administratie are și atributii care 

nu pot fi delegate directorilor, și anume: 

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii; 

- stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si 

aprobarea planificarii financiare; 
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- numirea si revocarea directorilor in sensul Legii nr. 31/1990 ( cu contract de 

mandat) si stabilirea remuneratiei lor ; 

- supravegherea activitatii directorilor; 

- pregatirea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si 

implementarea hotararilor acesteia; 

- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, 

potrivit legislatiei aplicabile; 

- orice atributie primita de Consiliul de Administratie din partea Adunarii 

Generale a Actionarilor. 

 

În cursul anului 2017, Consiliul de Administraţie s-a întrunit cel puţin o dată 

pe trimestru. 

Numărul total de şedinţe ale Consiliului de Administraţie în cursul anului 

2017 a fost de 10 şi anume în datele: 09.02.2017; 02.03.2017; 03.03.2017; 

04.04.2017; 01.08.2017; 22.09.2017; 28.09.2017; 18.10.2017; 13.11.2017; 

19.12.2017.  
 

Situaţia prezenţei administratorilor la şedinţele 
Consiliului de Administraţie în cursul anului 2017: 

1.  Tudor CIUREZU 10 - prezenţe  

2.  Anina RADU 10 - prezenţe   

3.  Cristian BUŞU 10 - prezenţe  

4.  Victor Căpitanu 2 - prezenţe  (mandat până în data de 20.04.2017) 

5.  Nicolae Stoian 10 - prezenţe  

6.  Carmen Popa 10 - prezenţe  

7.  Paul-George Prodan 3 - prezenţe (mandat până în data de 20.04.2017) 

8.  Radu Hanga 7 - prezenţe 
(mandat începând cu data de 
31.07.2017) 

9.  Ana Barbara Bobircă 7 - prezenţe 
(mandat începând cu data de 
31.07.2017) 

Principalele teme puse în discuţie în cadrul şedinţelor Consiliului de 

Administraţie: 

• aprobări impuse de prevederile legale aplicabile evidenţelor contabile 

(rezultate inventariere patrimoniu, constituire provizioane, situaţii 

financiare, situaţii financiare consolidate, situaţii financiare IFRS etc.); 
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• aprobări impuse de legislaţia aplicabilă exercitării atribuţiilor de către 

compartimentele Control Intern/Conformitate şi Audit Intern (raport de 

activitate şi plan de control/plan de investigații); 

• aprobări cu caracter organizatoric (actualizare reglementări interne, 

organigramă, politici și proceduri de lucru, constituire Comitet de Audit și 

Comitet de Nominalizare, completare/modificare documentație pentru 

autorizare AFIA, actualizare limite de competențe pentru Conducerea 

superioară);            

• hotărâri pentru aplicarea unor prevederi ale legii şi reglementărilor 

specifice pieţei de capital (evaluarea anuala a membrilor CA, completare 

Act Constitutiv pentru respectare cerinte Guvernanţă Corporativă, 

Regulament Guvernanta Corportiva, Regulament Intern Consiliu de 

Administratie, Regulament Comitet Audit, Regulament Comitet 

Nominalizare); 

• aprobări impuse de prevederile legale şi statutare privind convocarea şi 

desfăşurarea adunărilor generale (analiza şi aprobarea materialelor 

incluse pe ordinea de zi, convocator, cheltuieli, proceduri, liste de 

candidaturi, formulare împuternicire specială, buletin de vot prin 

corespondenţă, constituire comisii primire şi ţinere evidenţă voturi, etc); 

• informări privind rapoarte întocmite de Comitetul de Audit si analiza 

activitate Comitet de audit. 

 

 

În perioada ianuarie 2017 – aprilie 2017, remunerarea administratorilor  s-a 

făcut în concordanţă cu Hotărârea A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. nr. 5/20.04.2013, 

prin care s-au stabilit drepturile administratorilor pentru întregul mandat (2013-

2017), iar în perioada august – decembrie 2017,  remunerarea administratorilor  s-a 

făcut în baza Hotărârii A.G.O.A. S.I.F. Oltenia S.A. nr. 9/04.04.2017, prin care s-a 

aprobat ca pe perioada mandatului de 4 ani să se mențină drepturile cuvenite 

membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitarea mandatului de 

administrator la nivelul stabilit prin Hotărârea nr. 5/20.04.2013 a AGOA. 
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Conform Hotărârii AGOA mai sus menționate, remunerarea membrilor CA 

s-a realizat astfel: 

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

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

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

societate pentru Preşedinte. 

- Indemnizaţia suplimentară a membrilor Consiliului de Administraţie ce fac 

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

indemnizaţia lunară a administratorului respectiv. Membrilor Consiliului de 

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

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

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

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

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

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

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

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

periclitată.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dată anume stabilită. 
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Comitetul de Audit 
 

În  cursul anului 2017, Comitetul de Audit, constituit din administratori 

neexecutivi, a avut următoarea componență: 

 

• perioada 01.01.2017 - 20.04.2017 

- Cristian Buşu - Președinte 

  - Carmen Popa - membru 

  - Paul-George Prodan - membru 

 
    

• perioada 22.09.2017 - 31.12.2017 

- Radu Hanga - Președinte 

  - Ana-Barbara Bobircă - membru 

  - Nicolae Stoian - membru 

   

Comitetul de Audit a desfășurat în anul 2017 șapte ședințe, în datele de 

03.02.2017 – în prima componență, 22.09.2017, 30.10.2017, 07.11.2017, 

05.12.2017, 11.12.2017 și 19.12.2017 – în a doua componență , în prezența tuturor 

membrilor săi, ședințe întrunite pentru verificarea respectării legislației și 

reglementărilor A.S.F. și B.V.B. și a obligațiilor de informare a publicului la 

întocmirea raportului anual privind situațiile finianciare la 31.12.2016 și la 

30.06.2017, privind situațiile financiare consolidate la 31.12.2016, pentru 

întocmirea raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2016, 

evaluarea activității Compartimentului de Control Intern/Conformitate și a 

Compartimentului de Audit Intern pentru anul 2016, evaluarea sistemului de 

gestiune a riscului, avizarea planurilor de investigații ale Compartimentului de 

Control Intern/Conformitate, respectiv de audit intern pentru 2017 în forma inițială 

și modificate/completate ulterior, avizarea Raportului de Risc privind încadrarea 

portofoliului de active al S.I.F. Oltenia S.A., în limitele de deținere prevăzute de 

reglementările pieței de capital cu respectarea reglementărilor A.S.F. Misiunile de 

audit s-au finalizat prin Rapoarte care au fost prezentate în ședintele Consiliului de 

Administrație. 
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Comitetul de Nominalizare 

În  cursul anului 2017, Comitetul de Nominalizare a avut următoarea 

componență: 

 

• perioada 01.01.2017 - 20.04.2017 

- Carmen Popa -Presedinte 

- Cristian Busu - membru 

- Tudor Ciurezu-membru 

• perioada 22.09.2017 - 31.12.2017 

- Ana Barbara Bobircă – Președinte 

- Radu Hanga – membru 

- Tudor Ciurezu – membru 
 

În cadrul primei componențe a Comitetului de Nominalizare doamna 

Carmen Popa și domnul Cristian Bușu erau administratori independenți, 

neexecutivi la acea data. Comitetul de Nominalizare, în perioada 01.01.2017 - 

20.04.2017, a desfășurat trei ședințe în datele de: 20.01.2017, 01.02.2017 și 

15.03.2017 în prezența tuturor membrilor săi, ședințe întrunite pentru aprobarea 

ghidului privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație și membrilor 

Conducerii Superioare, evaluarea pentru anul 2016 a activității celor două organe 

de conducere și întocmirea „Raportului de evaluare anuală (2016) a membrilor 

Consiliului de Administrație și membrilor Conducerii Superioare din cadrul S.I.F. 

Oltenia S.A.” (raport ce a fost supus aprobării Consiliului de Administrație) și, în 

ultima sedință a Comitetului, s-au analizat dosarele în vederea întocmirii Listei de 

candidaturi pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație 

al S.I.F. Oltenia S.A., listă ce a fost întocmită în ordinea numărului de înregistrare 

a dosarului, a cuprins 17 candidați și a fost supusă aprobării A.G.O.A. convocată 

pentru data de 4/5.04.2017 în vederea alegerii a 7 persoane pentru un mandat de 4 

ani, cu începere din data de 21.04.2017. 

În data de 22.09.2017 Comitetul de Nominalizare s-a întrunit în prima 

ședință de comitet, după avizarea de către A.S.F. a conducerii societății și a 

membrilor Consiliului de Administrație în 26.07.2017, și a ales ca președinte pe 

doamna  Ana Barbara Bobircă. Doamna Ana Barbara Bobircă și domnul Radu 

Hanga sunt administratori independenți, neexecutivi. 
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Compartimentul de Control intern / Conformitate 
 

Pe parcursul exercițiului financiar 2017, din structura organizatorică a S.I.F. 

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

compartiment independent specializat în supravegherea respectării de către societate și 

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

Reglementărilor interne, având ca atribuții următoarele: 

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

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

pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către societate a 

obligațiilor care îi revin; 

b) consilierea persoanelor relevante responsabile pentru prestarea de 

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

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

aplicabile; 

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

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

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

societate sau de către angajații acesteia; 

 

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

regimul juridic aplicabil pieței de capital; 

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

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

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

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

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

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

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

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

neregulilor descoperite; 

i) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale; 

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

k) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne; 

l) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului. 
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m) să întocmească, conform planului de investigații, note de verificare ce 

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

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

de Audit, pentru analiza si evaluarea activității; 

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

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

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

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

Raportul și Planul de investigații aprobat de Consiliul de Administrație sunt 

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

fiecărui an. 

În exercitarea atribuțiilor sale, Reprezentantul Compartimentului de Control 

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

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

2) Registrul de investigații  

3) Registrul tranzacțiilor personale ale persoanelor relevante din cadrul 

societății 

4) Registrul conflictelor de interese  
 

Activitatea Compartimentului Control intern/Conformitate se desfășoară 

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

Administrație al societății. 

 Anual, Reprezentantul Compartimentului Control intern/Conformitate 

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

dacă este cazul, eventuale disfuncţionalităţi sau aspecte neconforme cu prevederile 

legislaţiei specifice în vigoare. 
 

 Planul de Investigaţii pentru anul 2017, aprobat de Consiliul de 

Administraţie în şedinţa din data de 09.02.2017, a vizat următoarele:  

- Activitatea organizatorică;  

- Informări către Conducerea superioară şi salariaţii societăţii privind 

regimul juridic aplicabil pieţei de capital; 

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

prevăzute de reglementările A.S.F.; 

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

-  Întocmirea Notelor de verificare conform Planului de Investigaţii anual, 

aprobat de Consiliul de Administraţie.     
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    Toate Notele de verificare şi avizările acordate au fost consemnate în 

Registrul investigaţiilor. 
 

Pe tot parcursul perioadei de raportare, respectiv 01.01.2017 – 31.12.2017, 

Reprezentantul Compartimentului Control intern/Conformitate a fost doamna 

Viorica Bălan -  Autorizaţie A.S.F. nr. 215/02.09.2014. 
 

Societatea are un auditor financiar precum şi un auditor intern care şi-au 

desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi contractele 

încheiate în acest sens. 
 

 

Auditorul financiar 

Auditorul financiar este S.C. JPA AUDIT ŞI CONSULTANŢĂ S.R.L. 

Bucureşti. 

Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare anuale. 
 

Consiliul de Administraţie a verificat independenţa şi obiectivitatea 

auditorului financiar prin monitorizarea rotaţiei partenerilor dedicaţi emitentului în 

firma de audit. 
 

 

Auditorul intern 

Auditorul intern este doamna Bălţăţeanu Nadia Florentina, aceasta fiind 

salariat al emitentului pe perioadă nedeterminată. 

Funcţia de audit intern este separată şi independentă de alte funcţii şi 

activităţi ale S.I.F. Oltenia S.A. 
 

Auditul intern este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

31/1990 R privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi 

societăţile de administrare a investiţiilor precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, Legea nr. 162/2017 

privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate și de modificare a unor acte normative şi OUG nr. 75/1999 

privind activitatea de audit financiar şi funcţionează ca un compartiment distinct în 

cadrul S.I.F. Oltenia S.A., potrivit prevederilor hotărârii C.A.F.R. nr. 88/2007 

pentru aprobarea Normelor de audit intern. 
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Activitatea de audit intern s-a desfăşurat în conformitate cu Procedurile de 

Audit intern aprobate de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. prin 

Hotărârea nr. 6/26.06.2015. 

Modul de organizare şi funcţionare, derularea misiunilor de audit intern, 

obiectivele urmărite sunt stabilite prin Reglementările interne ale S.I.F. Oltenia 

S.A. avizate de A.S.F. prin avizul nr. 279/12.08.2015. 

Activitatea de audit intern în anul 2017 s-a desfăşurat în baza Planului de 

audit intern, avizat de Comitetul de Audit şi aprobat de Consiliul de Administraţie 

al S.I.F. Oltenia S.A. prin Hotărârea nr. 1/09.02.2017. 
 

Auditul intern a avut următoarele obiective: 

a) verificarea conformităţii activităţilor entităţii cu politicile, programele şi 

managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale; 

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi 

nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea societăţii în scopul creşterii 

eficienţei activităţii acesteia; 

c) evaluarea gradului de adecvare a informaţiilor financiare şi nefinanciare 

destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate; 

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi 

identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel; 

e) evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, 

mecanismelor de control intern, a proceselor de management al riscului și 

guvernanță și a procedurilor societății. 

Misiunile de audit intern în anul 2017 s-au desfăşurat în cadrul 

compartimentelor funcţionale ale S.I.F. Oltenia S.A. şi au vizat în principal, 

conform Planului de audit intern, următoarele activități: 

- Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor acestuia; 

- Reguli şi proceduri pentru desfăşurarea activităţii fiecărui compartiment, 

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

- Dividendele plătite acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. persoane fizice şi 

juridice existente la data de înregistrare; 

- Dividendele încasate de la societăţile din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A.; 

- Respectarea reglementărilor A.S.F. privind calculul şi raportarea 

activului net; 

- Organizarea evidenţei imobilizărilor financiare de natura acţiunilor şi 
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titlurilor de participare; 

- Achiziţii de mijloace fixe, obiecte de inventar, modernizări, reparaţii, 

evidenţa acestora şi amortizările înregistrate pe cheltuieli; 

- Respectarea disciplinei operaţiunilor de casă, acordarea şi justificarea 

avansurilor de trezorerie; 

- Contribuţiile angajatorului faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 

sociale şi fonduri speciale. 
 

Misiunile de audit intern întreprinse conform Planului de audit intern avizat 

de Comitetul de Audit şi aprobat de Consiliul de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

pentru anul 2017 şi care au cuprins cele mai importante activităţi, s-au finalizat cu 

următoarele concluzii: 

- Activităţile s-au desfăşurat în concordanţă cu cadrul legal aferent, cu legislația 

primară și secundară a pieței de capital în domeniul de activitate al S.I.F. Oltenia 

S.A., cu procedurile, normele sau instrucţiunile de lucru şi Reglementările interne, 

fără a se înregistra abateri semnificative care ar putea afecta bunul mers al societăţii 

sau înregistra riscuri majore; 

- Există suficiente pârghii de control care se respectă, pentru siguranţa 

fiecărei tranzacţii şi reducerea riscurilor; 

- Nu s-au constatat abateri în legătură cu protejarea elementelor 

patrimoniale, nu s-au înregistrat fraude sau pierderi. 

 

Respectarea drepturilor acționarilor 

Acțiunile S.I.F. Oltenia S.A. sunt comune, ordinare, nominative, 

dematerializate, indivizibile, conferind drepturi egale acționarilor săi. 

În conformitate cu dispozițiile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 

privind piața de capital, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 11/2012, orice 

persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deține, singură ori împreună cu 

persoanele cu care acționează în mod concertat, acțiuni emise de către Societate, 

dar nu mai mult de 5% din capitalul social. 

Exercițiul dreptului de vot este suspendat pentru acțiunile deținute de 

acționarii care depășesc această limită, în conformitate cu prevederile art. 2861 

alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și ale Instrucțiunii CNVM/ASF nr. 6/2012 emisă 

în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004. 

Adunările Generale ale Acționarilor sunt convocate de Consiliul de 

Administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurare. 
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S.I.F. Oltenia S.A. depune toate diligențele pentru a asigura un tratament 

echitabil tuturor acționarilor săi, punându-le la dispoziție informații relevante și 

actuale care să le dea posibilitatea exercitării drepturilor de o manieră justă. 

 

Dreptul la vot 

Societatea depune toate diligențele pentru a facilita participarea acționarilor 

la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor. 

Acționarii au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe 

bază de împuternicire specială/generală sau prin corespondență (prin poștă sau 

electronic). 

La lucrările Adunării Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze 

numai acționarii înregistrați la data de referință în Registrul Consolidat al 

Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central București. 

Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile legale și 

reglementările A.S.F. incidente, aprobă proceduri privind organizarea și 

desfășurarea AGA. 

La dispoziția acționarilor sunt puse, la sediul societății și pe pagina web 

(www.sifolt.ro), informații și materiale referitoare la Adunarea Generală: 

Convocatorul, materialele informative și documentele dezbaterilor și aprobărilor 

AGA, procedurile de participare și de vot, formularele de împuternicire speciala, 

buletinele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri, hotărârile AGA, 

rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. 

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cu alți 

acționari cel puțin 5% din capitalul social al societății, pot solicita printr-o cerere 

adresată societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA 

și prezintă proiecte de hotărâri pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi 

a AGA. 

În cursul anului 2017 Consiliul de Administrație a convocat Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) de două ori în datele de 04/05.04.2017 

și 05/06.09.2017 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) o 

singură dată - 05/06.09.2017. 

 
 

Dreptul la dividend 

Dividendul este cotă parte din profitul societății ce se plătește acționarilor 

proporțional cu numărul de acțiuni deținute raportat la capitalul social. Valoarea 

dividendului este propusă de către Consiliul de Administrație și aprobat de AGA. 

http://www.sifolt.ro/
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Propunerea Consiliului de Administrație privind distribuirea de dividende ține cont 

de randamentele de pe piață, de contextul economic, de sustenabilitatea măsurii. 

Politica de dividend practicată de societate urmărește menținerea unui 

echilibru între remunerarea acționarilor și nevoia de finanțare a investițiilor, 

investiții ce conduc la dezvoltarea societății pe termen lung și la creșterea 

interesului investitorilor pentru acțiunile emise de societate. 

Pentru exercițiul financiar 2016, AGOA din 06.09.2017a hotărât distribuirea 

unui dividend brut de 0,09 lei/acțiune conform propunerii avansate de Consiliul de 

Administrație. 

 
 

Dreptul la informare 

S.I.F. Oltenia S.A. respectă dreptul la informare al acționarilor săi, punându-

le la dispoziție informații relevante și actuale care să le dea posibilitatea exercitării 

drepturilor de o manieră echitabilă. Informațiile referitoare la activitatea societății 

considerate că pot influența prețul acțiunii au fost diseminate prin intermediul 

rapoartelor curente sau comunicatelor transmise în 24 de ore pieței, fiind puse la 

dispoziția investitorilor atât pe site-ul BVB cât și pe cel propriu (postarea pe site-ul 

propriu s-a făcut după ce aceste informații au fost postate de operatorul de piață 

BVB).  

Societatea a stabilit la începutul anului un calendar de comunicare financiară 

pe care l-a transmis BVB, ASF și l-a publicat pe site-ul societății și într-un ziar de 

circulație națională. 

Pentru a pune la dispoziţia acţionarilor informaţii relevante în timp real, 

S.I.F. Oltenia S.A. a creat pe pagina web www.sifolt.ro secţiunea numită 

Informaţii investitori, uşor accesibilă şi permanent actualizată. 
 

Pagina web este astfel structurată încât să conţină informaţii specifice, 

necesare deţinătorilor de valori mobiliare (în limba română şi engleză), dintre care 

amintim: Guvernanța Corporativă (Tranzacții Persoane Inițiate, Structuri de 

Guvernanță Corporativă, Politica de previziuni, Politica de dividende, Politica de 

remunerare, Reglementări Interne), Informații Investitori (Raportări, Calendar 

financiar, Adunări Generale, Declarații dețineri, Petiții), Informații Privilegiate, 

Tranzacții Notificate, Prevenirea spălării banilor. 
 

 

S.I.F. Oltenia S.A. are structuri interne specializate pentru relaţia cu 

investitorii şi acţionarii proprii şi anume Serviciul Acţionari şi Relaţii cu Acţionarii 

http://www.sifolt.ro/
http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/RO_Cod%20Guvernanta%20Corporativa_WEB_revised.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/tranzactii/2017/tpi.html
http://www.sifolt.ro/ro/guvernanta/politica_previziuni.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/dividende.html?1
http://www.sifolt.ro/ro/aga/2017/aga_aprilie/AGOA/hotararea_9.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/aga/2017/aga_aprilie/AGOA/hotararea_9.pdf
http://www.sifolt.ro/ro/ri.html
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(mihaela.talea@sifolt.ro), Biroul Relaţii Publice (public@sifolt.ro) și Relația cu 

investitorii (mihaela.colceriu@sifolt.ro). 

S.I.F. Oltenia S.A. are desemnate două persoane care să menţină legătura cu 

instituţiile pieţei de capital (A.S.F. şi B.V.B.), acestea urmând periodic programe 

de specializare. 

În cadrul Reglementărilor interne, sunt prevăzute reguli şi proceduri cu 

privire la furnizarea periodică şi continuă de informaţii pentru a se asigura astfel 

desfăşurarea unei activităţi transparente, care să asigure accesul egal al 

investitorilor la informaţii. 
 
 

 

10. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
 

 În realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a unei societăţi, există, la nivel 

european, preocuparea fermă de a reglementa integrarea responsabilităţii sociale în 

activitatea acesteia. Pentru a încuraja demersurile companiilor care au îmbrăţişat o 

asemenea filosofie complexă, au fost astfel lansate numeroase iniţiative, vizând 

aspecte ca: business, relaţia cu clienţii, relaţia cu acţionarii, relaţia cu furnizorii, cu 

mediul înconjurător, cu comunităţile locale, relaţia cu angajaţii proprii. 

Companiile trebuie să-şi stabilească strategii adecvate domeniului specific de 

activitate şi care să răspundă în acelaşi timp şi nevoilor comunităţii. Este sarcina 

societăţii civile şi a sectorului public să elaboreze proiecte pe termen lung şi să 

realizeze diseminarea lor pe scară largă. Apare astfel în scenă, mass media, cu un rol 

major de informare şi de educare în acest domeniu, alături de specialişti, 

reprezentanţi guvernamentali, lideri de opinie, reprezentanţi ai companiilor 

multinaţionale cu tradiţie bogată legată de acest concept, ca şi companii româneşti 

care vor să se informeze şi au deja proiecte interesante. 

Bine integrată în strategia de dezvoltare a S.I.F. Oltenia S.A., responsabilitatea 

socială  se concretizează, în primul rând, în impactul economic al activităţii desfăşu-

rate, constând în nivelul ridicat al taxelor şi impozitelor cu care societatea participă la 

bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale. 

S.I.F. Oltenia S.A. s-a implicat direct, şi în anul 2017, în rezolvarea / 

sprijinirea unor probleme sociale ale comunităţii, prin acordarea de sponsorizări 

pentru susţinerea unor activităţi. 
 

Legat de aspectul calităţii vieţii, se cuvine a menţiona aici că unul dintre 

domeniile de activitate, strâns corelat cu tematica responsabilităţii sociale, nelipsit 

din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. a fost şi este industria farmaceutică, societatea 

investind şi în cursul anului 2017  în acest domeniu. 
 

mailto:mihaela.talea@sifolt.ro
mailto:pubilic@sifolt.ro
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S.I.F. Oltenia S.A. a participat, în anul 2017, la stagii de perfecționare 

profesională conforme cu activitatea desfășurată și s-a implicat – în calitate de 

partener - în susţinerea unor evenimente organizate şi desfăşurate în domeniul 

specific al pieței de capital, menţionând aici: 
 

1) cursul “Administrator risc în cadrul SSIF și SAI care administrează 
OPCVM” 
organizat de AS FINANCIAL MARKETS SRL Sibiu în perioada 06-10 
februarie 2017  la Bucureşti 
2) cursul “IFRS Update - Eveniment dedicate societăților de investiții 
financiare” 
organizat de KPMG în 23 mai 2017 la Bucureşti 
3)  Conferința „Redefinirea auditului statutar - noi reglementări și 

impactul tehnologiei.” 

organizat de KPMG în 01 noiembrie 2017 la Bucureşti 

4)  Cursul de formare profesională continuă pentru conducători și 
reprezentanți ai compartimentului de control intern 
organizat de AAF in perioada 10 - 12 noiembrie 2017 la Predeal 
5)  cursul “Curs de IFRS 9 adresat SIF-urilor și Fondurilor de Investiții 
din România” 
organizat de PWC (PricewaterhouseCoopers) în 7 decembrie 2017 la 
Bucureşti. 
6)  cursul “IFRS Masterclasses” 
organizat de PWC (PricewaterhouseCoopers) în 7 decembrie 2017 la 
Bucureşti. 
7) cursul „IFRS Update” 
organizat de KPMG în 8 decembrie 2017 la Bucureşti 
 
Principalele aspecte de responsabilitate socială implementate în ceea ce 

priveşte activitatea S.I.F. Oltenia S.A. sunt: 

- asigurarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos; 

- asigurarea îmbunătăţirii calităţii vieţii angajaţilor la locul de muncă şi în 

afara acestuia; 

- abordarea în mod responsabil a restructurărilor, ţinând cont de interesele 

tuturor părţilor implicate; 

- minimizarea impactului activităţilor desfăşurate asupra mediului; 

- construirea unor relaţii de încredere cu societăţile la care deţinem 

participaţii; 

- promovarea valorilor companiei în rândul angajaţilor prin programe de 

training.  
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Activităţile de responsabilizare socială vizează, de asemenea, stimularea şi 

fidelizarea salariaţilor şi implicarea acestora în diferite acţiuni cu caracter umanitar 

şi social. 

 

Activitatea complexă a societăţii, presupune, în egală măsură,  îndeplinirea 

unor standarde ridicate de pregătire profesională a salariaţilor. În anul 2017, 

Conducerea superioară şi Reprezentantul Compartimentului de Control Intern / 

Conformitate au participat la cursuri de formare şi dezvoltare profesională 

continuă, având ca tematică principală modificările intervenite în legislaţie, cu 

accent pe legislaţia aplicabilă pieţei de capital din România.  

 

 

 

 

conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU      conf. univ. dr. Cristian BUȘU            ec. Elena  SICHIGEA 

 

                         Preşedinte                       Director General Adjunct          Director Economic 
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ACTUL CONSTITUTIV 

al 

SOCIETATII DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. 

 

Art. 1 Denumirea, forma juridica 

(1) Denumirea societatii este: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA SA, prescurtat 

SIF OLTENIA SA, iar marca este cea avand modelul anexat (certificat OSIM nr. 

95691/06.06.2008- ANEXA 1). 

(2) Forma juridica: Societatea este infiintata ca persoana juridica de drept privat, de 

nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni. 

(3) Tipul societatii: Societatea este organizata sub forma unei societati pe actiuni de 

investitii financiare, incadrata conform reglementarilor aplicabile, care se autoadministreaza. 

Consiliul de Administratie poate hotari modificarea formei de administrare a societatii si poate sa 

incheie un contract de administrare a societatii cu o societate de administrare autorizata de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii. 

(4) Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private V OLTENIA, reorganizat si 

transformat in conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996. 

(5) Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu: 

- reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare; 

- reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata; 

- dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica; 

- legislatia care reglementeaza activitatea OPC/AFIA 

- prezentul act constitutiv; 

- reglementarile interne. 

 

Art. 2 Sediul si durata societatii 

(1) Sediul social al societatii, este situat in Romania, municipiul Craiova, str. Tufanele nr.1, 

judetul Dolj. 

(2) Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si 

alte sedii secundare pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de 

Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale. 

(3) Durata societatii este nelimitata. 

 

Art. 3 Domeniul si obiectul de activitate al societatii 

 (1)  Domeniul Principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - alte activitati de 

intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii, iar activitatea sa 

principala este cod CAEN 6499 - alte intermedieri financiare n.c.a, astfel cum este detaliat in alin.2. 

(2) Societatea are urmatorul obiect de activitate: 

 a) administrarea si gestionarea actiunilor la societatile comerciale pentru care s-au 

emis actiuni proprii, corespunzator Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de 

Privatizare  subscrise de cetateni in conformitate cu prevederile art. 4 alin.6 din Legea nr. 55/1995; 

 b) administrarea si gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare si efectuarea 

de investitii in valori mobiliare in conformitate cu reglementarile in vigoare; 

 c) administrarea riscurilor; 

 d) alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.  
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Art.4 Capital social.  

 (1) Capitalul social subscris si varsat este de 58.016.571 lei. Aceasta valoare este rezultata 

din insumarea contravalorii titlurilor de privatizare (certificate de proprietate si cupoane nominative 

de privatizare) subscrise de cetatenii romani in cadrul procesului de privatizare la FPP V Oltenia cu 

valoarea actiunilor ce li s-au atribuit titularilor de certificate de proprietate, conform art.4 alin.4 din 

Legea nr. 133/1996. 

(2) Majorarea capitalului social, din alte surse decat surse proprii, se va realiza numai prin 

oferta publica de actiuni, pe baza unui prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, 

in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile. 

(3) Majorarea capitalului social va fi aprobata de adunarea generala extraordinara a 

actionarilor pana la un nivel maxim, in limitele caruia administratorii pot decide in urma delegarii 

de atributii majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata 

de maxim un an si poate fi reinnoita de adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare 

reinnoire nu poate depasi un an.  

(4) Hotararile luate de Consiliul de Administratie in exercitiul atributiilor delegate conform 

alineatului precedent vor avea acelasi regim ca si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, in 

ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta. 

 

Art. 5 Actiuni 

(1) Capitalul social este impartit in 580.165.714 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei 

fiecare. 

(2) Actiunile sunt ordinare, nominative de valoare egala, emise in forma dematerializata, 

platite integral la momentul subscrierii, evidentiate prin inscriere in cont si acorda drepturi egale 

titularilor lor, cu exceptia limitarilor din reglementarile si dispozitiile legale.  

(3) Actiunile sunt indivizibile, societatea recunoscand un singur reprezentant pentru 

exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. 

(4) Societatea isi poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr. 

31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte 

reglementari legale aplicabile.  

(5) Limita stabilita de prevederile  art. 1031 din Legea nr. 31/1990 R poate fi depasita in ceea ce 

priveste actiunile SIF Oltenia emise in conformitate cu art.4 din Legea nr. 133/1996 prin decizia 

Consiliului de Administratie cu aprobarea ASF si in conformitate cu reglementarile emise de aceasta.  

(6) Actiunile rascumparate in temeiul alineatului precedent pot fi utilizate fie in scopul 

diminuarii capitalului social, fie pentru regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital. 

(7)  Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber.  Tranzactionarea actiunilor se face 

pe o piata reglementata din Romania, respectiv Bursa de Valori Bucuresti, sau pe o piata 

reglementata/sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.  

 

Art. 6 Actionari 

(1) Primii actionari ai societatii au fost cetatenii care au subscris certificate de proprietate si 

cupoane nominative de privatizare la Fondul Proprietatii Private  V Oltenia. 

(2) Ulterior au devenit actionari si cetatenii indreptatiti sa primeasca actiuni conform art. 4  

alin.(1) din Legea nr. 133/1996. 

(3) Poate deveni actionar orice persoana care dobandeste in mod licit actiuni emise de 

societate. 

(4) Orice persoana poate dobandi cu orice titlu sau poate detine singura ori impreuna cu 

persoanele cu care actioneaza in mod concertat, actiuni emise de catre SIF Oltenia SA, dar nu mai 

mult de 5% din capitalul social al acesteia. 

(5) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actiunile detinute de actionarii care 

depasesc limita prevazuta la alin.4 al prezentului articol. Persoanele mentionate la alin.4 al 

prezentului articol au obligatia ca la atingerea pragului de 5% sa informeze in maximum 3 zile 

lucratoare SIF Oltenia SA, ASF si BVB. In termen de 3 luni de la data depasirii limitei de 5% din 

capitalul social al SIF Oltenia SA, actionarii aflati in aceasta situatie sunt obligati sa vanda actiunile 

care depasesc limita de detinere. 
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(6) Data de referinta, pentru  identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in 

cadrul adunarilor generale, precum si data de inregistrare, pentru stabilirea actionarilor care 

urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se  vor rasfrange efectele hotararilor adunarilor 

generale,  vor fi stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare, aplicabile. 

(7) Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta potrivit prevederilor legale de catre 

Depozitarul Central SA. 

(8) Calitatea de actionar al societatii  se atesta prin extras de cont emis de catre entitatea care 

tine, potrivit legii, evidenta actiunilor si actionarilor. Persoanele care au inscrise in cont actiuni 

emise de SIF Oltenia SA se prezuma a fi proprietarele acestora. 

 

Art. 7 Adunarea Generala a Actionarilor 

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care se 

va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

(2) Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si pot fi convocate ori de cate ori este 

nevoie.  

(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in termenul stabilit de 

reglementarile si dispozitiile legale. In afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, 

Adunarea Generala Ordinara este obligata : 

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor 

prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar si sa fixeze dividendul; 

b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie ; 

c) sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de 

audit financiar; 

d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de 

administratie, daca nu a fost stabilit prin actul constitutiv; 

e) sa se pronunte asupra gestiunii  consiliului de administratie; 

f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe 

exercitiul financiar urmator; 

g) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale 

societatii. 

(4) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o 

hotarare pentru: 

a) schimbarea formei juridice a societatii; 

b) mutarea sediului societatii; 

c) schimbarea obiectului de activitate al societatii; 

d) majorarea capitalului social; 

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni; 

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii; 

g) dizolvarea anticipata a societatii; 

h) conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni 

nominative; 

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; 

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; 

k) emisiunea de obligatiuni; 

l) admiterea la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a 

tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din state membre sau 

nemembre ale Uniunii Europene;  

m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este 

ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare. 

(5) Convocarea si desfasurarea adunarilor generale  se va face potrivit reglementarilor si 

dispozitiilor legale. 

(6) Adunarea generala se convoaca in baza hotararii Consiliului de Administratie, potrivit 

reglementarilor si dispozitiilor legale si ale prezentului act constitutiv. 
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(7) Convocarea adunarii generale efectuata la solicitarea legala a unei autoritati competente 

sau a actionarilor societatii se va face in termenele si in conditiile prevazute de reglementarile si 

dispozitiile legale. 

(8) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, si in unul dintre 

ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata 

localitate.  

(9) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii 

in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a. 

(10) Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu si la sediul acesteia, 

documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, conform reglementarilor si 

dispozitiilor legale. 

(11) Dreptul de participare la adunarea generala a actionarilor il au actionarii inregistrati in 

registrul actionarilor la data de referinta. 

(12) Participarea actionarilor la adunarea generala se face conform dispozitiilor legale, a 

convocatorului adunarii generale si a procedurilor aprobate de catre Consiliul de Administratie  si 

aduse la cunostinta actionarilor de catre societate, prin publicare pe website-ul propriu. 

(13) Fiecare actiune da dreptul la un vot, cu exceptia limitarilor prevazute de actul 

constitutiv sau de reglementarile si dispozitiile legale. 

(14) Exercitarea dreptului de vot de catre actionari se poate face in conformitate cu 

reglementarile  legale si cu respectarea procedurii aprobate de catre Consiliul de Administratie, fie  

personal, prin prezentarea la adunarea generala sau prin utilizarea buletinului de vot prin 

corespondenta, fie prin imputerniciti, desemnati in baza unor imputerniciri speciale sau generale.   

(15) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta  

actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile 

adunarii generale ordinare  se iau  cu majoritatea voturilor exprimate.  

(16) Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor 

prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze 

asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit luand 

hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. 

(17) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima 

convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar 

la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total 

de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau 

reprezentati. 

(18) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau 

majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a 

societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii 

prezenti sau reprezentati. 

(19) Hotararile adunarilor generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru 

numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, numirea, revocarea ori demiterea 

auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de 

administrare, de conducere si de control ale societatii. 

 (20) Membrii Consiliului de Administratie nu pot vota in baza actiunilor pe care le detin 

nici personal, nici prin mandatar pentru descarcarea gestiunii lor sau pentru o problema in care 

persoana sau administratia lor ar fi in discutie. Persoanele respective pot vota insa situatia financiara 

anuala, daca nu se poate forma majoritatea prevazuta de lege sau de actul constitutiv.  

(21) Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte 

persoane, un interes contrar aceluia al societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind  

acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse 

societatii, daca fara votul sau nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. 

(22) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii si actului constitutiv al societatii 

sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. 

(23) Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in 

absenta acestuia de catre Vicepresedinte. 
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(24) Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor 

verifica lista de prezenta a  actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare  si 

indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale. 

Unul dintre secretari intocmeste procesul verbal al sedintei adunarii generale. Presedintele  va putea 

desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la 

executarea operatiunilor mentionate anterior.  

(25) Procesul verbal intocmit cu ocazia desfasurarii adunarii generale, semnat de presedinte si 

secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii 

prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, 

declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare 

precum si listele de prezenta ale actionarilor. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale.  

 

Art. 8 Consiliul de Administratie 

(1) Societatea este administrata in sistem unitar. 

(2) Forma de administrare  a societatii va putea fi decisa de catre adunarea generala cu 

respectarea prevederilor legale incidente. 

(3) Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie  compus din 7 

membri, persoane fizice, alesi de adunarea generala ordinara pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea 

de a fi realesi. Invalidarea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie de catre 

autoritatea competenta conduce, pentru cei in cauza, la pierderea calitatii de administrator.  

(4) In situatia in care in Consiliul de Administratie se creaza un loc vacant, adunarea 

generala ordinara va alege un nou administrator. Durata pentru care acesta va fi ales va fi egala cu 

perioada ce a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau. Pana la prima adunare 

generala care va adopta in mod valabil hotararea de alegere a administratorilor pe locurile ramase 

vacante si avizarea acestora de care autoritatea competenta, administratorii in functie  procedeaza la 

numirea unor administratori provizorii, cu respectarea conditiilor de avizare a persoanei cooptate.  

(5) Daca vacanta prevazuta la alineatul precedent determina scaderea numarului de 

administratori sub numarul legal, administratorii ramasi convoaca de indata adunarea generala 

ordinara a actionarilor, pentru a completa numarul de membri ai consiliului de administratie. 

(6) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara si alte 

drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale adunarii generale ordinare a 

actionarilor societatii. 

(7) Fiecare administrator trebuie sa incheie asigurarea de raspundere profesionala prevazuta 

de legea societatilor, in conditiile si limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, 

obligatorie pentru exercitarea atributiilor functiei. 

(8) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte si un Vicepresedinte.  

(9) Membrii consiliului de administratie vor indeplini in mod cumulativ cerintele minime privind 

integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute in reglementarile si dispozitiile legale. 

(10) In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a fi 

alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de 

evitare a conflictelor de interese. 

(11) Membrii consiliului de administratie au dreptul sa-si recupereze cheltuielile determinate 

de exercitarea mandatului. 

(12) Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres mandatul. Prin acceptarea 

acestei calitati, fiecare administrator isi asuma obligatiile prevazute in prezentul act constitutiv, 

reglementarile interne precum si dispozitiile legale aplicabile. 

(13) Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alt loc stabilit prin 

convocare, sedintele urmand a se convoca si desfasura cu respectarea prevederilor legale aplicabile  

precum si in conformitate cu Regulamentul intern al Consiliului de Administratie. Membrii 

Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedintele consiliului de alti membri in baza unei 

imputerniciri. Un membru al consiliului poate reprezenta doar un alt membru la o sedinta. 

Imputernicirea va fi transmisa secretariatului inainte de inceperea sedintei. In conditii de urgenta 

sau in imposibilitatea participarii administratorilor la lucrarile sedintei, Presedintele Consiliului 

poate hotari desfasurarea sedintei si transmiterea votului prin mijloace electronice, conform 

procedurii stabilite de Regulamentul intern al Consiliului de Administratie. 
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(14) Sedintele sunt conduse de Presedinte iar in absenta acestuia de Vicepresedinte. 

(15) Consiliul de Administratie are puteri depline in intervalul cuprins intre adunarile 

generale in ceea ce priveste administrarea societatii, cu exceptia celor pe care legea sau actul 

constitutiv le prevad exclusiv pentru adunarea generala, fiind insarcinat cu indeplinirea tuturor 

actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. 

(16) Consiliul de Administratie are, urmatoarele competente de baza : 

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; 

b)  stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea 

planificarii financiare; 

c) numirea si revocarea directorilor in acceptiunea Legii nr. 31/1990  si stabilirea 

remuneratiei lor in limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor; 

d) supravegherea activitatii directorilor; 

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea 

hotararilor acesteia; 

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit 

prevederilor legale aplicabile; 

g) indeplinirea intocmai a tuturor atributiilor stabilite in sarcina consiliului de administratie 

de catre adunarea generala a actionarilor; 

h)infiintarea/desfiintarea de sucursale si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, sau 

schimbarea sediului acestora;  

i) stabilirea si aprobarea procedurilor de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor; 

j) decide infiintarea altor societati sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul 

social al altor societati, in conditiile prevazute de reglementarile legale; 

k) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din 

categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe 

durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt 

incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre 

adunarea generala extraordinara a actionarilor, potrivit art. 90 (1) din Legea nr. 24/2017, sau a 

oricaror prevederi legale in vigoare la data intocmirii actelor. 

l) inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare 

individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care 

actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai 

putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de 

un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a 

actionarilor potrivit art. 90 (2) din Legea nr. 24/2017, sau a oricaror prevederi legale in vigoare la 

data intocmirii actelor. 

m)  incheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar si entitatea care tine evidenta 

actionarilor; 

n) aprobarea reglementarilor interne ale societatii,organigramei, regulamentului intern al 

Consiliului de Administratie si politicilor/ procedurilor de lucru; 

o) negocierea contractului colectiv de munca; 

p)rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de catre 

reglementarile sau dispozitiile legale. 

Competentele prevazute la literele a)-f) sunt competente de baza care nu pot fi delegate. 

(17) Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative cu respectarea 

prevederilor legale incidente. 

(18) Componenta Consiliului de Administratie si datele de identificare ale administratorilor, 

potrivit obligatiilor legale, se regaseste in ANEXA 2, parte componenta a prezentului act constitutiv. 

(19) Consiliul de administratie are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la 

aplicarea principiilor guvernantei corporative: 

1. Consiliul este responsabil pentru managementul strategic al societatii si indeplinirea 

obiectivelor stabilite. 

2.  Consiliul elaboreaza planul de afaceri al societatii si are obligatia efectuarii  evaluarii 

pozitiei financiare a acesteia. 
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3. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura ca  exista  un cadru adecvat de verificare a 

modului in care se aplica legislatia specifica privind raportarea catre ASF, precum si a  informatiilor 

transmise catre  ASF, la solicitarea acesteia, privind anumite actiuni intreprinse de societate. 

4.  Consiliul are obligatia de a stabili  criterii relevante de monitorizare a rezultatelor 

activitatii conducerii superioare si  a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare al 

criteriilor. 

5 . Consiliul analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de administrare al 

riscului in vederea gestionarii eficiente a activelor detinute de societate, precum si modul de 

administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusa. 

6. Sistemul  de control intern  al societatii se instituie la un nivel ierarhic adecvat si 

raporteaza direct Consiliului sau Conducerii superioare fiind independent de structurile 

organizatorice operationale si de cele de suport pe care le controleaza si le monitorizeaza. 

7.  Consiliul se asigura de  respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor 

activitati operationale sau functii atat inainte de efectuarea acesteia cat si pe toata durata 

externalizarii/ delegarii; 

8. Consiliul analizeaza si stabileste   politica de remunerare a societatii astfel incat aceasta sa 

corespunda strategiei de afaceri, obiectivelor si intereselor pe termen lung si sa cuprinda masuri  

pentru prevenirea aparitiei conflictelor de interese. De asemenea, Consiliul se asigura ca toate 

angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect si responsabil si ca politicile de 

remunerare permit si promoveaza o administrare eficienta a riscurilor fara a conduce la o asumare 

de riscuri care sa depaseasca nivelul tolerantei la risc al societatii. 

9.  Consiliul si Conducerea superioara, dupa caz, au obligatia de a comunica cu partile 

interesate in baza unei strategii de comunicare prin care sa asigure cel putin un tratament echitabil 

pentru actionari si parti interesate, comunicarea informatiilor in timp util si asigurarea unui cadru 

transparent de comunicare. 

10. Consiliul aproba apetitul si limitele tolerantei la  risc ale societatii, precum si procedura 

pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea riscurilor semnificative la 

care este sau poate fi expusa societatea. 

11.  Societatea elaboreaza planuri clare de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si 

pentru situatiile de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora, planuri care 

sunt evaluate semestrial de catre Consiliu si Conducerea superioara. 

12. Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de  dezvoltarea si aplicarea standardelor 

etice si profesionale pentru a  determina un comportament profesional si responsabil la nivelul 

societatii in vederea prevenirii aparitiei conflictelor de interese. 

 

(20) Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a societatii in raporturile 

cu directorii. 

 

Art. 9  Conducerea superioara 

(1)  Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii catre doi directori numind pe 

unul Director General si pe unul Director General Adjunct. Membrii conducerii superioare au 

obligatia indeplinirii cerintelor privind calificarea, experienta profesionala si integritatea prevazute 

de reglementarile legale aplicabile. 

(2)  Directorii vor fi numiti dintre administratori, Presedintele Consiliului de Administratie  

va indeplini si functia de Director General iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va 

indeplini si functia de Director General Adjunct.  

(3) Directorul General si Directorul General Adjunct vor desfasura atributiile functiilor pe baza 

de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului 

de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea 

Generala a Actionarilor. 

 (4) Presedintele/Director General si, in absenta acestuia, Vicepresedintele/ Director General 

Adjunct, reprezinta societatea in relatiile cu tertii.  
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Art. 10 Auditul societatii 

(1) Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de catre auditori financiari numiti de 

catre adunarea generala a actionarilor  in conditiile prevazute de reglementarile si dispozitiile legale, 

activitate care se va desfasura pe baza de contract,  aprobat de catre Consiliul de Administratie . 

(2) Societatea va organiza auditul intern potrivit prevederilor legale incidente. 

(3) Auditorul Financiar si Auditorul intern precum si datele de identificare a acestora, 

potrivit obligatiilor legale, se regasesc in ANEXA 3, parte componenta a prezentului act constitutiv. 

 

Art. 11 Situatiile financiare 

 (1) Exercitiul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a 

aceluiasi an. 

(2) Situatiile financiare, raportul anual  al consiliului de administratie precum si propunerea 

cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data 

convocarii adunarii generale. 

(3) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in 

conformitate cu reglementarile si dispozitiile legale. 

(4) Profitul net va fi repartizat  pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, 

astfel: 

a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii; 

b) rezerve prevazute de lege; 

c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor. 

(5) Administratorii, Directorii societatii cu contract de mandat si angajatii societatii vor 

beneficia de dreptul de a participa la profitul societatii in cuantumul stabilit in situatiile financiare 

ale exercitiului in cauza, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Planul de 

beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se poate acorda si in actiuni, ori optiuni de a 

achizitiona actiuni ale societatii. 

 

Art. 12  Personalul societatii 

(1) Organizarea societatii se aproba de catre Consiliul de Administratie. Organigrama si 

limitele de salarizare se aproba de catre Consiliul de Administratie. 

(2) Personalul societatii se angajeaza de catre Directorul General.        

                           

Art. 13 Imprumuturi 

Societatea poate lua cu imprumut temporar fonduri, cu respectarea legislatiei si 

reglementarilor in vigoare. 

 

Art. 14 Transparenta  

(1) Societatea va respecta cerintele si obligatiile de transparenta si raportare prevazute de 

reglementarile emise de autoritatea competenta, precum si cele aplicabile pietei de capital pe care se 

tranzactioneaza valorile mobiliare. 

(2) Societatea asigura un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa. 

 

Art. 15 Investitii 

(1) Societatea poate dobandi si detine investitii numai in conditiile admise de legislatia in 

vigoare. 

(2) Societatea va investi in valori mobiliare cu respectarea regulilor de diversificare prudenta 

a portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare. 

(3) Societatea va respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale, regulile 

prudentiale privind politica de investitii cuprinse in reglementarile legale in vigoare aplicabile.  

 

Art. 16 Incompatibilitati 

Incompatibilitatile mentionate in reglementarile si dispozitiile legale sunt aplicabile 

membrilor Consiliului de Administratie si directorilor societatii. 
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Art. 17 Activul net 

Calculul activului net se va face cu respectarea reglementarilor in vigoare, aplicabile. 

 

Art. 18 Depozitarul  

(1) Societatea va incredinta prin contract activele spre pastrare unui Depozitar, persoana 

juridica autorizata si supravegheata de autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile legale 

aplicabile. Selectarea Depozitarului si incheierea contractului cu acesta este de competenta 

Consiliului de Administratie.  

(2) Conditiile privind  inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia 

detinatorilor de titluri de participare vor fi cele prevazute de reglementarile legale aplicabile. 

 

Art. 19 Dizolvarea societatii 

(1) Dizolvarea societatii se va produce in cazurile expres prevazute de lege. In caz de 

dizolvare, societatea va fi lichidata. 

(2) Lichidarea urmeaza procedura prevazuta de lege. Dupa finalizarea acesteia, lichidatorii 

vor cere radierea societatii din Registrul Comertului. 

 

Art. 20 Dispozitii finale 

(1) Litigiile cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti. 

(2) Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate, in conditiile legii, prin 

vointa actionarilor exprimata in adunarile generale. Amendamentele aduse prezentului act 

constitutiv vor fi comunicate ASF si pietei pe care se tranzactioneaza actiunile societatii,  anterior 

supunerii spre aprobare AGA. 

(3) Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si dispozitiile legale speciale sau 

generale si cu reglementarile emise de autoritatea de reglementare, aplicabile modului de organizare 

si functionare al societatii. 

(4) Orice acte normative aparute ulterior care inlatura sau restrang limitarile expres 

prevazute in prezent pentru societatile de investitii financiare, modifica corespunzator clauzele 

actului constitutiv, prin efectul legii. 

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, 
 

conf. univ. dr. ec. TUDOR CIUREZU 

 

 

PRESEDINTE 
 

 
 

 



 

 

ANEXA nr.2 

la 

ACTUL CONSTITUTIV AL SIF OLTENIA SA 

 

Membrii ai Consiliului de Administratie sunt: 

 

1) Ciurezu Tudor- cetatean roman, născut la data de 24.11.1954, in Sat Sarbatoarea 

(Com.Bucovat), judeţul Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 

14, Judeţul Dolj –Preşedinte; 

 

          2) Busu Cristian, cetatean roman, nascut la data de 24.02.1979 in Mun.Constanta, Jud. 

Constanta, cu domiciliul in Com.Agigea, Str.Paltinului nr.6, Jud.Constanta – Vicepresedinte; 

 

           3) Radu Anina – cetatean roman, nascuta la data de 16.04.1972 in Com.Valea 

Stanciului, Jud.Dolj, cu domiciliul in Mun.Craiova, Str.Basarabia nr.10, bl.F3, sc.1, et.2, 

ap.12, Jud.Dolj – administrator; 

 

          4)Bobirca Ana - Barbara, cetatean roman, nascuta la data de 15.05.1975 in 

Mun.Bucuresti, Sector 7, cu domiciliul in Mun.Bucuresti , Sector 2, Sos. Mihai Bravu nr.3, 

bl.3, sc.5, et.2, ap.165  - administrator ; 

 

          5) Popa Carmen, cetatean roman, nascuta la data de 03.12.1966 in Mun.Craiova, cu 

domiciliul stabil in Mun.Craiova, Str.Cristian Tell nr.7, Jud.Dolj – administrator; 

 

           6) Stoian Nicolae, cetatean roman, nascut la data de 04.10.1956 in Comuna Padea, 

Jud.Dolj, cu domiciliul stabil in Mun.Craiova, Str.Dimbovita nr.16, bloc A13, sc.1, ap.1, 

Jud.Dolj – administrator ; 

 

           7) Hanga Radu, cetatean roman, nascut la data de 17.11.1971 in Mun.Campia Turzii, 

Jud.Cluj, cu domiciliul stabil in Mun.Cluj Napoca, Judetul Cluj, Str.Ciresilor nr.59, ap.2- 

administrator . 

 

 

Consiliul de Administratie 

conf.univ.dr ec. Tudor CIUREZU 

 

Presedinte  



 

 

 

 

ANEXA nr.3 

la 

ACTUL CONSTITUTIV AL SIF OLTENIA SA 

 

 

 

AUDITUL 

Societatea va avea auditor financiar si auditor intern, care isi vor desfasura activitatea 

in conformitate cu prevederile legale aplicabile si contractele ce se vor incheia in acest sens. 

 

1) Auditorul Financiar este SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in 

Bucureşti, b-dul. Mircea Voda nr.35, bl.M27, etaj 3, ap.9, sector 3, reprezentata legal prin 

dl.Toma Florin – Administrator; 

 

2) Auditul intern va fi asigurat de dna. Baltateanu Nadia - Florentina - cetatean 

roman, născută la 06.11.1956, in comuna Gingiova, judeţul Dolj, cu domiciliul in Craiova, str. 

Constantin Argetoianu nr.11, bl.74. sc.1, et.1, ap.6, judeţul Dolj. 

 

 

 

Consiliul de Administratie 

conf.univ.dr ec. Tudor CIUREZU 

 

Presedinte 
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Examinând Inscrisurile mentionate  PERSOANA DESEMNATA, constatând cä sunt Indeplinite 

cerintele legale, In conformitate cu art. 1,2 §i 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificäri i 
completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificãrile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu 
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urmeazã a admite prezenta cerere privind Inregistrarea in registrul come4ului a modificärilor 
sol icitate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
IN CONDITIILE LEGIT 

DISPUNE 

Admite cererea de Inregistrare aa cum a fost formulatä i dispune Inregistrarea In registrul 
comertului a  mentiunilor  cu privire la: modificare date persoane imputernicite, , potrivit datelor din: 
Hotãrârea consiliului de administratie nr. 4 din 04.04.2017. 

Dispune publicarea in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: 
Hotärârea consiliului de administratie nr. 4 din 04.04.2017. 

Executorie de drept. 
Cu drept de plângere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj In conditiile art. 6 alin. (3) - (5) i 

urmätoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificäri §i completari prin Legea nr. 84/2010, Cu 

modificärile ulterioare. 
Pronuntatä In edinta din data de: 31.07.2017 

Referent/Redactat: C.M.V. 
3 ex. 
Data: 3 1.07.2017 
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ATORTATEA 	 FJANC&RA 

ZUALUAANUL__. 

    

SOCWTATEAJ U4VU'tTl 	IARE 
OLTeP4IA 8.A. 

CRAJOYA, STR. TUFANELE NR I 

    

SIF OLTENIA $.A. 
Craiova, Str. TufäneJe, ar. 1. judet DoIj, cod po$aJ 200767 

Far: 025L41.93.40 

Referitor Ia adresele dun,neavoastrã inmggistrate Ia A.S.F. cu RG 12977/11.04.2017 i RG 

12975/12.04.2017, completató prin adresele RG 17036/02.05.2017, RG 17805/05.05.2017, RG 

18034105.05.2017, RG 20157/19.05.2017, RO 20371/22.05.2017, RG 22521/08.06.2017 i RG 

23438/15.06.2017, prin care soUdtaii avizarea modifcArilor intervenite In componena Consi1:[1ui de 

administrate 0 a Conduceru supenoare, vi transmitem In aiexà urmtoare1e acte rndividuale 

Aviz A.S.F. nr. 	I 2 
AvizA.S.F.nr. 	 , 

Ct' StuflL 

Autoritatea de Supravehere Pinanciar, Splalul Indo enentei nr, 15, sectorS, Bucureci, cod 050092 
Tel: 021.659.62.05 Fax 021.659.60.51 
.ww.asfrornanjaro cfflce@asfromania.rn 

AsFeste operator de date cu caracter personal nr. 33477 
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AUTORtTATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

AVIZ NR. 	!b 1 	. 

In temelul prevederifor art. 2 alirt. (1) lit, a) §1 lit. ci), art. 3 atm. (1) lit, a), art. 6 
aIm. (1) §i (3), art. 14 si art. 27 din Ordonana de Urgena a Guvemufui nr. 93/2012 privind 
Infiinarea, organizarea §1 func4ionarea Autodtäii de Supraveghere Financi&ä, aprobat 
Cu modificri fi compIetri prin Legea nr. 113/2013, cu modificãile §i completrfle 
uttertoare, 

tinând cont do prevederile art. 120 alin.(1) $1 aIIm. (2) lit. f) din Legea nr. 297/2004 
privind piata de capital, cu modiflcãrile si completärile ulterioare, 

In baza prevedérilor art. 9 aIm. (1) lit. c) din OLJG nr. 3212012 privind organismele 
de plasament coleotiv in valori mobiliare §i societãile cia administrare a Investiiior, 
precum i pentru modificarea §1 compietarea Legii nr. 29712004 privind piata de capital, 
aprobatA prin Legea nr. 10/2015, cu modificârile §i completãrile ulterloare, 

In temeiul aYr. 23 aIIm. (1) lit, a), b), o), ci) pct2, a) si Ain. (2), art. 237 aIim. (4) din 
Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea §i functioriarea scietáiIor de 

• administrare a mnvestitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare §j a 
depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare, Cu modificäti!e si 
• completãrile ulterloare, 

Tin confOrrriitate cu prevederile art. 224 aIim. (2), art. 228 aIim. (3) si art.235 aIim. (2) 
din 	Regülamentui nfl 5/2004 privind autorizarea §i tunctionarea societàlilor de 
administrare a investitillor, a organismelor cia plasament colectiv §i a depozitarilor, cu 
modiflcärile i completãrile utterloare, 

in baza prevecler!lor art. 1 aIim. (1), art. 3 aIim. (1) lit. a), art. 4 aIim. (1) lit. b), art. 5, 
art. 9 all. (1) 41 aIm. (2) lit. b), art.1 1 aIim. (1) §i aIim. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 
privind evatuarea i aprobarea membrilor structuril de conducere §i a persoanetor care 
detin functil-chele in cadrul entitatilor reglementate de Autoiitatea de Supraveghere 
Financiarã, 

avândin vedere solicitarea SIF OLTENIA S.A. Inregistratä la, ASF pn adresele Cu 

: flt'. :  RG 12977/11.04.2017 i AG 12975/12.04.2017, completate prin adresele AG 
17035102.05.2017, AG 17805/05.05.2017, RG 18084/05.05.2017, RG 20157/19.05.2017, 
RG 20371/22.05.2017, AG 22521/08.06.2017 A AG 23438/15.06.2017, 

•luând in considerare rezultatul inteMului sustinut de domnul Tudor Ciurezu in data 
cia 23.06.2017 Si rezultatul inteMului sustinut cia domnul Cristian Buu in data cia 
27.06.2017, 



Leonardo BADEA 

201T-07-26 I8:26 	Secretariat DRA 
	

UCIb)YO.)OO ?' 	V24I7tV r .ii 

in baza analizet direiei de specialitate si a hotàrârii adoptate In edina din data 
	 r  2017, Consthul Autontii do Supraveghere Financiarä a decis emitarea 

..urmftrulut act indMdual, 

AVIZ 

Art.1 Se avizeazã modificarea componenei conduced! S.I.F. OLTENIA S.A in 
conformitate cii Hotrârlle Consiliuluf de Administrate at socfetii nr.4 din data do 
04.04.2017. 

Art.2 .Componena conducerii S.I.F. OLTENIA S.A. este urmätoarea: 
) 1. TUDOR CtUREZU 

2. CRISTIAN BUU 

Art.3 S.I.F. OLTENIA S.A. are obIigaia de a transmite Autoritãii do Supraveghere 
Financiarä copia oertiflcatukii do Inregistrare menuni, In termen do maximum cincI zile 
de la data inregistrarli Ia Oficiul Registrului Cornertului a modificriIor mentionate la art.1, 
darnu mal târziu de 90 de zile do la data avizului emis do cätre ASF. 

Azt4 Prezentul aviz inträ In vigoare la data comunicrii Iui cätre S.I.F. OLTENIA S.A. §j 
Se public In Buletinul A.S.F., forma electronicã. 

PREEDINTE 
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AUTORifATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCfARA 

- 

• in temelul prevederilor art. 2 atm. (1) lit, a) çi lit. d), art. 3 aim. (1) lit, a), art. 6 
aim. (1) fi (3), art. 14 ç71 art. 27 din Ordonana de Urgenti a Guvemutui nr. 93/2012 privind 
?nfiinarea, organizarea si funcVonarea  Autoritii de Supraveghere Financiarä, aprcbatã 
cu rnodificri si completäri prin Legea nr. 113/2013, Cu modificrile §i completãrile 
ulterloare, 

tinânc3 cont de prevederile art.120 atin.(1) si aIm. (2) lit. 1) din Legea nr. 297/2004 
prMnd piaa do capital, cu modificãrile i completarile ulterloare, 

In baza prevederilor art. 9 atm. (1) lit. c) din QUG nr. 3212012 privind orgartismele 
• de piasarnent colectiv In valori mobiliare §i societäile de administrare a investiiilor, 
preoumi pentru modificarea §i cornptetarea Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, 
aprobatã prin Legea nr. 10/2015, cu modificrile §1 completãriie utterloare, 

In temejul art. 23 aIm. (1) lit, a), C), ci) pot.2, 	aIm. (2), art. 237 aIm. (4) din 
Reguiamerrtul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea §1 funcionarea societäiIor de 
administrate •a investiiilor, a organismelor de plaament colectiv In valori mobiliare §i a 
depozitarilor organismelor de piasament colectiv in valori mobiliare, ou modificärile st 
compiatârile uiierioare, 

mnconformitate cu prevederile art. 224 aliri. (2), art. 228 aliri. (3) i art.235 aIm. (2) 
din Regulamentul nr.15/2004 privind auto1izarea §i functionarea societãilor de 
administrate a investitiilor, a organismelor de piasament colectiv i a depozitarilor, cu 
modiflcariie si completârlle ulterloare, 

In baza prevederilor art. I aIm, (1), art. 3 aIm. (1) lit. a), art. 4 aIm. (1) lit. b), art. 5, 
art. 9 aIm. (1) si aIm. (2) lit. b), sal 1 aIm. (1) si all. (2) din Regulamentul nr. 14/2015 
privind evaluarea §i aprobarea membrilor structurli cia conducere i a persoanelor care 
dejn i'unctji-cheie In cadrul entithjlor reglementate de Autoritatea de Supravecjhere 
Financiarä, 
• avand In vedere soilcitarea SIF OLTENIA S.A. TnregistratA la ASF prin adresele Cu 

nr. RG 12977/11.04.2017 i RG 12975/12.04.2017, oornpletate prin adresele RG 
17036/02.052017, RG 17805/05.05.2017, FIG 18034/05.05.2017, RG 20157/19.052017, 
• AG 20371/22.05.2017, AG 22521/08.06.2017 si AG 23438/15.06.2017, 

Iuând in considerare rezultatul interviului susinut de domnul Tudor Ciurezu In data 
• de 23.06.2017, rezuttatul iriterviurilor susinute de doamna Ana Barbara Bobirc, dna 
Carmen Pops, dl Radu Hanga sl dna Anina Radu, in data cia 26.06.2017 si rezultatul 
• inteMuriior susinute cia domnul Cristian Buu si domnul Nicolae Stoiari In data de 
27.06.2017, 
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in baza analizel directiel  de specialitate i a hotärârli adoptate in sedinta din data 
de 	.:.2017, Consiut Autotitii de Supraveghere Financiarä a decis emiterea 
urmton4ui act individual, 

AVIZ 

Art.1 Se avizeazã modificarea componensi Consfflului de Administraie at S.I.F. 
OLTENIA S.A., in contomtate Cu Hotäranle Adunãrii Generale Ordinate a Aconanlor 
societãii rir.8 din data de 04.04.2017. 

•A1t2 Componena Consiliutui de AdministraIe at S.I.F. OLTENIA S.A. este urmàtoarea: 
1. TUDOR CIUREZU 
2. CRIST1AN BUU 
3. ANINA RADU 
4. RADU HANGA 
5. ANA BARBARA BOB] RCA 
S. CARMEN POPA 
7. NICOLAE STOIAN 

Art.3 S.I.F. OLTENIA S.A. are obtigatia de a transmite Autoritii de Supraveghere 
Financiarä copia certiflcatului de Iriregistrare mentiuni, In termen de maximum cincl zile 
de Ia data mnregisträrii la Oficlul Registrului Comerului a modificrilor mentionate la art. 1, 

dar nu ma] tãr2iu de 90 de zile de la data avizului emis de are ASF. 

• Art.4 Prezentul aviz intr in vigoere La data oomunicàrii Lu] cãtre S.I.F. OLTENIA S.A. 01  
se publiog in Buletinul A.S.F., forma electrorücà. 

PREEDINTE 
Leonardo BADEA 



ANEXA  
 

LISTA 
societăţilor comerciale controlate de S.I.F. OLTENIA S.A.  

la data de 31.12.2017 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire societate 

Capital social 
total 

  
- lei - 

Valoare 
nominală 
acţiune  
 - lei - 

Deţinere S.I.F. OLTENIA S.A.  

Valoare 
 

- lei - 
Nr. acţiuni 

Procent 
 

% 

1. COMPLEX HOTELIER S.A. DAMBOVITA 4.385.558 2,5 4.383.043 1.753.217 99,94 

2. VOLTALIM S.A. CRAIOVA 15.115.605 2,5 14.993.798 5.997.519 99,19 

3. MERCUR S.A. CRAIOVA 18.150.650 2,5 17.762.090 7.104.836 97,86 

4. GEMINA TOUR S.A. RM.VILCEA 2.146.103 2,5 1.894.720 757.888 88,29 

5. ARGUS S.A. CONSTANTA 53.670.699 1,5 46.337.558 30.891.705 86,34 

6. FLAROS S.A. BUCURESTI 3.803.415 2,5 3.082.235 1.232.894 81,04 

7. CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. CRAIOVA 5.415.481 1,54 4.197.001 2.725.325 77,50 

8. UNIVERS S.A. RM.VALCEA 1.991.605 2,5 1.468.798 587.519 73,75 

9. PROVITAS S.A. BUCURESTI 500.000 10 351.390 35.139 70,28 

10. TURISM S.A. PUCIOASA 3.650.000 2,5 2.526.498 1.010.599 69,22 

11. ALIMENTARA S.A. SLATINA 998.988 2,43 521.823 214.742 52,24 

12. LACTATE NATURA S.A. TARGOVISTE 6.174.515 2,5 2.451.093 980.437 39,70 

 

 
  

 

Consiliul de Administraţie 
 

          conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU                     conf. univ. dr.  Cristian BUȘU 
 

                                Preşedinte / Director General   Vicepreşedinte / Director General Adjunct 
 



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

1 ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 1.1 la 1.3) 635.354.467

1.1 Imobilizari necorporale 2.087

1.2 Imobilizari corporale 11.410.985

1.3 Imobilizari financiare, din care: 623.941.395

1.3.1 Actiuni cotate 8.767.192

1.3.2 Actiuni necotate 614.896.621

1.3.3 Titluri de stat 0

1.3.4 Certificate de depozit 0

1.3.5 Depozite bancare 0

1.3.6 Obligatiuni municipale 0

1.3.7 Obligatiuni corporative 0

1.3.8 Valori mobiliare nou emise 0

1.3.9 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 0

1.3.10 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la majorarile de capital social 0

1.3.11 Alte imobilizari financiare 277.582

2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) 1.189.148.113

2.1 Stocuri 14.830

2.2 Creante, din care: 2.755.702

2.2.1 Dividende de incasat 0

2.2.2 Alte drepturi de primit 0

2.2.3 Alte creante 2.755.702

2.3 Disponibilitati 3.020.367

2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care: 1.182.564.366

2.4.1 Actiuni cotate 1.179.774.872

2.4.2 Actiuni necotate 0

2.4.3 Obligatiuni municipale 0

2.4.4 Obligatiuni corporative 0

2.4.5 Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC 2.789.494

2.4.6 Drepturi de preferinta 0

2.5 Valori mobiliare nou emise 0

2.6 Titluri de stat 0

2.7 Depozite bancare 792.848

2.8 Certificate de depozit 0

2.9 Alte active circulante 0

3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0

4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 73.440

5 TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4) 1.824.576.020

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2017

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2017

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)

6
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 

PANA LA UN AN (rd. 6.1 la 6.9)
54.137.066

6.1 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 0

6.2 Sume datorate institutiilor de credit 0

6.3 Avansuri incasate in contul clientilor 0

6.4 Datorii comerciale 230.534

6.5 Efecte de comert de platit 0

6.6 Sume datorate societatilor din cadrul grupului 0

6.7 Sume datorate privind interesele de participare 0

6.8 Dividende sau alte drepturi de platit, din care: 48.087.127

6.8.1 Dividende de platit 48.087.127

6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor 0

6.9 Alte datorii 5.819.405

7
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 

MARE DE UN AN
150.531.920

8 PROVIZIOANE 5.288.900

9 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2) 8.355

9.1 Subventii pentru investitii 8.355

9.2 Venituri inregistrate in avans 0

10 CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9) 1.606.478.617

10.1 Capital social subscris si varsat 58.016.571

10.2 Prime legate de capital 0

10.3 Diferente din reevaluare 7.175.074

10.4 Rezerve ajustate, din care: 677.757.293

10.4.1 Rezerve 677.757.293

10.4.2 Ajustari rezerve IFRS cf. IAS 29 – hiperinflatie 0

10.5 Rezultatul reportat, din care: 7.674.364

10.5.1 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 0

10.5.2 Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS mai putin IAS 29 7.674.364

10.5.3
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS 29 

(hiperinflatie)
0

10.6 Rezultatul exercitiului 74.303.964

10.7 Alte elemente de capitaluri proprii 781.551.351

10.8 Elemente asimilate capitalului 0

10.9 Repartizarea profitului 0

11 TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10) 1.816.444.858

12 ACTIV NET (rd.5-6-9) 1.770.430.599

13 NUMAR ACTIUNI EMISE 580.165.714

14 VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13) 3,0516



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  DATE FINALE

Valoarea (lei)

SIF Oltenia S.A.

Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2017

Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului CNVM 

nr. 15/2004)

15
Numarul  societatilor comerciale de portofoliu, din care: (rd. 15.1 la 

15.3)
51

15.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata 18

15.2
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de 

tranzactionare
14

15.3 Societati neadmise la tranzactionare 19

16 Societati la care nu s-au obtinut situatii financiare * 0

Situatie certificata de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea

Situatie intocmita pe baza balantei de verificare determinata in baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru 

aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, 

aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara din Sectorul instrumentelor si investitiilor financiare

* Conform art. 116 alin. (2) din Regulamentul nr. 9 / 2014 al A.S.F, valoarea acestor societati luate in 

calculul activului net este egala cu zero



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2017 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.494.899.450 lei 1.770.430.599 lei

Total activ 1.570.989.901 lei 1.824.576.020 lei

DATE FINALE 

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

1 Valori mobiliare si instrumente ale 

pietei monetare din care: 64,9736 61,8266 0 971.289.330 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 217.252.734 

1.1 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise sau tranzactionate pe o 

piata reglementata din România, din care: 

actiuni, alte valori mobiliare asimilate 

acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), 

obligatiuni (pe categorii de emitent), alte 

titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si 

pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 64,9736 61,8266 0 971.289.330 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 217.252.734 

 - BVB - actiuni
52,4545 49,9139 0 784.142.209 49,2014 47,7413 0 871.076.228 86.934.019 

 - AERO - actiuni
12,5190 11,9127 0 187.147.121 17,9316 17,3994 0 317.465.836 130.318.715 

 - Drepturi de preferinta
0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

1.2 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise sau tranzactionate pe o 

piata reglementata dintr-un stat membru, din 

care: actiuni, alte valori mobiliare asimilate 

acestora (cu mentionarea fiecarei categorii), 

obligatiuni (pe categorii de emitent), alte 

titluri de creanta (cu mentionarea pe tipuri si 

pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2017 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.494.899.450 lei 1.770.430.599 lei

Total activ 1.570.989.901 lei 1.824.576.020 lei

DATE FINALE 

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 

monetare admise la cota oficiala a unei 

burse dintr-un stat nemembru sau negociate 

pe o alta piata reglementata dintr-un stat 

nemembru, care opereaza în mod regulat si 

este recunoscuta si deschisa publicului, 

aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte 

valori mobiliare asimilate acestora (cu 

mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni 

(pe categorii de emitent), alte titluri de 

creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe 

categorii de emitent), alte valori mobiliare, 

instrumente ale pietei monetare (pe 

categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

2 Valori mobiliare nou emise 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

3 Alte valori mobiliare si 

instrumentre ale pietei monetare 

mentionate la art. 187 lit. a): valori 

mobiliare (pe categorii si pe tipuri 

de emitent) si instrumente ale 

pietei monetare (pe categorii);

36,3708 34,6092 0 543.706.344 34,7315 33,7008 0 614.896.621 71.190.277 



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2017 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.494.899.450 lei 1.770.430.599 lei

Total activ 1.570.989.901 lei 1.824.576.020 lei

DATE FINALE 

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

4 Depozite bancare din care: 1,6367 1,5574 5.105.236,30 19.361.239,48 0,0448 0,0435 410.919,81 381.928,55 (23.673.627)

4.1 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit din România; 1,6367 1,5574 5.105.236,30 19.361.239,48 0,0448 0,0435 410.919,81 381.928,55 (23.673.627)

4.2 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit dintr-un stat membru; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

4.3 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit dintr-un stat nemembru; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata 

reglementata: 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.1 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata din 

România, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.2 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

un stat membru, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.3 Instrumente financiare derivate 

tranzactionate pe o piata reglementata dintr-

un stat nemembru, pe categorii; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

5.4 Instrumente financiare derivate negociate în 

afara pietelor reglementate, pe categorii de 

instrumente; 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

6 Conturi curente si numerar 0,2347 0,2234 1.415.865 2.093.332 0,1706 0,1655 210.048 2.810.319 (488.830)



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2017 (se completeaza anual si semestrial)

Activ net 1.494.899.450 lei 1.770.430.599 lei

Total activ 1.570.989.901 lei 1.824.576.020 lei

DATE FINALE 

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 

activul 

total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

7 Instrumente ale pietei monetare, 

altele decât cele tranzactionate pe 

o piata reglementata, conform art. 

101 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 

297/2004. 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

8 Titluri de participare ale 

AOPC/OPCVM 0,1597 0,1519 0 2.386.705 0,1576 0,1529 0 2.789.494 402.789 

9 Alte active (sume în tranzit, sume 

la distribuitori, sume la SSIF etc.) 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la 

majorarile de capital social 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.2 Alte drepturi de primit 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea
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DECLARATIA DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA 
AL BURSEI DE VALORI BUCURESTI 

 

 Prevederile Codului Respectă Nu respectă 
sau 

respectă 
parțial 

Motivul pentru neconformitate 

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

X   

A.2  Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În 
orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de 
interese care au survenit sau pot surveni şi să se abțină de la participarea la discuții 
(inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea 
cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere 
conflictului de interese respectiv. 

X   

A.3  Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci 
membri. 

X   

A.4  Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un 
membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent 
în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin 
de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie 
să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de 
Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea 
alegerii sau realegerii, precum şi atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând 
elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului şi 
judecații sale 1. 

X   

A.5  Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv 
poziții executive şi neexecutive în Consiliul unor societăți şi instituții non-profit, trebuie dezvăluite 
acționarilor şi investitorilor potențiali înainte de nominalizare şi în cursul mandatului său. 

X   

A.6  Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un 
acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. 
Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la 
chestiuni decise de Consiliu. 

X   

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

X   

                                                 
1 A se vedea Codul, prevederile A.4.1. - A.4.9. pentru o enumerare a criteriilor de independenţă. Compendiul bunelor practici de guvernanţă corporativă include o explicaţie cuprinzătoare a conceptului de administrator 
independent.   
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A.8  Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului 
sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma 
măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică / 
ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de 
evaluare. 

X   

A.9  Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de 
întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în 
persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora. 

X   

A.10  Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul 
exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere. 

X   

A.11 Consiliul societăților trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format în majoritate din 
persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în 
Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare 
trebuie să fie independentă. Președintele comitetului este un administrator independent. 

X    

B.1  Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie 
administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să 
fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel 
puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiența de audit sau contabilitate 
dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit 
trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit 
trebuie să fie independenți. 

X   

B.2  Presedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent. X   
B.3  În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a 

sistemului de control intern. 
X   

B.4  Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de 
adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit 
al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele 
sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția 
Consiliului. 

X   

B.5  Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății 
și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate. 

X   

B.6  Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de 
gestiune a riscului. 

X   

B.7  Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de 
audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze 
rapoartele echipei de audit intern. 

X   

B.8  Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie 
urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului. 

X   
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B.9  Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu 
tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora. 

X   

B.10  Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu 
oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare 
de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de 
Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod 
corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în 
categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare. 

X   

B.11  Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit 
intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente. 

X   

B.12  În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta 
trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de 
audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce 
riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general. 

X   

C.1 Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea 
principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a 
Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să 
descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, să 
detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, 
stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să 
descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile 
generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de 
remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de 
preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa 
cauză.  
 
 

X   

D.1 2 Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – făcut cunoscut publicului 
larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. 
În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa 
de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate 
informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: 

X   

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

X   

D.1.2  CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente 
profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de 

X   

                                                 
2 Conformitatea cu prevederea D.1. înseamnă că societatea este conformă cu toate subpunctele acesteia (D.1.1, D.1.2, etc.).   
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administrație din societăți sau din instituții non-profit; 
D.1.3  Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele 

prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la 
neconformitatea cu prezentul Cod; 

X   

D.1.4  Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele 
informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile 
de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; 
întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv 
hotărârile adoptate; 

X   

D.1.5  Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către 
acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, 
inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi 
publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; 
 

X   

D.1.6 Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații 
relevante; 

X   

D.1.7  Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele 
trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și 
rapoartele anuale. 

X   

D.2  Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către 
acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma 
unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea 
profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de 
internet a societății. 

 X Societatea nu a avut formalizata o politică 
privind distribuirea anuală de dividend dar, 
în ciuda acestui fapt, Societatea a 
distribuit anual dividende consistente. 
Astfel, în ultimii 7 ani sumele distribuite au 
reprezentat între 54% şi 90% din profitul 
net. Valoarea dividendului /acţiune a fost 
propusă anual de conducerea executivă, 
adoptată de Consiliul de Administraţie şi 
supusa spre aprobare AGOA.  
În cadrul Adunărilor Generale Ordinare 
care au avut pe ordinea de zi aprobarea 
repartizării profitului net, odată cu valoarea 
dividendului/acţiune, au fost aprobate şi 
modalităţile de distribuire a acestora către 
acţionari. 

D.3  Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau 
nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului 
global al unui număr de factori privind o perioada viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, 

X   
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aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod 
semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, 
perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi 
incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi 
publicată pe pagina de internet a societății. 

D.4  Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la 
adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, 
cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor. 

X   

D.5  Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt 
prezentate în cadrul acestor adunări. 

X   

D.6  Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurta apreciere asupra 
sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor 
chestiuni supuse deciziei adunării generale. 

X   

D.7  Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor 
în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să 
participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului 
hotărăște în alt sens. 

X   

D.8  Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română cât și 
în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al 
profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru 
la altul cât și de la un an la altul. 

X   

D.9  O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare 
an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a 
paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor. 

 X Informaţiile privind guvernanţa corporativă, 
rapoartele periodice şi continue transmise 
pieţei reglementate şi publicate pe web 
site-ul societăţii au asigurat un grad ridicat 
de transparenţă şi au permis investitorilor 
să ia decizii bazate pe date concrete şi 
complete. 
Cu ocazia desfășurării Adunarilor 
Generale ale Actionarilor societatii pe 
parcursul anului 2017, s-a prevăzut în 
Procedura privind organizarea și 
desfășurarea acestora posibilitatea 
solicitării de către analişti,  investitori, 
jurnaliști, specialiști etc., de participare la 
ședință: 
 
„La lucrările AGA SIF Oltenia SA poate 
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participa orice specialist, consultant, 
expert sau analist financiar, în baza unei 
invitații prealabile din partea Consiliului de 
Administrație al societății. 
Jurnaliștii acreditați la SIF Oltenia SA pot 
sa participe la lucrările AGA, cu excepția 
cazului în care Președintele Consiliului de 
Administrație al societății hotărăște în alt 
sens.” 
 

Nu au existat astfel de solicitari 
prealabile. 

D.10  În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități 
sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului 
inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va 
publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu. 

 X Societatea nu are o politică cu privire la 
susţinerea diverselor forme de expresie 
artistică și culturală, activităţi sportive, 
activităţi educative sau știinţifice dar în 
cursul anului 2017 a acordat sponsorizări 
în limita a 2.500 lei/eveniment. 

 
Consiliul de Administraţie 

 

conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU    conf.univ.dr. Cristian BUȘU, MBA 
 

                 Preşedinte               Vicepreşedinte 



1 

 

 

DECLARAȚIA S.I.F. OLTENIA S.A. PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR DE 

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 
 

conform Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță de 

către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF 

An 2017 

 

 

Nr. 

crt. 

Reguli de aplicare a principiilor 

guvernanței corporative 

Conformitate 
Dacă NU - Explicații 

DA NU 

1. 

Entitatea reglementată a menționat în 

actul constitutiv, responsabilitățile de bază 

ale consiliului cu privire la implementarea 

și respectarea principiilor guvernanței 

corporative. 

X 

  

2. 

În politicile interne și/sau regulamentele 

interne sunt definite structurile de 

guvernanță corporativă, funcțiile, 

competențele și responsabilitățile 

consiliului și conducerii executive/ 

conducerii superioare.  

X 

  

3. 

Raportul anual al entității reglementate 

este însoțit de o notă explicativă în care 

sunt descrise evenimentele relevante în 

legătură cu aplicarea principiilor 

guvernanței corporative, înregistrate în 

cursul exercițiului financiar.  

X 

  

4. 

Entitatea reglementată a elaborat o 

strategie de comunicare cu părțile 

interesate pentru a asigura o informare 

adecvată.  

X 

  

5. 

Structura consiliului asigură, după caz, un 

echilibru între membrii executivi și 

neexecutivi astfel încât nicio persoană sau 

grup restrâns de persoane să nu 

influențeze procesul decizional.  

X 

  

6. 

Consiliul se întrunește cel puțin o dată la 

trei luni pentru monitorizarea desfășurării 

activității entității reglementate.  

X 

  

7. 

Consiliul sau conducerea executivă 

/conducerea superioară, după caz, 

examinează în mod regulat politicile 

privind raportarea financiară, controlul 

intern și sistemul de administrare 

/management a/al riscurilor adoptat de 

entitatea reglementată.  

X 

  

8. 

În activitatea sa, consiliul are suportul 

unor comitete consultative care emit 

recomandări cu privire la diverse tematici 

ce fac obiectul procesului decizional.  

X 
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9. 

Comitetele consultative înaintează 

consiliului materiale/rapoarte privind 

tematicile încredințate de acesta.  

X 

  

10. 

În procedurile/politicile/ reglementările 

interne ale entității reglementate sunt 

prevederi privind selectarea candidaturilor 

pentru persoanele din conducerea 

executivă/conducerea superioară, numirea 

persoanelor noi sau reînnoirea mandatului 

celor existente.  

X 

  

11. 

Entitatea reglementată se asigură că 

membrii conducerii executive/conducerii 

superioare beneficiază de pregătire 

profesională pentru ca aceștia să își 

îndeplinească atribuțiile eficient.  

X 

  

12. 

Funcțiile - cheie sunt stabilite astfel încât 

să fie adecvate structurii organizatorice a 

entității reglementate și în conformitate cu 

reglementările aplicabile acesteia.  

X 

  

13. 

Consiliul analizează în mod regulat 

eficiența sistemului de control intern al 

entității reglementate și modul de 

actualizare pentru a asigura o gestionare 

riguroasă a riscurilor la care este expusă 

entitatea reglementată.  

X 

  

14. 

Comitetul de audit face recomandări 

consiliului privind selectarea, numirea și 

înlocuirea auditorului financiar, precum și 

termenii și condițiile remunerării acestuia.  

X 

  

15. 

Consiliul analizează cel puțin o dată pe an 

şi se asigură că politicile de remunerare 

sunt consistente şi au un management al 

riscurilor eficient.  

X 

  

16. 

Politica de remunerare a entității 

reglementate este prevăzută în 

reglementările interne care vizează 

implementarea și respectarea principiilor 

guvernanței corporative.  

X 

  

17. 

Consiliul a adoptat o procedură în scopul 

identificării și soluționării adecvate a 

situațiilor de conflict de interese.  

X 

  

18. 

Conducerea executivă /conducerea 

superioară, după caz, informează consiliul 

asupra conflictelor de interese în 

condițiile apariției acestora și nu participă 

la procesul decizional care are legătură cu 

starea de conflict, dacă aceste structuri sau 

persoane sunt implicate în starea de 

conflict respectivă. 

X 

  

19. 

Consiliul analizează cel puțin o data pe an 

eficiența sistemului de administrare / 

management a/al riscurilor entității 

reglementate.  

 

X 
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20. 

Entitatea reglementată a elaborat 

proceduri privind identificarea, evaluarea 

și gestionarea riscurilor semnificative la 

care este sau poate fi expusă.  

X 

  

21. 

Entitatea reglementată deține planuri clare 

de acțiune pentru asigurarea continuității 

activității și pentru situațiile de urgență.  

X 

  

 

 

 

Consiliul de Administraţie 

conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU          conf.univ.dr. Cristian BUȘU, MBA        

               Preşedinte              Vicepreşedinte 

 



 
  

 

 

 

 

DECLARAŢIE 

în conformitate cu prevederile 

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

(cu modificările şi completările ulterioare) 

privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare 

 

 

 
             Prin prezenta confirmăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-

contabilă anuală la data de 31.12.2017, întocmită în conformitate cu standardele 

contabile aplicabile, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, 

obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.I.F. OLTENIA S.A. 

şi că Raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării 

şi a performanţelor societăţii, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi 

incertitudini specifice activităţii desfăşurate. 

 
 
 

 
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU conf. univ. dr. Cristian BUȘU      ec. Elena  SICHIGEA 

 

                           Preşedinte                   Director General Adjunct          Director Economic 

 



 

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situații financiare individuale la 31 decembrie 2017

întocmite în conformitate cu

Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu

Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților

autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere

Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

AUDITATE
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
 
Situaţia individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global   
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

În lei Nota 2017 2016

Venituri   

Venituri din dividende 6 68.321.469 44.249.147

Venituri din dobânzi 7 68.419 53.278

Alte venituri operaționale 8 22.867.614 42.358.113

Câștig net din diferențe de curs valutar (387.485) 194.519

Câștig net din vânzarea activelor financiare 9 12.216.446 55.253.217

Cheltuieli

Comisioane și taxe de administrare și supraveghere 10 (2.399.886) (2.267.755)

Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri și 
cheltuieli 5.031.750 8.363.656

Alte cheltuieli operaționale 11 (23.800.527) (30.199.087)

Profit înainte de impozitare 81.917.800 118.005.088

Impozitul pe profit 12 (7.613.836) (16.733.711)

Profit net al exercițiului financiar 74.303.964 101.271.377

Alte elemente ale rezultatului global

Variația rezervei din reevaluarea  imobilizărilor 
corporale, netă de impozit amânat - -

Variația netă a rezervei din modificarea valorii juste  
a activelor financiare disponibile în vederea vânzării 165.529.167 (13.664.437)

Rezerva aferentă diferenței din modificarea valorii 
juste a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării transferată în profit sau pierderi, netă de 
impozit (10.405.230) (46.189.470)

Total rezultat global aferent perioadei 229.427.901 41.417.470

Rezultatul pe acțiune

De baza 26 0,1281 0,1746

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data
de 22 martie 2018 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 55 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situația individuală a poziției financiare
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017 

În lei Nota 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Active

Numerar și echivalente de numerar 13 3.020.367 3.509.197

Depozite plasate la bănci 14 792.848 24.466.476

Active financiare disponibile în vederea vânzării 15 1.798.097.017 1.578.803.318

Credite și creanțe 16 2.755.702 13.427.910

Imobilizări corporale 17 10.871.348 11.373.395

Investiții imobiliare 18 539.637 483.071

Alte active 19 367.939 347.473

Total active 1.816.444.858 1.632.410.840

Datorii

Dividende de plată 20 48.087.127 56.991.969

Impozite și taxe 21 4.997.330 5.246.637

Datorii cu impozitul amânat 22 150.531.920 122.077.335

Alte datorii 23 6.349.864 18.899.845

Total datorii 209.966.241 203.215.786

Capitaluri proprii

Capital social 24 58.016.571 58.016.571

Efectul aplicării IAS 29 asupra capitalului social - 631.852.524

Rezerve constituite în urma aplicării legii 133/1996 144.636.073 1.951.415.434

Rezultatul reportat ca urmare aplicării IAS 29 asupra 
capitalului social și rezervelor - (2.438.631.885)

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314

Rezerve din evaluarea activelor financiare disponibile
în vederea vânzării 781.551.351 626.427.414

Alte rezerve 25 521.517.906 472.461.444

Rezerve din reevaluare imobilizări corporale 7.175.074 7.755.548

Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat 
provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 7.674.364 7.023.313

Profit curent 74.303.964 101.271.377

Total capitaluri proprii 1.606.478.617 1.429.195.054

Total datorii și capitaluri proprii 1.816.444.858 1.632.410.840

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data
de 22 martie 2018 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 55 fac parte integranta din situatiile financiare individuale prezente.
pag 2



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

- lei –

Capital social
inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizărilor
corporale

Rezerve legale Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea activelor
financiare disponibile

în vederea vânzării

Alte elemente
de capitaluri

proprii

Rezultatul reportat ca
urmare a aplicării IAS
29 asupra capitalului

social și rezerve

Profit
acumulat

TOTAL

SOLD LA 
1 IANUARIE 2017

689.869.095 7.755.548 11.603.314 2.423.876.878 629.489.094 (3.061.680) (2.438.631.885) 108.294.690 1.429.195.054

REZULTATUL GLOBAL

Profitul exercițiului financiar 74.303.964 74.303.964

Alte elemente ale rezultatului global

1.  Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de
impozit amânat

(580.474) 580.474

2. Variația netă a rezervei din modificarea valorii  juste  a activelor
financiare disponibile în vederea vânzării 

165.529.167 165.529.167

3. Rezerva aferentă diferenței din modificarea valorii juste a activelor
financiare  disponibile  în  vederea  vânzării  transferată  în  profit  sau
pierderi netă de impozit

(10.405.230) (10.405.230)

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei

0 (580.474) 0 0 155.123.937 0 0 74.884.438 229.427.901

Impozit  amânat  aferent  rezultatului  reportat  surplus  reevaluare
nerealizat impozitat 

70.576 70.576

Alte rezerve – surse proprii de finanțare

Alte rezerve – răscumpărare de acțiuni 49.056.462 (49.056.462)
Acoperire rezultat reportat din actualizare la hiperinflație (631.852.524) (1.806.779.361) 2.438.631.885

Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii

1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau
pierderi din alte rezerve

2. Dividende de plată aferente anului 2015 (52.214.914) (52.214.914)

TOTAL  TRANZACȚII  CU  ACȚIONARII  RECUNOSCUTE
DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII

0 0 0 0 0 0 0 (52.214.914) (52.214.914)

SOLD LA 
31 DECEMMBRIE 2017

58.016.571 7.175.074 11.603.314 666.153.979 784.613.031 (3.061.680) 0 81.978.328 1.606.478.617

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de  22 mar tie 2018 și au fost semnate în numele acestuia de:
 

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor conf.univ.dr. Bușu Cristian                       ec. Sichigea Elena

Președinte / Director General                     Vicepreședinte/ Director General Adjunct               Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 55 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
pag 3



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

- lei –

Capital social
inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizărilor
corporale

Rezerve legale Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea activelor
financiare disponibile

în vederea vânzării

Alte elemente
de capitaluri

proprii

Rezultatul reportat ca
urmare a aplicării IAS
29 asupra capitalului

social și rezerve

Profit
acumulat

TOTAL

SOLD LA 
1 IANUARIE 2016

689.869.095 8.077.015 11.603.314 2.394.042.974 689.343.001 (3.061.680) (2.438.631.885) 111.937.948 1.463.179.782

REZULTATUL GLOBAL

Profitul exercițiului financiar 101.271.377 101.271.377

Alte elemente ale rezultatului global

1.  Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de
impozit amânat

(321.467) 321.467

2. Variația netă a rezervei din modificarea valorii  juste  a activelor
financiare disponibile în vederea vânzării 

(13.664.437) (13.664.437)

3. Rezerva aferentă diferenței din modificarea valorii juste a activelor
financiare  disponibile  în  vederea  vânzării  transferată  în  profit  sau
pierderi netă de impozit

(46.189.470) (46.189.470)

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei

0 (321.467) 0 0 (59.853.907) 0 0 101.592.844 41.417.470

Impozit  amânat  aferent  rezultatului  reportat  surplus  reevaluare
nerealizat impozitat 

19.345 19.345

Alte rezerve – surse proprii de finanțare 29.833.904 (29.833.904)

Tranzacții cu acționarii recunoscute direct în capitalurile proprii

1. Dividende prescrise conform legii – transfer în contul de profit sau
pierderi din alte rezerve

2. Dividende de plată aferente anului 2015 (75.421.543) (75.421.543)

TOTAL  TRANZACȚII  CU  ACȚIONARII  RECUNOSCUTE
DIRECT ÎN CAPITALURILE PROPRII

0 0 0 0 0 0 0 (75.421.543) (75.421.543)

SOLD LA 
31 DECEMMBRIE 2016

689.869.095 7.755.548 11.603.314 2.423.876.878 629.489.094 (3.061.680) (2.438.631.885) 108.294.690 1.429.195.054

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 22 martie 2018 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor conf.univ.dr. Bușu Cristian                       ec. Sichigea Elena

Președinte / Director General                     Vicepreședinte/ Director General Adjunct               Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 55 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

lei

Denumirea elementului                Perioada de raportare

31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

A 1 2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare 

Încasări de la clienți, alte încasări 1.676.157 1.163.256

Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri 
de participare)

22.932.336 77.519.118

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (54.018.729) (15.855.610)

Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (9.251.927) (12.367.224)

Plăti către bugetul statului, bugetul asigurărilor 
sociale și bugetul local

(4.861.594) (1.336.117)

Dobânzi încasate 70.613 51.883

Dividende încasate 65.302.341 42.234.760

Dobânzi plătite 0 0

Impozit pe profit plătit (4.604.995) (10.768.532)

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 0 0

Numerar net din activități de exploatare 17.244.202 80.641.534

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale (266.097) (43.258)

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 586.888 0

Numerar net din activități de investiție 320.791 (43.258)

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:

Încasări din emisiunea de acțiuni 0 0

Încasări din împrumuturi pe termen lung 0 0

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar 0 0

Dividende plătite (38.217.906) (53.934.735)

Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți 
dividende

(1.540.060) (1.193.999)

Impozit pe dividende plătit (1.967.274) (4.071.277)

Numerar net din activități de finanțare (41.725.240) (59.200.011)

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de 
numerar

(24.160.247) 21.398.265

Numerar și echivalente de numerar la începutul
perioadei de raportare

27.973.366 6.575.101

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 
perioadei de raportare

3.813.119 27.973.366

Notele de la pag. 6 la pag. 55 fac parte integrantă din situatiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

1. Entitatea care raportează

Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. („Societatea") a fost înființată la data de 01 noiembrie
1996  în  Craiova  -  România,  în  baza  prevederilor  Legii  nr.  133/1996,  lege  pentru  transformarea
Fondurilor  Proprietății  Private  în  societăți  de  investiții  financiare.  Societatea  a  luat  ființă  prin
transformarea Fondului Proprietății Private V Oltenia.
Societatea este un organism de plasament colectiv care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 privind
societățile comerciale și a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările
ulterioare.
Societatea se autoadministrează și are sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, județul
Dolj.
Acțiunile Societății sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, categoria Premium, cu simbol de
piață SIF 5, începând cu data de 01 noiembrie 1999.
Evidența acționarilor și acțiunilor Societății este ținută de Depozitarul Central S.A. București.
Activitatea de depozitare prevăzută de legislație este asigurată de Raiffeisen Bank S.A. - Sucursala
București începând cu data de 22 ianuarie 2014, pană la această dată, activitatea de depozitare a fost
ținută de ING Bank NV Amsterdam - Sucursala București.
În conformitate cu actul constitutiv Societatea are următorul obiect de activitate:
- administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care s-au emis acțiuni proprii,
corespunzător  Certificatelor  de  Proprietate  și  Cupoanelor  Nominative  de  Privatizare  subscrise  de
cetățeni în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995;
- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în valori mobiliare în
conformitate cu reglementările în vigoare;
-  alte  activități  similare  și  adiacente,  în  conformitate  cu  reglementările  în  vigoare,  precum și  de
administrare a activelor proprii.
Capitalul social subscris și vărsat este de 58.016.571 lei, divizat în 580.165.714 acțiuni cu o valoare
nominală de 0,1 lei / acțiune.
Principalele caracteristici ale acțiunilor emise de Societate sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de
valoare egală, emise în forma dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor.

2. Bazele întocmirii
a) Declarația de conformitate
Situațiile financiare individuale au fost întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile
entităților  autorizate,  reglementate  și  supravegheate  de  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  din
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare („ASF").

Situațiile financiare individuale au fost aprobate de Consiliul de Administrație în ședința din data de
22 martie 2018.

În  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  nr.  1606/2002  al  Parlamentului  European  și  al
Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002, precum și ale Legii nr. 24/2017 - privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea are obligația de a întocmi și depune la ASF
situații  financiare  anuale  consolidate,  în  conformitate  cu  Standardele  Internaționale  de  Raportare
Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS"), în termen de cel târziu 4 luni de la închiderea
exercițiului financiar și asigură disponibilitatea acestora pentru cel puțin 10 ani. Situațiile financiare
consolidate ale Grupului S.I.F. Oltenia S.A. la 31 decembrie 2017 vor fi întocmite, aprobate, puse la
dispoziția  publicului  în  format  electronic  pe site-ul  societății:  www.sifolt.ro,  secțiunea “Informatii
investitori  / Raportari  / Raportari  periodice” și în formă scrisă la sediul societății  din Craiova, str.
Tufănele nr. 1.
Evidențele contabile ale Societății sunt menținute în lei.
Data de 31 decembrie 2015 este data tranziției la IFRS ca bază contabilă, data la care prin retratare au
fost efectuate și înregistrate în contabilitate operațiunile determinate de trecerea de la Regulamentul
CNVM nr. 4/2011 la Reglementările contabile conforme cu IFRS.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

2. Bazele întocmirii (continuare)
a) Declarația de conformitate (continuare)

Principalele retratări aduse situațiilor financiare întocmite în conformitate cu RCR la 31 decembrie
2015 pentru a le alinia cerințelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana constau în:
- gruparea mai multor elemente în categorii mai cuprinzătoare;
- ajustări ale elementelor de active, datorii și capitaluri proprii în conformitate cu IAS 29 „Raportarea
financiara  în  economii  hiperinflaționiste",  deoarece  economia  românească  a  fost  o  economie
hiperinflaționistă până la 31 decembrie 2003;
- ajustări de valoare justă și pentru deprecierea valorii activelor financiare în conformitate cu IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare";
- ajustări  în contul de profit  sau pierdere pentru a înregistra veniturile din dividende la momentul
declarării și la valoarea brută;
- ajustări ale investițiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea justă, în conformitate cu IAS
40 "Investiții imobiliare".
-  ajustări  pentru  recunoașterea  creanțelor  și  datoriilor  privind  impozitul  pe  profit  amânat  în
conformitate cu IAS 12 "Impozitul pe profit"; și
- cerințe de prezentare în conformitate cu IFRS.

b) Prezentarea situațiilor financiare

Situațiile financiare individuale IFRS sunt prezentate în conformitate cu IAS 1 “Prezentarea situațiilor
financiare”.  Prezentarea  adoptată  de  Societate  are  la  bază  lichiditatea  în  cadrul  situației  poziției
financiare,  iar  prezentarea veniturilor  și  cheltuielilor  s-a  efectuat  în raport  de  natura  lor  în  cadrul
situației rezultatului global. Societatea consideră că aceste metode de prezentare oferă informații care
sunt credibile și mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate în baza altor metode permise de IAS
1 “Prezentarea situațiilor financiare”.

c) Moneda funcțională și de prezentare

Conducerea Societății  consideră ca monedă funcțională,  asa cum este ea definită de către IAS 21
“Efectele  variației  cursului  de  schimb  valutar”,  este  leul  românesc  (lei).  Situațiile  financiare
individuale  sunt  prezentate  în  lei,  rotunjite  la  cel  mai  apropiat  leu,  moneda  pe  care  conducerea
Societății a ales-o ca monedă de prezentare.

d) Bazele evaluării  

Situațiile  financiare  individuale  sunt  întocmite  pe baza convenției  valorii  juste  pentru instrumente
financiare derivate, activele și datoriile financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere și
activele financiare disponibile în vederea vânzării, cu excepția acelora pentru care valoarea justă nu
poate fi stabilită în mod credibil.
Alte active și  datorii financiare, precum și activele și datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost
amortizat, valoare reevaluată sau cost istoric.

e) Utilizarea estimărilor și judecăților

Pregătirea situațiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS presupune utilizarea din partea
conducerii a unor estimări, judecăți și ipoteze care afectează aplicarea politicilor contabile precum și
valoarea raportată a activelor,  datoriilor,  veniturilor și  cheltuielilor.  Estimările și  ipotezele asociate
acestor judecăți sunt bazate pe experiența istorică precum și pe alți factori considerați rezonabili în
contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza judecăților referitoare la valorile
contabile ale activelor și  datoriilor care nu pot fi  obținute din alte surse de informații.  Rezultatele
obținute pot fi diferite de valorile estimărilor.
Societatea  revizuiește  periodic  estimările  și  ipotezele  care  stau  la  baza  înregistrărilor  contabile.
Revizuirile estimărilor contabile sunt recunoscute în perioada în care estimarea este revizuită, dacă
revizuirea afectează doar acea perioadă, sau în perioada în care estimarea este revizuită și perioadele
viitoare, dacă revizuirea afectează atât perioada curentă cât și perioadele viitoare.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate la
întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Politicile  ce  vor  fi  prezentate  în  continuare  au  fost  aplicate  în  mod  consecvent  asupra  tuturor
perioadelor prezentate în cadrul situațiilor financiare.

Situațiile financiare sunt  întocmite pe baza principiului că Societatea își  va continua activitatea în
viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilității acestui principiu, conducerea analizează previziunile
referitoare la intrările viitoare de numerar.

a) Filialele și entitățile asociate

Filialele sunt entități aflate sub controlul Societăţii. Societatea controlează o entitate în care a investit
atunci  când este  expusă sau are  drepturi  asupra  rentabilității  variabile  în  baza  participării  sale  în
entitatea în care a investit și are capacitatea de a influența acele venituri prin autoritatea sa asupra
entității în care a investit.

La momentul evaluării controlului trebuie luate în calcul şi drepturile de vot potenţiale sau convertibile
care sunt exercitabile la momentul respectiv.

Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Societatea poate exercita o influenţă semnificativă, dar
nu şi control asupra politicilor financiare şi operaţionale.

Lista filialelor și a entităților asociate la data de 31 decembrie 2017 respectiv 31 decembrie 2016, este
prezentată în Nota 28.

Societatea a clasificat și contabilizat în aceste situații financiare individuale toate investițiile financiare
în  filiale  și  entități  asociate  ca  active  financiare  disponibile  în  vederea  vânzării  conform IAS 39
„Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare".

b) Tranzacții în monedă străină

Tranzacțiile exprimate în monedă străină sunt înregistrate inițial în lei la cursul oficial de schimb de la
data  tranzacțiilor.  Activele  și  datoriile  monetare  înregistrate  în  devize  la  data  întocmirii  situației
poziției financiare sunt transformate în monedă funcțională la cursul din ziua respectivă. 

Câștigurile sau pierderile din decontarea acestora și  din conversia folosind cursul de schimb de la
sfârșitul exercițiului financiar a activelor și datoriilor monetare denominate în monedă străină sunt
recunoscute în profit sau pierdere, cu excepția celor care au fost recunoscute în capitalurile proprii ca
urmare a înregistrării în conformitate cu contabilitatea de acoperire a riscurilor.

Diferențele de conversie asupra elementelor de natura participațiilor deținute la valoarea justă prin
contul de profit sau pierdere, sunt prezentate ca fiind câștiguri sau pierderi din valoarea justă.

Diferențele  de  conversie  asupra  elementelor  de natura instrumentelor financiare clasificate ca fiind
disponibile  în  vederea  vânzării,  sunt  incluse  în  rezervă  provenind  din  modificarea  valorii  juste  a
acestor instrumente financiare.

Cursurile de schimb ale monedelor străine utilizate la data raportării sunt:

Valută 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Variație

EUR 4,6597 4,5411 + 2,61 %
USD 3,8915 4,3033 - 9,60 %

c) Contabilizarea efectului hiperinflației
Conform  IAS  29  “Raportarea  financiară  în  economiile  hiperinflaționiste”,  situaţiile  financiare
individuale ale unei entități a cărei monedă funcțională este moneda unei economii hiperinflaţioniste
trebuie  prezentate  în  termenii  puterii  de  cumpărare  curente  ai  monedei  la  data  întocmirii  situației
poziţiei  financiare,  adică  elementele  nemonetare  se  retratează  prin  aplicarea  indicelui  general  al
preţurilor de la data achiziţiei sau contribuţiei.  IAS 29 stipulează că o economie este  considerată 
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Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

c) Contabilizarea efectului hiperinflației (continuare)

hiperinflaţionistă dacă, printre alţi factori, rata cumulată a inflaţiei depăşeşte 100% pe parcursul unei
perioade de trei ani.
Scăderea  continuă  a  ratei  inflaţiei  şi  alţi  factori  legaţi  de  caracteristicile  mediului  economic  din
Romania, indică faptul că economia a carei moneda functionala a fost adoptata de catre societate a
încetat să mai fie hiperinflaţionistă, cu efect asupra perioadelor financiare începând cu 1 ianuarie 2004.
Astfel, prevederile IAS 29 au fost adoptate în întocmirea situațiilor financiare individuale până la data
de 31 decembrie 2003.
Astfel, valorile exprimate în unitatea de masura curentă la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bază
pentru valorile contabile raportate în situațiile financiare individuale și nu reprezintă valori evaluate,
cost  de  inlocuire,  sau  orice  altă  măsurare  a  valorii  curente  a  activelor  sau  a  prețurilor  la  care
tranzacțiile ar avea loc în acest moment.
Pentru întocmirea situațiilor financiare în condiții IFRS, Societatea a ajustat pentru a fi exprimate în
unitatea de masură curentă la 31 decembrie 2003 următoarele elemente:
- capitalul social și elemente de natura rezervelor (Nota 24);
- active financiare disponibile în vederea vânzarii evaluate la cost, pentru care nu există o piață activă
sau piața nu este activă.

d) Numerar și echivalente de numerar
Numerarul cuprinde disponibilul în casă și la bănci și depozitele la vedere.
Echivalentele de numerar sunt investițiile financiare pe termen scurt,  foarte lichide, care sunt ușor
convertibile în numerar și care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.
La întocmirea situației fluxurilor de trezorerie, s-au considerat ca numerar și echivalente de numerar:
numerarul efectiv, conturile curente la bănci și depozitele cu o scadență inițială mai mica de 90 de zile.

e) Active și datorii financiare 

 Clasificare
Societatea clasifică instrumentele financiare deținute în următoarele categorii:

Active sau datorii financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere
În această categorie se includ active financiare sau datorii financiare deținute pentru tranzacționare,
instrumente financiare derivate, structurate și instrumente financiare desemnate la valoarea justă prin
contul de profit sau pierdere la momentul recunoașterii inițiale. Un activ sau o datorie financiară este
clasificată în această categorie dacă a fost achiziționat în principal cu scop speculativ (în  scopul  de  a
genera profit pe termen scurt) sau dacă a fost desemnat în această categorie de conducerea Societății.
Instrumentele financiare derivate, structurate sunt clasificate ca fiind deținute pentru tranzacționare
dacă nu reprezintă instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire.
Societatea nu deține active sau datorii financiare deținute pentru tranzacționare clasificate la valoarea
justă prin contul de profit sau pierdere la 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2016.

Investiții păstrate până la scadența
Investiţiile păstrate până la scadenţă reprezintă acele active financiare nederivate cu plăţi fixe sau de-
terminabile şi cu o scadenţă fixă, pe care Societatea are intenţia fermă şi capacitatea de a le păstra până
la scadenţă, altele decât:
- cele pe care  Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează ca fiind evaluate la valoarea justă
prin profit sau pierdere;
- cele pe care Societatea le desemnează drept disponibile în vederea vânzarii; şi
- cele care corespund definiţiei creditelor şi creanţelor.
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Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active și datorii financiare (continuare)

Societatea nu trebuie să clasifice niciun activ financiar ca fiind păstrat până la scadenţă dacă, în exer -
ciţiul financiar curent sau în ultimele două exerciţii financiare precedente, a vândut sau a reclasificat
înainte de scadență mai mult decât o valoare nesemnificativă din investiţiile păstrate până la scadenţă
(mai mult decât nesemnificativă în raport cu valoarea totală a investiţiilor păstrate până la scadenţă),
altele decât cele din vânzări sau reclasificările care:
- sunt atât de aproape de scadenţă sau de data anticipată de rambursare a activului financiar (spre
exemplu, la mai puţin de trei luni înainte de data scadenţei) încât modificările ratei de piaţă a dobânzii
nu au un efect semnificativ asupra valorii juste a activului financiar;
- au loc după ce Societatea a colectat cea mai mare parte din valoarea iniţială a activului financiar prin
plăţi programate sau plăţi anticipate; sau
- se pot atribui unui eveniment izolat care iese din sfera de control a Societății, nu se repetă şi nu ar fi
putut fi în mod rezonabil anticipat de către Societate.
Investițiile păstrate până la scadență sunt măsurate la cost amortizat prin metoda dobânzii efective mi-
nus pierderile din depreciere.

Credite și creanțe
Creditele şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile, care nu sunt co-
tate pe o piaţă activă, altele decât:
- cele pe care  Societatea intenţionează să le vândă imediat sau în scurt timp, care trebuie clasificate
drept deținute în vederea tranzacţionării şi cele pe care Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desem -
nează ca fiind la valoarea justă prin profit sau pierdere;
- cele pe care Societatea, la recunoaşterea iniţială, le desemnează drept disponibile în vederea vânzării;
sau
- cele pentru care deţinătorul s-ar putea să nu recupereze în mod substanţial toată investiţia iniţială, din
altă cauză decât deteriorarea creditului, care trebuie clasificate drept disponibile în vederea vânzării.
Acestea sunt constituite în principal din depozite plasate la bănci.

Active financiare disponibile în vederea vânzării 
Activele financiare disponibile în vederea vânzării sunt acele active financiare nederivate care sunt
desemnate drept disponibile în vederea vânzării sau care nu sunt clasificate drept credite şi creanţe,
investiţii păstrate până la scadenţă, sau active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere.

Ulterior recunoașterii inițiale, activele financiare disponibile în vederea vânzării pentru care există o
piață activă, sunt măsurate la valoarea justă iar modificările de valoare justă, altele decât pierderile din
depreciere,  precum  și  câștigurile  și  pierderile  rezultate  din  variația  cursului  de  schimb  aferent
elementelor monetare disponibile pentru vânzare, sunt recunoscute direct în capitalurile proprii.

La derecunoașterea activului,  câștigul sau pierderea cumulată recunoscută în capitaluri proprii  este
transferată în contul de profit sau pierdere.

Societatea  a  clasificat  toate  participațiile  deținute  în  capitalul  social  al  altor  emitenți  ca  active
financiare disponibile în vederea vânzării.

 Recunoaștere

Activele și datoriile financiare sunt recunoscute la data la care Societatea devine parte contractuală la
condițiile  respectivului  instrument.  Activele  și  datoriile  financiare  sunt  măsurate  la  momentul
recunoașterii inițiale la valoarea justă plus costurile de tranzacționare direct atribuibile, cu excepția
activelor  financiare  la  valoarea  justă  prin  contul  de  profit  sau  pierdere,  pentru  care  costurile  de
tranzacționare nu sunt incluse în valoarea instrumentului și a investițiilor în acțiuni a căror valoare
justă nu a putut fi determinată în mod credibil și care sunt recunoscute inițial la cost.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active și datorii financiare (continuare)

 Compensări

Activele și  datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat în situația poziției
financiare doar atunci când există un drept legal de compensare și dacă există intenția decontării lor pe
o bază netă sau dacă se intenționează realizarea activului și stingerea datoriei în mod simultan.

Veniturile și cheltuielile sunt prezentate net numai atunci când este permis de standardele contabile,
sau  pentru  profitul  sau pierderea rezultate  dintr-un grup de  tranzacții  similare  cum ar  fi  cele  din
activitatea de tranzacționare a Societății.

 Evaluare

După recunoaşterea iniţială, Societatea trebuie să evalueze activele financiare, inclusiv instrumentele
derivate ce constituie active, la valoarea lor justă, fară nicio deducere pentru costurile de tranzacţie ce
ar putea să fie suportată la vânzare sau altă cedare, excepţie făcând următoarele categorii de active fi-
nanciare:

a) creditele şi creanţele, care trebuie evaluate la costul amortizat prin metoda dobânzii efective;

b) investiţiile păstrate până la scadenţă, care trebuie evaluate la cost amortizat prin metoda do-
bânzii efective; şi

c) investiţiile în instrumente de capitaluri proprii care nu au un preţ de piaţă cotat pe o piaţă ac-
tivă şi a căror valoare justă nu poate fi evaluată în mod fiabil şi instrumetele derivate care sunt legate
de, şi care trebuie decontate prin, livrarea unor astfel de instrumente de capitaluri proprii necotate, care
trebuie evaluate la cost.

Toate activele financiare, cu excepţia celor evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt tes-
tate periodic pentru deprecierea valorii.

După recunoaşterea iniţială, Societatea trebuie să evalueze toate datoriile financiare la cost amortizat
prin metoda dobânzii efective, cu excepţia:

- datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Astfel de datorii, in -
clusiv instrumentele derivate care sunt datorii, sunt evaluate la valoarea justă, cu excepţia datoriilor
derivate care sunt legate şi trebuie decontate prin livrarea unui instrument de capitaluri proprii necotat
a cărui valoare justă nu poate fi evaluată în mod credibil; aceste datorii derivate trebuie evaluate la
cost;

- datoriilor financiare care apar atunci când transferul unui activ financiar nu îndeplineşte con-
diţiile pentru derecunoaştere şi este contabilizat utilizând abordarea implicării continue.

Evaluarea la cost amortizat

Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care activul finan-
ciar sau datoria financiară este evaluat la recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal, plus
sau minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre va-
loarea iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere (directă sau prin utilizarea unui cont de
ajustare) pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.

Rata dobânzii efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi încasările viitoare în numerar pe
durata de viaţă preconizată a instrumentului financiar sau, acolo unde este cazul, pe o durată mai scur -
tă, până la nivelul valorii contabile nete a activului financiar sau a datoriei financiare. La calcularea ra -
tei dobânzii efective, Societatea trebuie să estimeze fluxurile de numerar luând în considerare toate
condiţiile contractuale ale instrumentului financiar, dar nu trebuie să ia în calcul pierderile viitoare din
modificarea riscului de credit. Calculul include toate comisioanele şi punctele plătite sau încasate de
părţile participante la contract care fac parte integrantă din rata dobânzii efective, costurile de tranza-
cţie şi toate celelalte prime şi reduceri.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

e) Active și datorii financiare (continuare)

Evaluarea la valoarea justă

Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit la vânzarea unui activ sau plătit pentru stingerea unei

datorii în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între participanţii pe piaţa principală, la

data evaluării, sau în absenţa pieţei principale, pe cea mai avantajoasă piaţă la care Societatea are ac-

ces la acea dată.

Societatea măsoară valoarea justă a unui instrument financiar folosind preţurile cotate pe o piaţă acti-

vă pentru acel instrument. Un instrument financiar are o piaţă activă dacă pentru acel instrument sunt

disponibile rapid şi în mod regulat preţuri cotate. Societatea măsoară instrumentele cotate pe pieţe ac -

tive folosind preţul de închidere.

Un instrument financiar este considerat ca fiind cotat pe o piaţă activă atunci când preţurile cotate

sunt disponibile imediat şi regulat dintr-un schimb, un dealer, un broker, o asociaţie din industrie, un

serviciu de stabilire a preţurilor sau o agenţie de reglementare, iar aceste preţuri reflectă tranzacţii

care apar în mod real şi regulat, desfăşurate în condiţii obiective de piaţă.

În categoria acţiunilor cotate pe o piaţă activă sunt incluse toate acele acţiuni admise la tranzacţionare

pe Bursa de Valori Bucureşti sau pe piaţa alternativă şi care prezintă tranzacţii frecvente. Criteriul de

stabilire a pieţei active trebuie setat astfel încât să se asigure un portofoliu stabil de acţiuni evaluate la

cost/la valoare justă de la o perioada de raportare la cealaltă. Preţul de piaţă utilizat pentru determina-

rea valorii juste este prețul de închidere al pieței din ultima zi de tranzacționare înainte de data eva-

luării.

Valoarea justă a instrumentelor financiare tranzacționate pe o piață activă este evaluată ca produsul

dintre prețul cotat pentru activul sau datoria individuală și cantitatea deținută de societate.

Titlurile de participare emise de Organismele de Plasament Colectiv vor fi evaluate la ultima valoare

unitară a activului net calculată și publicată.

 Identificarea și evaluarea deprecierii de valoare

Societatea trebuie să evalueze pentru fiecare perioadă de raportare măsura în care există vreo dovadă
obiectivă că un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat.

Dacă există orice dovadă de acest fel, Societatea trebuie să aplice prevederile de mai jos pentru a de-
termina valoarea oricărei pierderi din depreciere, diferit pentru:

- activele financiare contabilizate la costul amortizat;

- activele financiare disponibile în vederea vânzării contabilizate la valoare justă sau la cost.

Activele financiare contabilizate la costul amortizat

Dacă există dovezi obiective că a apărut o pierdere din deprecierea creditelor şi creanțelor sau a inves-
tițiilor păstrate până la scadenţă contabilizate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluată ca fi-
ind diferența dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoa-
re estimate (excluzând pierderile viitoare din riscul de credit care nu au fost suportate), actualizate cu
rata iniţială a dobânzii efective a activului financiar (adică rata dobânzii efective calculată la recu -
noaşterea iniţială).
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Atunci când apare o astfel de pierdere din depreciere, valoarea contabilă a activului trebuie redusă
prin utilizarea unui cont de ajustare pentru depreciere.

Valoarea pierderii din depreciere este recunoscută în profit sau pierdere.

În cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere scade, iar descreșterea
poate fi corelată obiectiv cu un eveniment care apare după ce a fost recunoscută deprecierea (cum ar fi
o îmbunătățire a ratingului de credit al debitorului), pierderea din depreciere recunoscută anterior tre-
buie reluată prin ajustarea unui cont de provizion pentru depreciere.

Reluarea nu trebuie să aibă drept rezultat o valoare contabilă a activului financiar mai mare decât va -
loarea care ar fi constituit costul amortizat dacă deprecierea nu ar fi fost recunoscută la data la care de-
precierea este reluată.

Valoarea reluării pierderii din depreciere trebuie recunsocută în profit sau pierdere.

Active financiare disponibile în vederea vânzarii

Atunci când o scădere a valorii juste a unui activ financiar disponibil în vederea vânzării a fost recu-
noscută direct în capitalurile proprii şi există dovezi obiective că activul este depreciat, pierderea cu-
mulată care a fost recunoscută direct în capitalurile proprii trebuie reclasificată din capitalurile proprii
în profit sau pierdere drept o ajustare din reclasificare chiar dacă activul financiar nu a fost derecunos -
cut.

Valoarea pierderii cumulate care este reluată din capitalurile proprii în profit sau pierdere va fi difere-
nţa dintre costul de achiziţie (net de rambursările de principal şi de amortizare) şi valoarea justă actua-
lă, minus orice pierdere din depreciere pentru acel activ financiar recunoscută anterior în profit sau pi-
erdere.

Pierderile din deprecierea activelor recunoscute în contul de profit sau pierdere pentru o investiție într-
un instrument de capitaluri proprii clasificat drept disponibil în vederea vânzării nu trebuie reluate în
profit sau pierdere.

Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unei participaţii depreciate creşte, creşterea valorii va
fi recunoscută direct în alte elemente ale rezultatului global.

Dacă intr-o perioadă ulterioară valoarea justă a unui instrument de datorie clasificat drept disponibil în
vederea vânzării crește și acea crestere poate fi legată în mod obiectiv de un eveniment care apare du-
pă ce pierderea din depreciere a fost recunoscută în profit sau pierdere, pierderea din depreciere trebu-
ie reluată, iar suma reluării recunoscută în profit sau pierdere.

Dacă există indicii obiective că a fost suportată o pierdere din deprecierea unui instrument de capita-
luri proprii necotat care nu este contabilizat la valoarea justă deoarece valoarea sa justă nu poate fi
evaluată în mod fiabil, valoarea pierderii din depreciere este masurată drept diferenţa dintre valoarea
contabilă a activului financiar şi valoarea actualizată a fluxurilor viitoare de numerar estimate utilizând
rata de rentabilitate internă curentă a pieței pentru un activ financiar similar. Aceste pierderi din depre-
ciere nu sunt reluate în contul de profit sau pierdere.

Pentru a determina dacă un activ este depreciat, Societatea ia în considerare evenimentele generatoare
de pierderi relevante, cum ar fi scăderea semnificativă şi pe termen lung a valorii juste sub cost; con -
diţiile pieţei şi ale domeniului de activitate, în măsura în care acestea influenţează valoarea recuperabi -
lă  a activului;  condiţiile  financiare  şi  perspectivele pe termen scurt  ale  emitentului,  inclusiv orice
evenimente  specifice nefavorabile ce pot influenţa operaţiunile desfăşurate de emitent, pierderile
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recente ale emitentului, raportul calificat al auditorului independent asupra celor mai recente situaţii fi-
nanciare ale emitentului etc.

Date fiind limitările intrinseci ale metodologiilor aplicate și incertitudinea semnificativă a evaluării ac-
tivelor pe piețele internaționale și locale, estimările Societății pot fi revizuite semnificativ după data
aprobării situațiilor financiare.

 Derecunoașterea

Societatea derecunoaște un activ financiar atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din
acel activ financiar expiră, sau atunci când Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de
numerar  contractuale  aferente  acelui  activ  financiar  într-o  tranzacție  în  care  a  transferat  în  mod
semnificativ toate riscurile și beneficiile dreptului de proprietate.

La derecunoastere acțiunile sunt scăzute folosind metoda FIFO (primul intrat – primul ieșit).

Orice  interes  în  activele  financiare  transferate  reținut  de  societate  sau  creat  pentru  Societate  este
recunoscut separat ca un activ sau datorie.

Societatea  derecunoaște  o  datorie  financiară  atunci  când s-au  încheiat  obligațiile  contractuale  sau
atunci când obligațiile contractuale sunt anulate sau expiră.

 Câștiguri și pierderi

Câştigurile sau pierderile ce rezultă dintr-o modificare a valorii juste a unui activ financiar sau a unei
datorii financiare care nu este parte a unei relaţii de acoperire împotriva riscurilor sunt recunoscute du-
pă cum urmează:

- câştigurile sau pierderile generate de active financiare sau de datorii financiare clasificate ca fiind
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt recunoscute în profit sau pierdere;

- câştigurile sau pierderile generate de un activ financiar disponibil în vederea vânzării trebuie recu-
noscute la alte elemente ale rezultatului global, cu excepţia pierderilor din depreciere.

Când activul este derecunoscut, pierderile sau câştigurile cumulate recunoscute anterior la alte elemen-
te ale rezultatului global sunt reclasificate de la capitalurile proprii în profit sau pierdere.

Pentru activele financiare şi datoriile financiare contabilizate la cost amortizat, un câştig sau o pierdere
este recunoscută în profit sau pierdere atunci când activul financiar sau datoria financiară este derecu-
noscută sau depreciată, şi prin procesul de amortizare.

În cazul activelor financiare recunoscute utilizând contabilitatea la data decontării, nicio modificare a
valorii juste a activului ce urmează a fi primit pe parcursul perioadei dintre data tranzacţionării şi data
decontării nu este recunoscută pentru activele înregistrate la cost sau la cost amortizat (excepţie facând
pierderile din depreciere). Pentru activele contabilizate la valoarea justă însă, modificarea valorii juste
trebuie recunoscută în profit sau pierdere sau în capitalurile proprii, după caz.

 Reclasificări 

Societatea:

- nu trebuie să reclasifice un instrument derivat în afara categoriei de instrumente evaluate la valoarea
justă prin profit sau pierdere în timp ce este deţinut sau emis;

- nu trebuie să reclasifice orice instrument financiar în afara categoriei de instrumente evaluate la va-
loarea justă prin profit sau pierdere dacă la recunoaşterea iniţială a fost desemnat de Societate la valoa-
rea justă prin profit sau pierdere; şi

- poate, dacă activul financiar nu mai este deţinut în vederea vânzării sau răscumpărării în viitorul
apropiat (în ciuda faptului că activul financiar se poate să fi fost dobândit sau să fi apărut în special în
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scopul vânzării sau răscumpărării în viitorul apropiat), să reclasifice acel activ financiar în afara cate-
goriei  de  instrumente  evaluate  la  valoarea justă  prin profit  sau pierdere  dacă dispoziţiile  din IAS
39.50B şi 50D sunt respectate. 

Societatea nu trebuie să reclasifice niciun instrument financiar în categoria de instrumente evaluate la
valoarea justă prin profit sau pierdere după recunoaşterea iniţială.

Dacă, în urma modificării intenţiei sau capacităţii, nu mai este potrivită clasificarea unei investiţii ca
fiind păstrată până la scadenţă, aceasta trebuie reclasificată ca fiind disponibilă în vederea vânzării şi
va fi reevaluată la valoarea justă.

De fiecare dată când vânzările sau reclasificarea unei valori mai mult decât nesemnificative din inves-
tiţiile păstrate până la scadenţă nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile din IAS 39.9, orice investiţii
păstrate până la scadenţă ramase trebuie reclasificate drept disponibile în vederea vânzării. 

Dacă devine disponibilă o evaluare fiabilă a valorii juste pentru un activ financiar sau o datorie finan -
ciară pentru care o astfel de evaluare nu a fost disponibilă anterior, activul sau datoria trebuie să fie
evaluată la valoarea justă, iar diferența dintre valoarea sa contabilă și valoarea justă trebuie să fie con-
tabilizată la capitaluri proprii sau în profit sau pierdere. 

Dacă, la un anumit moment, un activ financiar sau o datorie financiară trebuie contabilizat la cost sau
la costul amortizat şi nu la valoarea justă, valorea justă a activului financiar sau a datoriei financiare la
acea dată devine noul său cost sau cost amortizat, după caz; această situaţie poate apărea:

- în urma modificării intenţiei sau capacităţii Societății;

- în rarele situaţii în care nu mai este disponibilă o evaluare fiabilă a valorii juste.

Orice câştiguri sau pierderi anterioare din acel activ care au fost recunoscute la alte elemente ale rezul -
tatului global trebuie contabilizată după cum urmează:

- în cazul unui activ financiar cu o dată de scadenţă fixă, pierderea sau câştigul trebuie amortizată în
profit sau pierdere pe parcursul duratei de viaţă utilă rămasă a investiţiei păstrate până la scadenţă uti-
lizând metoda dobânzii efective. Orice diferenţă între noul cost amortizat şi valoarea de la scadenţă
trebuie, de asemenea, amortizată pe parcursul vieţii rămase a activului financiar utilizând metoda do-
bânzii efective, în mod similar cu amortizarea unei prime şi a unei reduceri. Dacă activul financiar se
depreciează ulterior, orice câştig sau pierdere care a fost recunoscută anterior direct la alte elemente
ale rezulatului global este reclasificată de la capitalurile proprii în profit sau pierdere; 

- în cazul unui activ financiar care nu are o dată de scadenţă fixă, câştigul sau pierderea trebuie recu-
noscută în profit sau pierdere până când activul financiar va fi vândut sau cedat într-un alt mod. Dacă
activul financiar se depreciază ulterior, orice câştig sau pierdere care a fost recunoscută la alte elemen -
te ale rezultatului global este reclasificată de la capitaluri proprii în profit sau pierdere. 

f) Alte active și datorii financiare

Alte active și datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective
minus orice pierderi din depreciere. 
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g) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate iniţial la cost. După recunoaşterea iniţială, o imobilizare necor-
porală este contabilizată la cost minus amortizarea cumulată şi orice pierderi din depreciere cumulate.

• Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor economi-
ce viitoare încorporate în activul căruia îi sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv cheltuielile
pentru deprecierea fondului comercial şi mărcile generate intern, sunt recunoscute în contul de profit
sau pierdere în momentul în care sunt suportate.

• Amortizarea imobilizărilor necorporale

Amortizarea este calculată pentru costul activului sau o altă valoare care substituie costul, minus va-
loarea reziduală. Amortizarea este recunoscută în contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară
pentru durata de viaţă utilă estimată pentru imobilizările necorporale, de la data la care sunt disponibi-
le pentru utilizare, această modalitate reflectând cel mai fidel modul preconizat de consumare a benefi -
ciilor economice încorporate în activ.

Duratele  de  viaţă  utile  estimate  pentru  perioada  curentă  şi  pentru  perioadele  comparative  sunt
următoarele:  programe informatice – 3 ani.

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utile şi valorile reziduale sunt revizuite la fiecare sfârşit de
an financiar şi sunt ajustate corespunzător.

h) Imobilizări corporale

• Recunoaştere şi evaluare

Imobilizările corporale recunoscute ca active sunt evaluate iniţial la costul de achiziție (pentru cele
procurate cu titlu oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport în natură la constituirea /
majorarea capitalului social), respectiv la valoarea justă de la data dobândirii pentru cele primite cu ti-
tlu gratuit.

Costul unui element de imobilizări corporale este format din preţul de cumpărare, inclusiv taxele nere-
cuperabile, după deducerea oricăror reduceri de preţ de natură comercială şi a oricăror costuri care pot
fi atribuite direct aducerii activului la locaţia şi în condiţia necesară pentru ca acesta să poată fi utiliza -
tă în scopul dorit de către conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaţii care rezultă direct din constru -
cţia sau achiziţionarea activului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniţiale de livrare
şi manipulare, costurile de instalare şi asamblare, onorariile profesionale.

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Societate în următoarele clase de active de aceeaşi na-
tură şi cu utilizări similare:

- terenuri şi construcţii;
- mașini și echipamente și mijloace de transport;
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active
corporale.

• Evaluarea după recunoaştere
Pentru recunoașterea ulterioară, Societatea a adoptat modelul reevaluării.
După recunoaşterea ca activ, elementele de imobilzări corporale de natura construcțiilor și terenurilor
a căror valoare justă poate fi evaluată în mod fiabil sunt contabilizate la o valoare reevaluată, aceasta
fiind valoarea justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acu-
mulate din depreciere.
Alte imobilizări corporale sunt măsurate la cost minus amortizarea cumulată și eventuale pierderi din
depreciere.
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Reevaluările trebuie să se facă cu suficientă regularitate pentru a asigura faptul că valoarea contabilă
nu se deosebește semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data perioadei
de raportare.
Dacă un element al imobilizărilor corporale este reevaluat, atunci întreaga clasă de imobilizări corpo-
rale din care face parte acel element este supusă reevaluării.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, creşterea este recunos-
cută în alte elemente ale rezultatului global şi acumulată în capitalurile proprii, cu titlul de surplus din
reevaluare.
Cu toate acestea, majorarea va fi recunoscută în profit sau pierdere în măsura în care aceasta compen -
sează o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscut anterior în profit sau pierdere.
Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare este
recunoscută în profit sau pierdere.
Cu toate acestea, reducerea va fi recunoscută în alte elemente ale rezultatului global în măsura în care
surplusul din reevaluare prezintă un sold creditor pentru acel activ. Transferurile din surplusul din ree-
valuare în rezultatul reportat nu se efectuează prin profit sau pierdere.
Evidența rezervelor din reevaluare se efectuează pe fiecare imobilizare în parte și pe fiecare operațiune
de reevaluare care a avut loc. 
Surplusul din reevaluare inclus în capitalurile proprii aferent unui element de imobilizare corporală se
transferă direct în rezultatul reportat pe măsura amortizării și atunci când activul este derecunoscut la
cedare sau casare.
Terenurile și construcțiile sunt evidențiate la valoare reevaluată, aceasta reprezentând valoarea justă la
data reevaluării minus amortizarea cumulată și pierderi din depreciere. Reevaluările sunt realizate de
către evaluatori specializați, membrii ai ANEVAR. Frecvența reevaluărilor este dictată de dinamica
piețelor cărora le aparțin terenurile și construcțiile deținute de Societate.
 

• Costurile ulterioare
Cheltuielile cu întreţinerea și reparațiile zilnice aferente imobilizărilor corporale nu sunt capitalizate.
Ele sunt recunoscute drept costuri ale perioadei în care se produc. Aceste costuri constau în principal
în cheltuieli cu forţa de muncă şi cu consumabilele şi pot include şi costul componentelor de mică va-
loare. Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se înregistrează în contul de
profit sau pierdere atunci când apar. 
Imbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viaţă a
acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către
acestea, sunt capitalizate (măresc în mod corespunzător valoarea contabilă a respectivei imobilizări).

• Amortizare
Amortizarea este calculată la valoarea contabilă (costul de achiziție sau valoarea reevaluată, minus va-
loarea reziduală) pentru  activitatea pentru  care sunt  destinate. Amortizarea este recunoscută în
contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară pentru durata de viaţă utilă estimată pentru imo-
bilizările corporale (mai puțin terenurile și imobilizările în curs), aceasta se înregistrează începând cu
data la care sunt disponibile pentru utilizare, pentru activitatea pentru care sunt destinate, această mo-
dalitate reflectând cel mai fidel modul preconizat de consumare a beneficiilor economice încorporate
în activ.

Amortizarea unui activ încetează cel mai devreme la data când activul este clasificat drept deținut pen-
tru vânzare (sau inclus într-un grup destinat cedării care este clasificat drept deținut pentru vânzare), în
conformitate cu IFRS 5 și la data la care activul este derecunoscut. 

Fiecare parte a unui element de imobilizări corporale ce prezintă un cost semnificativ față de costul to-
tal al respectivului element, trebuie amortizat separat.
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Duratele de viaţă utile estimate pentru perioada curentă şi pentru perioadele comparative sunt urmă-
toarele:

- construcţii; 12-50 ani
- mașini și echipamente și mijloace de transport      3-20 ani
- mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor   3-15 ani
umane și materiale și alte active corporale
Metodele de amortizare, duratele utile de viață estimate, precum și valorile reziduale sunt revizuite de
către conducerea societății la fiecare dată de raportare.

Din istoricul Societății, a rezultat faptul că valoarea reziduală a activelor este nesemnificativă și prin
urmare, la calculul amortizării nu se ia în calcul valoarea reziduală.

• Deprecierea
Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa recuperabilă.

Cu ocazia fiecărei date de raportare, Societatea trebuie să verifice dacă există indicii ale deprecierii ac-
tivelor. În cazul în care sunt identificate astfel de indicii, Societatea trebuie să estimeze valoarea recu-
perabilă a activului.

Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare tre -
buie recunoscută în profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscută în alte elemen -
te ale rezultatului global în măsura în care surplusul din reevaluare prezintă un sold creditor pentru
acel activ. Reducerea recunoscută în alte elemente ale rezultatului global micşorează suma cumulată în
capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Terenurile nu se depreciază. Deprecierea altor bunuri tangibile este calculată, folosind metoda amorti -
zării liniare, alocând costuri aferente valorii reziduale, în concordanță cu durata de viață aferentă.

• Derecunoașterea
Valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale este derecunoscută (eliminată din situaţia
poziţiei financiare) la cedare sau atunci când nu se mai aşteaptă niciun beneficiu economic viitor din
utilizarea sau cedarea sa.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din situația poziției financiare îm-
preună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Câștigul sau pierderea rezultate din derecunoașterea unui element de imobilizare corporală este inclus
în contul de profit sau pierdere curent când elementul este derecunoscut.

i) Investiții imobiliare
Investițiile imobiliare sunt proprietăți imobiliare (terenuri, clădiri sau părți ale unei clădiri) deținute de
către Societate în scopul închirierii sau pentru creșterea valorii sau ambele, și nu pentru:
- a fi utilizate pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri administrative; 

sau 

- a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității.

Anumite proprietăți includ o parte care este deținută pentru a fi închiriată sau cu scopul creșterii valorii
și o altă parte care este deţinută în scopul producerii de bunuri, prestării de servicii sau în scopuri ad -
ministrative.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

i) Investiții imobiliare (continuare)

Dacă aceste părți pot fi vândute separat (sau închiriate separat în baza unui contract de leasing finan-
ciar), atunci ele sunt contabilizate separat. Dacă părțile nu pot fi vândute separat, proprietatea este tra -
tată ca investiție imobiliară numai dacă partea utilizată în scopul producerii de bunuri, prestării de ser-
vicii sau în scopuri administrative este nesemnificativă.

 Recunoaştere

O investiţie imobiliară este recunoscută ca activ dacă şi numai dacă:

- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat investiției imobiliare să intre în Societate; 

- costul investiției imobiliare poate fi evaluat în mod fiabil.

 Evaluare

Evaluarea iniţială

O investiţie imobiliară este evaluată iniţial la cost, inclusiv costurile de tranzacţionare. Costul unei in-
vestiţii imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumpărare al acesteia plus  orice  cheltuieli
direct atribuibile (de exemplu, onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice, taxele pen-
tru transferul dreptului de proprietate şi alte costuri de tranzacţionare).

Evaluarea ulterioară

Politica contabilă a Societăţii privind evaluarea ulterioară a investiţiilor imobiliare este cea pe baza
modelului valorii juste. Această politică este aplicată în mod uniform tuturor investiţiilor imobiliare.
Evaluarea valorii  juste a investiţiilor  imobiliare este  efectuată de evaluatori  membrii  ai  Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Valoarea justă se bazează pe cotaţii de preţuri din
piaţă, ajustate, dacă este cazul, astfel încât să reflecte diferenţele legate de natura, locaţia sau condiţiile
respectivului activ. Aceste evaluări sunt revizuite periodic de către conducerea Societăţii.

Câştigurile sau pierderile rezultate în urma modificării valorii juste a investiţiilor imobiliare sunt recu-
noscute în contul de profit sau pierdere al perioadei în care acestea se produc.

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare reflectă condiţiile de piaţă la data bilanţului. 

 Transferuri

Transferurile în şi din categoria investiţiilor imobiliare trebuie făcute atunci şi numai atunci când exis-
tă o modificare în utilizarea activului evidenţiată de:
- începerea utilizării de către Societate - pentru transferurile din categoria investiţiilor imobiliare în
categoria imobilizărilor corporale utilizate de către Societate;
-  începerea  procesului  de  amenajare  în  perspectiva  vânzării  -  pentru  transferurile  din  categoria
investiţiilor imobiliare în categoria stocuri, contabilizate în conformitate cu IFRS 5;
- încheierea utilizării  de către Societate - pentru transferurile din categoria imobilizărilor corporale
utilizate de către Societate în categoria investiţiilor imobiliare;
- începerea unui leasing operaţional cu o altă parte - pentru transferurile din categoria stocurilor în
categoria investiţiilor imobiliare.
Pentru transferul unei investiţii imobiliare contabilizate la valoare justă la imobilizări corporale, costul
implicit al activului în scopul contabilizării sale ulterioare va fi valoarea sa justă de la data modificării
utilizării.
Dacă o proprietate imobiliară utilizată de posesor devine o investiţie imobiliară care este contabilizată
la valoarea justă, Societatea aplica IAS 16 “Imobilizări corporale” până la data modificării utilizării,
iar orice diferență de la acea dată între valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare în conformitate cu
IAS 16 și valoarea sa justă trebuie tratată ca o reevaluare, în conformitate cu IAS 16.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

i) Investiții imobiliare (continuare)

 Derecunoaşterea

Valoarea contabilă a unei investiţii imobiliare este derecunoscută la momentul cedării sau atunci când
investiţia este definitiv retrasă din folosinţă şi nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din ce-
darea sa.

Câştigurile sau pierderile care rezultă din cedarea sau casarea unei investiţii imobiliare sunt recunoscu-
te în contul de profit sau pierdere atunci când aceasta este vândută sau casată.

j) Active deţinute în vederea vânzării

Societatea trebuie să clasifice un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) drept deținut în vederea
vânzării dacă valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal printr-o tranzacție de vânzare și nu
prin utilizarea sa continuă. Pentru a fi disponibil la vânzare trebuie ca aceasta să fie foarte probabilă,
respectiv să existe un plan de vânzare a activului, să fie lansat un program activ de găsire a unui
cumpărător,  activul  să  fie  promovat  în  vederea vânzării  la  un  preț  rezonabil  cu valoarea  justă  a
activului, iar vânzarea să fie finalizată în termen de un an de la data clasificării activului. Termenul de
un an poate fi prelungit dacă există circumstanțe în afara controlului entității și unitatea poate dovedi
că-și menține intenția planului său de vânzare a activului.

Când există o modificare a utilizării  unei  imobilizări  corporale,  în sensul  că aceasta urmează a fi
îmbunătăţită  în  perspectiva  vânzării,  Societatea  înregistrează  transferul  activului  din  categoria
imobilizări corporale în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării .

Dacă imobilizarea corporală transferată a fost reevaluată, rezerva din reevaluarea aferentă se închide în
momentul vânzării activului.

În cazul activelor incluse în categoria activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării, care ulterior
îşi schimbă destinaţia, urmând a fi folosite pe o perioadă mai îndelungată sau să fie închiriate unor
terţi, se evidenţiază în contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate deţinute
în vederea vânzării, în categoria imobilizărilor corporale. 

În prezent societatea nu are active care să poată fi încadrate în aceasta categorie deoarece nu deține un
plan de vânzare în acest sens.

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare
Valoarea contabilă a activelor Societăţii care nu sunt de natură financiară, altele decât activele de natu-
ra impozitelor amânate, este revizuită la fiecare dată de raportare pentru a identifica existenţa indi-
ciilor de depreciere. Dacă există asemenea indicii, se estimează valoarea recuperabilă a activelor res-
pective.

O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau a unităţii sale
generatoare  de  numerar  depăşeşte  valoarea  recuperabilă  a  activului  sau  a  unităţii  generatoare  de
numerar. O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care generează numerar
şi  care  este  independent  faţă  de  alte  active şi  alte  grupuri  de  active.  Pierderile  din depreciere  se
recunosc în contul de profit sau pierdere.

Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre va-
loarea de utilizare şi valoarea sa justă mai puţin costurile pentru vânzarea acelui activ sau unităţi.

Pentru determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o
rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice
activului respectiv.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare (continuare)

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dată de raporta-
re pentru a determina dacă s-au diminuat sau nu mai există. Pierderea din depreciere se reia dacă s-a
produs o schimbare în estimările folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea din de-
preciere se reia doar în cazul în care valoarea contabilă a activului nu depăşeşte valoarea contabilă care
s-ar fi calculat, netă de amortizare şi depreciere, dacă pierderea din depreciere nu ar fi fost recunoscu-
tă.

l) Capital social

Capitalul social este format din acțiuni ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise în 
forma dematerializata și acorda drepturi egale titularilor lor. 

 
m) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în momentul în care societatea are o
obligaţie actuală (legală sau implicită) generată de un eveniment trecut, când pentru decontarea obli-
gaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o
estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rată de ac-
tualizare înainte de impozitare care reflecta condițiile curente de piață și riscurile specifice datoriei res-
pective. Valoarea recunoscută ca provizion constituie cea mai bună estimare a cheltuielilor necesare
pentru decontarea obligației actuale la finalul perioadei de raportare.

Provizioanele se reanalizează la finalul perioadei de raportare şi se ajustează astfel încât să reflecte cea
mai bună estimare curentă. În cazul în care nu mai este probabilă ieşirea de resurse care încorporează
beneficii economice, provizionul trebuie anulat.

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfăşurarea activităţii în viitor.

Societatea înregistrează provizioane pentru contracte oneroase în situaţiile în care beneficiile estimate
a  fi  obţinute  dintr-un  contract  sunt  mai  mici  decât  cheltuielile  inevitabile  asociate  îndeplinirii
obligaţiilor contractuale.

Societatea va înregistra provizioane pentru stimulente acordate din profitul realizat reprezentând parti-
ciparea la profit a salariaţilor, directorilor ce îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat şi
administratorilor societăţii, ce vor fi distribuite după aprobarea de către adunarea generală a acţionari-
lor a situaţiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care
se acordă stimulentele.

n) Beneficiile angajaților

 Beneficii pe termen scurt

Obligaţiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaţilor nu se actualizează şi sunt recunoscute în
contul de profit sau pierdere pe măsură ce serviciul aferent este prestat. Beneficiile pe termen scurt ale
angajaţilor includ salariile, primele şi contribuţiile la asigurările sociale. 

Beneficiile pe termen scurt ale angajaților sunt recunoscute ca și cheltuială atunci când serviciile sunt
prestate. Se recunoaște un provizion pentru sumele care se așteaptă a fi plătite cu titlu de prime în nu-
merar pe termen scurt sau scheme de participare a personalului la profit în condițiile în care societatea
are obligația legală sau implicită de a plăti aceste sume ca rezultat al serviciilor trecute prestate de că -
tre angajați și dacă obligația respectivă poate fi estimată în mod credibil.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

n) Beneficiile angajaților (continuare)

Pe lângă salarii și alte drepturi de natură salarială, potrivit contractului de societate (actului constitutiv)
și a contractului colectiv de munca, administratorii, directorii cu contract de mandat și salariații Societă-
ții au dreptul de a primi și stimulente acordate din profitul realizat reprezentând participarea personalu-
lui la profit. Această obligație este recunoscută mai întâi în contul de profit sau pierdere al exercițiului
financiar în care s-a realizat profitul sub forma provizioanelor pentru participarea angajaților la profit și
prime de plătit și se vor distribui după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a situaţiilor
financiare anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care se acordă stimu-
lentele.

• Planuri de contribuţii determinate

Societatea efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de pensii al statului român, asi-
gurările de sănătate şi fondul de şomaj, în decursul derulării activităţii normale. De asemenea, toţi an-
gajaţii Societăţii sunt membri şi au obligaţia legală de a contribui (prin intermediul contribuţiilor so-
ciale individuale) la sistemul de pensii al statului român. Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute
în contul de profit sau pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate. Societatea nu are alte obligaţii
suplimentare.

Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel de
alte obligaţii în acest sens. Societatea nu este angajată în nici un alt sistem de beneficii post pensiona-
re. Societatea nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi.

 Beneficiile angajaţilor pe termen lung

Obligaţia netă a Societăţii în ceea ce priveşte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este repre -
zentată de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaţii le-au câştigat în schimbul serviciilor prestate
de către aceştia în perioada curentă şi perioadele anterioare. În baza Contractului colectiv de muncă în
vigoare, persoanele care se pensionează la limită de vârstă beneficiază la data pensionării de o indem-
nizație egală cu valoarea a două salarii avute la momentul pensionarii. 

o) Venituri și cheltuieli cu dobânzile

Veniturile şi cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere prin metoda do-
bânzii efective. Rata dobânzii efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi încasările în nu-
merar preconizate în viitor pe durata de viaţă aşteptată a activului sau datoriei financiare (sau, acolo
unde este cazul, pe o durată mai scurtă) la valoarea contabilă a activului sau datoriei financiare.

p) Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere la data la care este stabilit
dreptul de a primi aceste venituri. 

Veniturile din dividende sunt înregistrate la valoarea brută ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut ca o cheltuială curentă cu impozitul pe profit.

În cazul dividendelor primite sub forma acţiunilor ca alternativă la plata în numerar, veniturile din divi-
dende sunt recunoscute la nivelul numerarului ce ar fi fost primit, în corespondenţă cu creşterea partici-
paţiei aferente. Societatea nu înregistrează venituri din dividende aferente acţiunilor primite cu titlu gra-
tuit atunci când acestea sunt distribuite proporţional tuturor acţionarilor.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

r) Câștiguri și pierderi din diferențe de curs valutar

Tranzacţiile în valută se înregistrează în moneda funcţională (leu), prin convertirea sumei în valută la
cursul de schimb oficial comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data tranzacţiei.

La data raportării, elementele monetare exprimate în valută sunt convertite utilizându-se cursul de
schimb din ultima zi de licitație valutară din an.

Diferenţele de curs care apar cu ocazia decontării elementelor monetare sau a convertirii elementelor
monetare la cursuri diferite faţă de cele la care au fost convertite la recunoaşterea iniţială (pe parcursul
perioadei) sau în situațiile financiare anterioare sunt recunoscute ca și câştig sau pierdere în contul de
profit sau pierdere, în perioada în care apar.

s) Dividende de distribuit

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate și aprobate de
către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profitul disponibil pentru repartizare este profitul
anului înregistrat în situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS.

t) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit aferent exercițiului cuprinde impozitul curent și impozitul amânat. Impozitul pe
profit curent include impozitul pe veniturile din dividendele recunoscute la valoare brută.

Impozitul pe profit este recunoscut în profit sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global
dacă impozitul este aferent elementelor de capital.

Impozitul curent este impozitul de plătit aferent profitului realizat în perioada curentă, determinat în
baza procentelor aplicate la data raportării și a tuturor ajustărilor aferente perioadelor precedente.

Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, rata impozitului pe profit a fost de 16%
(2016: 16%). Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile a fost la 31 decembrie
2017 de 5% și 0% (2016: 5% și 0%).

Impozitul amânat este determinat de Societate folosind metoda bilanțului pentru acele diferențe tem-
porare ce apar între baza fiscală de calcul a impozitului pentru active și datorii și valoarea contabilă a
acestora, folosită pentru raportare în situațiile financiare individuale.

Impozitul amânat nu se recunoaște pentru următoarele diferențe temporare: recunoașterea inițială a
fondului comercial, recunoașterea inițială a activelor și datoriilor provenite din tranzacții care nu sunt
combinații de intreprinderi și care nu afectează nici profitul contabil nici pe cel fiscal și diferențe pro-
venind din investiții în filiale, cu condiția ca acestea să nu fie reluate în viitorul apropiat.

Impozitul amânat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se așteaptă să fie aplicabile dife -
rențelor temporare la reluarea acestora, în baza legislației în vigoare la data raportării.

Creanța privind impozitul amânat este recunoscută de Societate numai în măsura în care este probabilă
realizarea de profituri viitoare care să poată fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale. Creanța este
revizuită la încheierea fiecărui exercițiu financiar și este diminuată în măsura în care beneficiul fiscal
aferent este improbabil să se realizeze. Impozitele adiționale care apar din distribuirea de dividende
sunt recunoscute la aceeași dată cu obligația de plată a dividendelor.

Creanțele și datoriile cu impozitul amânat sunt compensate numai dacă există dreptul legal de a com-
pensa datoriile și creanțele curente cu impozitul și dacă acestea sunt aferente impozitului colectat de
aceeași autoritate fiscală pentru aceeași entitate supusă taxării sau pentru autorități fiscale diferite dar
care doresc să realizeze decontarea creanțelor și datoriilor curente cu impozitul utilizând o bază netă
sau activele și datoriile aferente vor fi realizate simultan.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

t) Impozitul pe profit (continuare)

Impozitele  adiţionale  care  apar  din  distribuirea  de  dividende  sunt  recunoscute  la  aceeaşi  dată  cu
obligaţia de plată a dividendelor.

u) Rezultatul pe acțiune

Societatea  prezintă  rezultatul  pe  acțiune de baza și  diluat  pentru acțiunile  ordinare.  Rezultatul  pe
acțiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile acționarilor ordinari ai
societății la numărul mediu ponderat de acțiuni ordinare aferente perioadei de raportare.

Rezultatul pe acţiune diluat se determină prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor
ordinari şi a numărului mediu ponderat de acţiuni ordinare cu efectele de diluare generate de acțiunile
ordinare potențiale. 

v) Raportarea pe segmente
Un segment  este o componentă  distinctă  a  societății  care furnizează anumite  produse sau servicii
(segment de activitate) sau furnizează produse sau servicii într-un anumit mediu geografic (segment
geografic) și care este supus la riscuri și beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. La data de
31 decembrie 2017 Societatea nu a identificat segmente de activitate sau geografice raportabile. 

(x) Plăţi de leasing
Plăţile de leasing operaţional sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere pe baza metodei liniare
pe durata contractului de leasing. Facilităţile de leasing primite sunt recunoscute ca parte integrantă a
cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuiala cu leasingul operaţional este
recunoscută ca o componentă a cheltuielilor operaţionale. Plăţile minime de leasing în cadrul contrac-
telor de leasing financiar sunt împărţite proporţional între cheltuiala cu dobânda de leasing şi reduce -
rea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocată fiecărei perioade de leasing în
aşa fel încât să producă o rată de dobândă constantă pentru datoria de leasing rămasă.

Societatea nu are încheiate contracte de leasing.

y) Noi standarde și amendamente 

• Standarde și amendamente la standarde care existau la 1 ianuarie 2017

Nu există standarde, interpretări sau amendamente la standardele existente care se aplică pentru prima
dată pentru anul financiar care începe la 1 ianuarie 2017 care să aibă un impact semnificativ asupra
situațiilor financiare ale Societății. 

• Noi standarde, amendamente și interpretări cu aplicare după data de 1 ianuarie 2017 și care
nu au fost adoptate mai devreme

Există standarde noi, amendamente și interpretări care se aplică pentru perioadele anuale care încep
după 1 ianuarie 2017 și care nu au fost aplicate la întocmirea acestor situații financiare. Nici unul
dintre  cele  de  mai  sus  nu  se  estimează  a  avea  un  efect  semnificativ  în  viitor  asupra  situațiilor
financiare. 

Redăm mai jos standardele/interpretările care au fost emise și sunt aplicabile începând cu perioada
sau după perioada 1 ianuarie 2017. 

• IAS  12  “Impozite”  –  recunoașterea  activelor  de  impozit  amânat  pentru  pierderi
nerealizate (în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017)

Amendamentele  clarifică  contabilitatea  impozitelor  amânate  atunci  când  un  activ  este  evaluat  la
valoare justă și această valoare justă este mai mică decât baza fiscală a acelui activ. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde și amendamente  (continuare)

• Amendamente la IAS 7 “Situația fluxurilor de trezorerie” – Inițiativă de prezentare  (în
vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2017)

Entitățile vor trebui să dea explicații în legătură cu modificările în poziția datoriilor care provin din
activități de finanțare. Aceasta include modificări ale fluxurilor de trezorerie și a cheltuielilor non-
cash  ca,  de  pildă,  achiziții,  vânzări  sau  amânarea  plății  dobânzii  și  diferențe  de  curs  valutar
nerealizate. 
Modificările activelor financiare trebuie incluse în cadrul acestei prezentări dacă fluxurile de numerar
sunt, sau vor fi, incluse în fluxurile de numerar provenite din activități de finanțare. 
Nu se specifică un format special de prezentare. 

• Amendamente  la  IFRS 10,  IFRS 12 și  IAS 28 – entități  de investiții:  Aplicabilitatea
excepției de la consolidare

Amendamentele  realizate  la  IFRS  10  „Situații  financiare  consolidate”  și  IAS  28  „Contabilitatea
investițiilor în intreprinderile asociate” clarifică faptul că:

-  Excepția  de  la  întocmirea  situațiilor  financiare  este  disponibilă  și  entităților  care  sub-
consolidează și care sunt filiale ale unor entități de investiții. 

- Entitatea de investiții trebuie să consolideze o filială care nu este entitate de investiții și al
cărei obiect de activitate este de a furniza servicii suport pentru entitatea de investiții. 

- Enitățile care nu sunt entități de investiții, dar au o participare într-o întreprindere asociată
care este o entitate de investiții pot alege valoarea justă atunci când este vorba de aplicarea metodei
capitalurilor  proprii  de  înregistrare.  Evaluarea  la  valoare  justă  aplicată  de  entitatea  de  investiții
asociată poate fi aplicată sau consolidarea poate fi realizată la nivelul asociatului,  care apoi poate
detalia valoarea justă.
Cerințe care urmează a se aplica în viitor

Redăm mai jos standarde și interpretări care au fot emise și a căror aplicabilitate nu este obligatorie
pentru perioada încheiată la data de 31 decembrie 2017. 

• IFRS 9 “Instrumente financiare” (în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018)
Versiunea completă a IFRS 9 înlocuiește ghidul de aplicare al IAS 39. IFRS 9 reține, dar simplifică,
modelul  mixt  de evaluare și  stabilește trei  categorii  de măsuri  primare pentru activele financiare:
costul amortizat, valoare justă prin rezultatul alte elemente ale rezultatului global și valoare justă prin
contul  de  rezultate.  Baza  clasificării  depinde  de  modelul  de  afacere  al  entității  și  fluxurile  de
trezorerie contractuale ale activului financiar.
Instrumentele derivative și de capital se măsoară la valoare justă prin contul de rezultate, cu excepția
cazului  în  care  instrumentele  de  capitaluri  nu  sunt  deținute  pentru  tranzacționare  și  o  opțiune
irevocabilă este adoptată pentru a măsura aceste instrumente prin alte elemente ale rezultatului global
(fară posibilitatea reciclării ulterioare prin contul de rezultate).

• IFRS 15 “Venituri din contractele cu clienții”  (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie
2018)

Acesta este un standard de convergență cu privire la recunoașterea veniturilor. Inlocuiește IAS 11
“Contracte de constructii”, IAS 18 “Venituri” și interpretările aferente. 
Venitul este recunoscut atunci când un client obține controlul unui bun sau al unui serviciu. Clientul
obține controlul atunci când are abilitatea de a direcționa utilizarea și de a obține beneficii din bunul
sau serviciul respectiv. 
Principiul de bază al IFRS 15 este acela ca o entitate își recunoaște venitul ca urmare a transferului
promis  de  bunuri  și  servicii  către  clienți  în  cuantumul  sumei  care  reflectă  considerația  pe  care
entitatea se așteaptă să o primească pentru aceste bunuri și servicii. O enitate recunoaște veniturile în
conformitate cu acest principiu de bază prin aplicarea următorilor pași:

- Pasul 1: Identificarea contractului cu clientul
- Pasul 2: Identificarea obligațiilor din contract.
- Pasul 3: Determinarea prețului tranzacției
- Pasul 4: Alocarea prețului tranzacției pe fiecare obligație din contract.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde și amendamente  (continuare)

- Pasul 5: Recunoașterea venitului atunci când enitatea își satisface obligațiile. 
IFRS 15 include de asemenea un set de cerințe de prezentare care vor avea ca rezultat furnizarea de
informații  complete  despre  natura,  suma,  perioada  și  incertitudinea  veniturilor  și  a  fluxurilor  de
trezorerie provenite din contractele entității cu clienții.

• IFRS 16 “Leasing” privind achiziția unui interes intr-o operațiune comună  (în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2019; adoptarea mai devreme este permisă doar cu adoptarea simultană
a IFRS 15)

IFRS 16 va afecta în primul rand contabilitatea chiriasului și va rezulta în recunoașterea a aproape
tuturor activelor luate în leasing în cadrul bilanțului. Standardul desființează distincția între leasing-ul
financiar și cel operațional și prevede înregistrarea unui activ și concomitent a unei datorii financiare
pentru aproape toate tipurile de leasing. 

• Interpretarea  22  „Tranzacții  în  monedă  straină  și  considerații  avansate” (în  vigoare
începând cu 1 ianuarie 2018)

Interpretarea clarifică modul de determinare a datei tranzacției pentru stabilirea cursului de schimb
care trebuie să  fie utilizat  la recunoașterea inițială  a unui  activ,  cheltuială  sau venit,  atunci  când
entitatea plătește sau încasează în avans în contracte denominate în monede straine.
În cazul unei plăți sau încasări unice pentru un element, data tranzacției trebuie să fie data la care
entitatea recunoaște activul nemonetar sau datoria care decurge din plata/incasarea în avans. 
În cazul în care există plați/încasări multiple pentru același element, data tranzacției trebuie să fie
determinată ca mai sus, pentru fiecare plată/încasare. 
Noile interpretări se pot aplica retroactiv sau prospectiv.

• Imbunătățiri anuale pentru ciclul 2014 - 2016 (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie
2018)
- IFRS 1 – s-au șters scutirile pe termen scurt care acoperă prevederile IFRS 7, IAS 19 și IFRS

10 care nu mai sunt relevante
- IAS 28 – clarifică faptul că alegerea de către organizații de capital, fonduri mutuale, fonduri

trust sau entități similare de a evalua investițiile în intreprinderi asociate la valoare justă prin contul de
rezultate trebuie să fie realizată separat pentru fiecare intreprindere asociată la recunoașterea inițială. 

• Amendamente la IFRS 2 „Plata pe bază de acțiuni” (în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2018)

Amendamentul clarifică baza de evaluare pentru plați în numerar, pe baza de acțiuni sau pentru acele
premii care tranformă plățile în numerar în plăți pe baza de acțiuni. 

• Amendament  la  IFRS  4  “Contracte  de  asigurare” (în  vigoare  începând  cu  data  de  1
ianuarie 2018)

Amendamentul introduce o abordare generală și o abordare diferențiată. Standardul va:
- permite intreprinderilor care emit contracte de asigurare opțiunea de a înregistra în situația

rezultatului global și nu în cadrul contului de rezultate, volatilitatea care poate să apară atunci când
IFRS 9 este aplicat înainte ca contractele de asigurare standard sa fie emise; și

-  permite  intreprinderilor  a  căror  activitate  este  predominant  conectată  cu  activitatea  de
asigurări o excepție temporară opțională de la aplicarea IFRS 9 până în  anul 2021. Entitățile care
aplică această excepție vor continua să aplice standardul existent cu privire la instrumente financiare,
IAS 39. 

• Amendamente la IFRS 10 și IAS 28 – vânzarea sau contribuția cu active între investitor
și asociatul acestuia (data de aplicare nedefinită)

IASB a realizat amendamente ale obiectului IFRS 10 și IAS 28 limitate. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

y) Noi standarde și amendamente  (continuare)

Amendamentele  clarifica  tratamentul  contabil  pentru  vânzări  de  active  intre  investitor  și
întreprinderea asociată acestuia. Se confirmă că tratamentul contabil depinde în funcție de cazul în
care activul nemonetar care este vândut sau reprezintă o contribuție într-o întreprindere asociată este o
afacere. 

• Transferurile investițiilor imobiliare – Amendamente la IAS 40 (în vigoare începând cu
data de 1 ianuarie 2018)

Amendamentele  clarifică faptul  că transferurile  către  sau din categoria  investiții  imobiliare pot  fi
făcute  doar  dacă  modificarea  în  utilizarea  activului  este  sprijinită  de  dovezi  în  acest  sens.  O
modificare în utilizarea activului apare în momentul în care proprietatea întrunește sau încetează a
mai întruni definiția de investiție imobiliară. Doar modificarea intenției de utilizare nu este suficientă. 

• IFRS 17 „Contracte de asigurare” (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021)
IFRS 17 a fost emis în mai 2017 ca înlocuitor al IFRS 4 „Contracte de asigurare”. Acesta solicită ca
estimările să fie reevaluate la sfârșitul fiecărei perioade de raportare. În același timp se descrie modul
de evaluare  al  fiecărui  contract  de  asigurare  și  metodele  care  pot  fi  aplicate  prin  utilizarea  unei
abordări în etape. 

4. Administrarea riscurilor financiare

Conducerea evaluează în permanență riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societății  și  ia
măsurile ce se impun în cazul modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea.
Activitatea de management a riscurilor, componentă importantă a activității societății, vizează atât
riscurile generale cât și riscurile specifice, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 297/2004,
cu modificările și completările ulterioare, de Regulamentul CNVM/ASF nr. 15/2004, cu modificările
și  completările  ulterioare,  Regulamentul  (UE)  nr.  575/2013  al  Parlamentului  European  și  al
Consililiului din 26 iunie 2013.
Abordarea  Societății  privind  managementul  riscului  este  consecventă  cu  strategia  generală  de
business  și  actionează  planificat  pentru  realizarea  obiectivelor  de  afaceri,  aliniate  cu  obiectivele
strategiei de risc.
Printre principalele obiective ale strategiei de risc evidențiem:
-  dezvoltarea  și  implementarea  unui  proces  de  gestionare  a  riscului  de  largă  transpatență  pentru
identificarea și gestionarea riscurilor;
- promovarea la nivelul Societății a unei abordări de management a riscurilor prin educație și întâlniri
de conștientizare;
- identificarea opțiunilor pentru managementul permanent al riscurilor;
-  descrierea  mediului  extern  așteptat  să  aibă  un  impact  asupra  businessului  planificat  și  evoluția
acestuia cum ar fi: perspectiva pieței, evoluții reglementare;
- descrierea strategiei de business a Societății, tintele strategiei, activitatile de baza;
-  definirea  elementelor  cheie  ale  cadrului  de  lucru al  managementului  riscurilor  pentru a  asigura
implementarea unei strategii adecvate strategiei generale de business;
- descrierea profilului de risc curent și țintit pentru principalele tipuri de riscuri.
La nivelul Societății este organizată o structură specială, Responsabilul cu Administrarea Riscului,
care supraveghează și coordonează această activitate.
Societatea  acordă  o  maximă  importanță  gestionării  eficiente  a  riscurilor  în  vederea  atingerii
obiectivelor strategiei și pentru a asigura beneficii acționarilor.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

Administrarea riscurilor semnificative presupune asigurarea cadrului pentru identificarea, evaluarea,
monitorizarea și controlul acestor riscuri în vederea menținerii lor la un nivel acceptabil raportat la
apetitul de risc al Societății și la capacitatea acesteia de a diminua sau acoperi aceste riscuri.
Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri de supervizare și aprobare
a limitelor decizionale.
Raportarea  internă  a  expunerii  la  risc  se  face  în  mod  continuu,  pe  fiecare  linie  de  activitate,
conducerea societăţii  fiind permanent  informată  cu privire  la  riscurile  ce  pot  apărea în  derularea
activităţii.
Prin  natura  obiectului  de  activitate  Societatea  este  expusă  la  diferite  tipuri  de  riscuri  asociate
instrumentelor financiare și piețelor pe care are expunere.
Principalele riscuri identificate în activitatea Societății sunt:
a) riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rată a dobânzii)
b) riscul de credit
c) riscul de lichiditate.
d) riscul aferent impozitării
e) riscul aferent mediului economic
f) riscul operaţional

a) Riscul de piață
Riscul  de piaţă  reprezintă  riscul  actual  sau  viitor  de afectare  negativă  a  profiturilor,  determinat  de
fluctuaţiile  pe  piaţă  ale  preţurilor  titlurilor  de  capital  –  în  ceea  ce  priveşte  activităţile  care  aparţin
portofoliului de tranzacţionare - ale ratei dobânzii, precum şi fluctuaţiile cursului valutar pentru întreaga
activitate a societăţii.
Administrarea  eficientă  a  riscului  de  piață  se  face  prin  utilizarea  analizei  fundamentale  care  da
indicații asupra solidității unei investiții, precum și estimarea potențialului unor companii, și luând în
considerare prognozele privind evoluția ramurilor economice și a piețelor financiare.

Principalele aspecte urmărite în analiza riscului de piață sunt: evaluarea portofoliului de acțiuni din
punct de vedere al profitabilității și a potențialului de crestere, alocarea strategică a investițiilor pe
termen lung, identificarea investițiilor pe termen scurt pentru a se fructifica fluctuațiile de preț pe piața
de capital, stabilirea unor limite de concentrare a activelor într-un anumit sector economic.

Societatea este supusă la riscul de piaţă, în special din cauza activităţii sale de tranzacţionare. 

Societatea este expusă la urmatoarele riscuri de piață: 

• Riscul de preț
Societatea este expusă riscului de valoare justă a instrumentelor financiare deținute care fluctuează ca
rezultat al schimbărilor în prețurile pieței, fie că este cauzat de factori specifici activității emitentului
sau factori care afectează toate instrumentele tranzacționate pe piață. 

La data de 31 decembrie 2017 Societatea are următoarea structură de active supuse riscului de pret:

În lei Nr.
soc.

Valoare de piață 
31 decembrie 2017

Nr.
soc.

Valoare de piață
 31 decembrie 2016

Investiții de capital   
Societăți listate 32 1.186.552.577 32 1.039.067.371
Societăți nelistate 19 608.754.946 20 537.349.242
Unități de fond 4 2.789.494 4 2.386.705

Total investiții de capital 55 1.798.097.017 56 1.578.803.318
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni listate (pe BVB – piață reglementată, BVB-AERO – sistem
alternativ de tranzacționare), la 31 decembrie 2017, reprezintă 65,99% (2016: 65,81%) din valoarea
totală a portofoliului administrat.

În aceste condiții, Societatea are un risc mediu – asociat variației prețurilor activelor financiare de pe
piața de capital.

În cadrul  portofoliului  administrat  se regăsesc un numar de 8 emitenți,  din cei  13 care constituie
indicele BET al Bursei de Valori București.

Valoarea de piață conform IFRS a pachetelor de acțiuni deținute la cei 8 emitenți, reprezintă 59,23%
din valoarea de piață a acțiunilor deținute la societățile listate. Astfel, riscul asociat variației indicelui
BET al BVB este mediu.

Plasamentele deținute în societățile ale căror titluri sunt cotate și tranzacționate pe piața de capital din
Romania, plus plasamentul deținut la Banca Comercială Română, reprezintă la 31 decembrie 2017,
92,45% (2016: 90,45 %) din valoarea justă a investițiilor.

Societatea monitorizeaza de asemenea concentrarea riscului pe sectoare de activitate care se prezintă
după cum urmează:

Structura portofoliului
Valoarea de piață totală

a pachetului
31 decembrie 2017

Valoarea de piață totală
a pachetului

31 decembrie 2016

Sectoarele economice cu pondere în
portofoliul valoric SIF :

(lei) % (lei) %

1.798.097.017 100,00 1.578.803.318 100,00

finanțe, bănci, asigurări 802.011.358 44,60 702.992.249 44,53

resurse petrol și servicii anexe 207.779.079 11,56 182.830.572 11,58

transport energie și gaze 143.245.566 7,97 135.629.928 8,59

comerț interior 142.162.232 7,91 99.412.330 6,30

ind. alimentară 90.845.150 5,05 95.749.537 6,06

închirieri și subînchirieri bunuri imobiliare 89.638.249 4,99 73.859.121 4,68

turism, alim. publică, agrem. 80.024.069 4,45 66.353.671 4,20

ind. farmaceutică 52.059.090 2,90 48.042.512 3,04

resurse gaz metan 48.569.118 2,70 38.793.225 2,46

ind. electronică, electroteh. 35.099.118 1,95 36.403.022 2,31

ind. constr. mașini, prelucr. 30.944.221 1,72 25.156.631 1,59

ind. metalurgică 32.134.556 1,79 21.725.448 1,38

ind. sticlă, porțelan, faianță 12.624.258 0,80

ind. chimică 12.179.721 0,68 12.461.877 0,79

administrarea piețelor financiare 10.590.368 0,59 11.127.561 0,7

alte intermedieri financiare 16.955.089 0,94 10.027.339 0,64

distribuire, furnizare de energie electrică și servicii 
energetice 1.070.539 0,06 3.227.332 0,20

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 1.795.307.523 99,84 1.576.416.613 99,85

UNITĂȚI DE FOND 2.789.494 0,16 2.386.705 0,15
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

Din analiza datelor prezentate mai sus, la 31 decembrie 2017 Societatea deținea cu precădere acțiuni la
emitenți care activează în domeniul finanțe, bănci, asigurări cu o pondere de 44,60 % din total portofoliu,
în creștere usoară față de 31 decembrie 2016, când pe același sector de activitate înregistra o pondere de
44,53%.

 Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu să fie afectată negativ ca urmare a unei variaţii a
cursurilor valutare.

În condiţiile în care majoritatea activelor Societății sunt exprimate în moneda naţională, fluctuaţiile
cursului de schimb nu afectează în mod direct activitatea Societăţii. Aceste fluctuaţii au influenţă în
cazul evaluării investiţiilor de tipul depozitelor în valută. 

Disponibilitățile în valută reprezintă, la 31 decembrie 2017, 0,03% (2016: 0,40%) din totalul activelor
financiare, astfel încat riscul valutar este nesemnificativ.

Datorită ponderii scăzute a activelor exprimate în valută, Societatea nu are o politică formalizată de
acoperire a riscului valutar.

Investițiile în depozite bancare în valută sunt în permanență monitorizate și se iau măsuri de investire,
dezinvestire, în funcție de evoluția prognozată a cursului valutar.

Concentrarea activelor și datoriilor pe feluri de valute este rezumată în tabelul următor:

În lei Valoare
contabilă

Lei EUR USD

31 decembrie 2017

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 3.020.367 2.810.319 210.001 47
Depozite plasate la bănci 792.848 381.928 410.920
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.798.097.017 1.798.097.017
Credite și creanțe 2.755.702 2.755.702
Alte active financiare 367.939 367.939
Total active financiare 1.805.033.873 1.804.412.905 210.001 410.967
Datorii financiare 

Dividende de plată 48.087.127 48.087.127
Alte datorii financiare 6.349.864 6.349.864
Total datorii financiare 54.436.991 54.436.991

În lei Valoare
contabila

Lei EUR USD

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 3.509.197 2.093.332 1.343.429 72.436
Depozite plasate la bănci 24.466.476 19.361.240 5.105.236
Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.578.803.318 1.578.803.318
Credite și creanțe 13.427.910 13.427.910
Alte active financiare 347.473 347.473
Total active financiare 1.620.554.374 1.614.033.273 1.343.429 5.177.672
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

Datorii financiare 

Dividende de plată 56.991.969 56.991.969
Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845
Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814

 Riscul de rată a dobânzii

Riscul de rată a dobânzii este acela că valoarea unui portofoliu să varieze ca urmare a unor schimbări în
ratele dobânzilor practicate pe piaţă. Factorii ce definesc acest tip de risc de piaţă sunt o gamă largă de rate
ale dobânzii corepunzătoare unei variaţii de pieţe, monede şi scadenţe pentru care Societatea deţine poziţii.

Rata  dobânzii  influențează  direct  veniturile  și  cheltuielile  atașate  activelor  și  datoriilor  financiare
purtătoare de dobânzi variabile. 

Majoritatea activelor din portofoliu nu sunt purtătoare de dobandă. În consecință Societatea nu este în
mod semnificativ afectată de riscul  de rată a dobânzii.  Ratele de dobandă aplicate numerarului  și
echivalentelor de numerar sunt pe termen scurt. 

Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor, pentru o mai mare flexibilitate în politica de alocare a
disponibilităţilor băneşti, se va urmări ca plasarea disponibilităţilor băneşti în instrumente monetare să
se facă în special pe termen scurt, de 1-3 luni. 

Următorul tabel rezumă expunerea Societății la riscul de rată a dobânzii. 

În lei Valoare
contabilă Sub 3 luni

Între

3 și 12 luni Fără dobândă

31 decembrie 2017

Active financiare

Numerar și echivalente de 
numerar 3.020.367 3.020.367

Depozite plasate la bănci 792.848 792.848

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.798.097.017 1.798.097.017

Credite și creanțe 2.755.702 2.755.702

Alte active financiare 367.939 367.939

Total active financiare 1.805.033.873 792.848 0 1.804.241.025

Datorii financiare 

Dividende de plată 48.087.127 48.087.127

Alte datorii financiare 6.349.864 6.349.864

Total datorii financiare 54.436.991 0 0 54.436.991
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

În lei Valoare
contabilă Sub 3 luni

Între

3 și 12 luni Fără dobândă

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar și echivalente de 
numerar 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la banci 24.466.476 24.466.476

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.578.803.318 1.578.803.318

Credite și creanțe 13.427.910 13.427.910

Alte active financiare 347.473 347.473

Total active financiare 1.620.554.374 24.466.476 0 1.596.087.898

Datorii financiare 

Dividende de plată 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 0 0 75.891.814

b) Riscul de credit

Riscul  de  credit  reprezintă  riscul  Societăţii  de  a  înregistra  pierderi  ca  urmare  a  insolvabilităţii
debitorilor săi.
Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții să nu-și onoreze obligațiile la scadență,
ca  urmare a degradării  situației  financiare a împrumutatului  sau de situația generală a  economiei.
Riscul de credit apare în raport cu orice tip de creanță. 
Riscul de emitent  reprezintă riscul de pierdere a valorii  unui titlu dintr-un portofoliu, ca urmare a
deteriorării situației sale economico-financiare.
Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența semnificativ activitatea Societății
sunt:
- riscul de neâncasare a dividendelor de la societățile din portofoliu;
- riscul de neâncasare a valorii contractului, în cazul activității de vânzare a pachetelor de acțiuni la
societăți de tip „închis”, prin contract de vânzare-cumpărare;
- riscul ca în situația lichidării unei societăți din portofoliu, valoarea obținută să fie mai mică decât
valoarea investiției inițiale.
În cazul Societății, riscul de credit este în cea mai mare parte determinat de expunerile pe elemente de
activ  de  tipul  “acţiunilor”  care  reprezintă  96,44%  din  activele  administrate,  evaluate  conform
prevederilor legale.
Evaluarea riscului de credit se face în două etape, atât înaintea realizării operaţiunilor investiţionale,
cât şi după aprobarea şi realizarea efectivă a operaţiunilor, urmărindu-se evoluţia activelor pentru a lua
măsuri adecvate în situaţia apariţiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activităţii economice
a societăţilor şi în cazuri extreme, la intrarea în insolvenţă a acestora.  
Estimăm că riscul de credit la care este expusă Societatea este mediu.

Expunerea maximă la riscul  de credit  la  data de 31 decembrie 2017 este de 5.743.060 lei  (2016:
40.568.000 lei) și poate fi analizată în tabelele urmatoare.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
b) Riscul de credit (continuare)

În lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Depozite și conturi la bănci 3.794.594 27.947.423

Alte active 1.948.466 12.620.577

TOTAL 5.743.060 40.568.000

Expunere pe conturi curente și depozite plasate la bănci (exclusiv dobânda atașată)

În lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Banca RAIFFEISEN BANK 2.778.355 2.046.150

Banca TRANSILVANIA 650.613 24.448.887

Banca COMERCIALĂ ROMÂNĂ 364.227 1.451.159

Banca BRD - GSG 436 701

EXIMBANK 963 526

Total 3.794.594 27.947.423

Alte active

În lei
31 decembrie 

2017
31 decembrie

 2016

Dividende de încasat 21.578 79.696

Alți debitori diverși și creanțe comerciale 2.662.178 13.495.993

Provizioane constituite pentru deprecierea
altor active financiare (735.290) (955.112)

Total 1.948.466 12.620.577

c) Riscul de lichiditate

Societatea urmăreşte menţinerea unui nivel de lichiditate adecvat obligaţiilor sale suport, pe baza unei
evaluări a lichidităţii relative a activelor pe piaţă, ţinând cont de perioada necesară pentru lichidare şi
de preţul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum şi de sensibilitatea lor la
riscurile de piaţă sau la alţi factori externi.

Societatea trebuie să deţină active lichide, a căror valoare însumată să acopere diferenţa dintre ieşirile
de lichidităţi şi intrările de lichidităţi în situaţii de criză, astfel încât să fie asigurat faptul că societatea
menţine  niveluri  ale  rezervelor  de  lichiditate  care  sunt  adecvate  pentru  a-i  permite  să  facă  faţă
eventualelor dezechilibre dintre intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză.

Riscul  de lichiditate  este  legat  în  special  de  participaţiile  deţinute  la  societăţile  comerciale  de tip
"închis" existente în portofoliul administrat.  Astfel,  vânzarea unor participaţii  -  în situaţia apariţiei
unor aspecte negative în situaţia lor economico-financiară sau în cazul în care se urmăreşte obţinerea

de lichidităţi - este deosebit de greoaie, existând riscul de a nu fi posibilă obţinerea unui preţ superior
sau cel  puţin egal celui cu care aceste participaţii  sunt  evaluate în calculul  activului net,  conform
reglementărilor A.S.F. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de lichiditate (continuare)

În  cadrul  Societății,  la  31  decembrie  2017,  participațiile  deținute  în  societăți  nelistate  reprezinta
33,70% din totalul activelor administrate, în cadrul cărora se include participația deținută în BCR care
individual  reprezintă  77,38% din valoarea participațiilor  deținute  la  societățile  nelistate.  Având în
vedere faptul că BCR este evaluată la valoarea fondurilor proprii și că celelalte două bănci BRD și
TLV  -  bănci  cu  care  BCR  este  în  competiție  în  domeniul  fnanciar-bancar  din  România  -  se
tranzacționează la prețuri care reprezintă multiplu de 1,3 - 1,4 fondurile lor proprii, nu există riscul ca
o eventuală fructificare a pachetului deținut la BCR să nu poată fi realizat la valoarea la care este
evaluată, respectiv la valoarea fondurilor sale proprii.

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă chiar şi tranzacţionarea unor
participaţii deţinute la societăţi comerciale listate.

În  perspectiva  anului  2018,  anticipăm menţinerea unui  nivel  scăzut  de lichiditate  pentru piaţa  de
capital din România.

Acest  aspect  este în permanenţă  în atenţia conducerii,  căutându-se soluţii  de creştere a lichidităţii
portofoliului administrat.

Estimăm că acest risc este mediu, corelat cu lichiditatea pieței de capital românești.

Structura activelor și datoriilor din punct de vedere al lichidității este analizată în tabelul următor:

În lei Valoare
contabilă Sub 3 luni

Între 3 și 12
luni

Fără maturitate
prestabilită

31 decembrie 2017

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 3.020.367 3.020.367

Depozite plasate la bănci 792.848 792.848

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.798.097.017 1.798.097.017

Credite și creanțe 2.755.702 2.755.702

Alte active financiare 367.939 367.939

Total active financiare 1.805.033.873 792.848 0 1.804.241.025

Datorii financiare 

Dividende de plată 48.087.127 48.087.127

Alte datorii financiare 6.349.864 6.349.864

Total datorii financiare 54.436.991 54.436.991 0 0
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de lichiditate (continuare)

31 decembrie 2016 Valoare
contabilă Sub 3 luni

Între 3 și 12
luni

Fără maturitate
prestabilită

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la bănci 24.466.476 24.466.476

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării 1.578.803.318 1.578.803.318

Credite și creanțe 13.427.910 13.427.910

Alte active financiare 347.473 347.473

Total active financiare 1.620.554.374 24.466.476 0 1.596.087.898

Datorii financiare 

Dividende de plată 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814 0 0

d) Riscul aferent impozitării 

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeana („UE"), Societatea a trebuit să se supună re-
glementărilor fiscale ale UE și să implementeze schimbările aduse de legislația europeană. Modul în
care Societatea a implementat aceste schimbări rămâne deschis auditului fiscal timp de cinci ani.

Conducerea Societății consideră că a interpretat corect prevederile legislative și a înregistrat valori corec-
te pentru impozite, taxe și alte datorii către stat dar, și în aceste condiții, există un anumit risc atașat.

Sistemul fiscal din România este supus unor diverse interpretări şi schimbări permanente. În anumite
situaţii, autorităţile fiscale pot adopta interpretări diferite faţă de Societate ale unor aspecte fiscale şi
pot calcula dobânzi şi penalităţi.

Declaraţiile privind impozitele şi taxele pot fi supuse controlului şi revizuirii pe o perioadă de cinci
ani, în general după data depunerii lor. 

Guvernul României deține un număr important de agenții autorizate să efectueze controlul societăților
care operează pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte țări și
pot acoperi nu numai aspectele fiscale, dar și alte aspecte legale și de reglementare care prezintă inte -
res pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea să fie supusă controalelor fiscale pe masura emite -
rii unor noi reglementări fiscale.

e) Riscul aferent mediului economic

Acest risc este extrem de important, prin efectul direct asupra activităţii Societății, cât şi indirect, prin
intermediul societăţilor la care se deţin participaţii.
Economia  românească  continuă  să  prezinte  caracteristicile  specifice  unei   economii  emergente  şi
există un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic şi social.
Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2017 a fost un an foarte bun, creşterea înregistrată
de PIB fiind superioară nivelului prognozat.
Economia românească este încă o economie fragilă şi este afectată de evoluţia celorlalte economii, în
special a ţărilor din UE, care sunt principalele partenere de afaceri pentru ţara noastră.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

e) Riscul aferent mediului economic  (continuare)

Economia UE va fi supusă în anul 2018 în special riscurilor politice. Politica va influența economia și
va genera incertitudine. 
Modul în care Marea Britanie va ieși din UE, condițiile ce urmează să fie negociate, ridică noi semne
de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2018.
Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de asemenea există un risc
politic ridicat. În anul 2017 au avut loc numeroase schimbări la nivel guvernamental și acestea au
continuat și în anul 2018.
Estimăm că riscul aferent mediului economic la care este expusă Societatea este moderat (mediu).

f) Riscul operațional

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate
din cauza unor factori interni, cum ar fi derularea inadecvată a unor activităţi interne, existenţa unui
personal  sau  a  unor  sisteme   necorespunzătoare,  sau  din  cauza  unor  factori  externi,  cum  ar  fi
schimbarea condiţiilor economice, schimbări legislative pe piaţa de capital, evenimente socio-politice.
Responsabilitatea principală a dezvoltării  şi  implementării  controalelor legate de riscul  operaţional
revine  administratorului  de  risc  și  conducerii,  care  acționează  în  sensul  dezvoltării  standardelor
generale de gestionare a riscului operaţional pe următoarele arii:
- stabilirea adecvată a structurii organizaționale și a responsabilităților;

- cerinţe de separare a responsabilităţilor;
- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare;
- cerinţe de raportare a pierderilor operaţionale şi propuneri de remediere a acestora;
- dezvoltarea şi instruirea profesională;
- stabilirea unor standarde de etică pentru personal;
- documentarea controalelor şi procedurilor;
- prevenirea riscului de litigii;
- stabilirea și implementarea procedurilor de prevenire și gestionare a conflictelor de interese;

- stabilirea și implementarea strategiei managementului riscului, stabilirea apetitului la risc și a profilului de
risc.

Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii Societăţii.
Societatea  gestionează  riscul  operaţional  prin  identificarea,  estimarea,  monitorizarea  şi  controlul
riscurilor.
Trebuie subliniat faptul că, în gestionarea riscului operaţional, nu modelele şi tehnicile sunt cele mai
importante,  ci  atitudinea  faţă  de  risc,  care  se  formează  în  timp  şi  este  un  aspect  al  culturii
organizaţionale. 
În anul 2017 Societatea a efectuat evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de Sistemele
Informatice conform Normei ASF nr. 6 / 2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de
sistemele  informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de
ASF. Din punctul de vedere al Normei ASF nr. 6 / 2015, Societatea se încadrează în categoria de risc
"mediu".
Responsabilii  de  departamente  /  direcţii  au  reevaluat  riscurile  din  cadrul  structurii  organizatorice
proprii și au încercat să identifice riscurile noi apărute. Pentru documentarea procesului de reevaluare
a  riscurilor,  au  fost  întocmite  "Rapoartele  privind  gestionarea  și  revizuirea  riscurilor  operaționale
generate de Sistemele Informatice" respectându-se procedura "Procedură privind Evaluarea  internă a
riscurilor operaţionale generate de Sistemele Informatice", aprobată de conducerea Societăţii. 
Persoana  desemnată  de  conducere  cu  responsabilităţi  pentru  gestionarea  riscurilor  operaţionale
generate  de  sistemele  informatice  a  primit  "Rapoartele  privind  gestionarea  și  revizuirea  riscurilor
operaționale generate de Sistemele Informatice" de la responsabilii de departamente / direcţii şi a
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
f) Riscul operațional (continuare)

actualizat Registrul Riscurilor cu datele / informaţiile despre riscurile care urmează a fi gestionate la
nivelul tuturor structurilor organizatorice.
Responsabilii  de  departamente  /  direcţii  au  monitorizat  măsurile  de  control  al  riscurilor  existente
constatând că nu este necesară implementarea de noi măsuri.
În  urma  analizei  riscurilor  s-a  constatat  că  probabilitatea  producerii  unor  evenimente  nedorite,
generate  de sistemele  informatice,  este  neglijabilă sau slabă,  nivelul  de impact  este  neglijabil  sau
mediu, rezultând un nivel al riscului mic (scăzut). Deasemenea, s-a constatat că măsurile de control
necesare au fost deja implementate, nefiind nevoie de măsuri suplimentare.
Conform Normei ASF nr. 6/2015, rezultatul evaluării interne a riscurilor operaționale ale Societății
trebuie transmis ASF până la data de 31 martie 2018, pentru anul 2017.
La sfârșitul anului 2016 la sediul Societății a fost efectuat auditul extern asupra sistemelor informatice
relevante,  conform Normei  ASF nr.  6/2015 privind gestionarea riscurilor  operaționale generate de
sistemele  informatice.  În  opinia  auditorului  Mazars  România  SRL,  Societatea  respectă  în  toate
aspectele semnificative cerințele privind conformitatea cu Norma ASF nr. 6/2015. Următorul audit
asupra sistemelor informatice relevante ale Societății urmează a fi efectuat în anul 2019, periodicitatea
acestuia fiind de 3 ani, conform încadrării în categoria de risc "mediu".
Desele  modificări  legislative  induc  anumite  riscuri  legate  în  special  de  înțelegerea  complexității
activității și de adaptarea acesteia la cerințele legislative, iar pe de altă parte, conduc la o supraveghere
mai ridicată (profesionistă) a activităților generatoare de risc.
Estimăm la nivelul Societății că acest risc este moderat (mediu).

g) Adecvarea capitalurilor

Societatea are o politica de menținere a unui nivel optim al capitalurilor proprii în scopul dezvoltării
societății  și  atingerii  obiectivelor  propuse.  Obiectivul  principal  al  Societății  este  continuitatea
activitatii în scopul furnizării de profitabilitate pentru acționarii sai. 
Capitalurile proprii ale Societății sunt formate din capitalul social, rezervele create, rezultatul curent și
rezultatul  reportat.  La  data  de  31  decembrie  2017  capitalurile  proprii  ale  Societății  erau  de
1.606.478.617 lei (2016: 1.429.195.054 lei).

5. Active și datorii financiare

Clasificări contabile și valori juste

Valorile contabile și valorile juste ale activelor și datoriilor financiare se prezintă la 31 decembrie
2017, astfel:

În lei Disponibile în
vederea vânzării

Cost
amortizat

Valoarea
contabilă netă

Valoare justa

Numerar și echivalente de numerar 3.020.367 3.020.367 3.020.367

Depozite plasate la bănci 792.848 792.848 792.848

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării

1.798.097.017 1.798.097.017 1.798.097.017

Investiții detinuțe până la scadență

Alte active financiare 3.123.641 3.123.641 3.123.641

Total active financiare 1.798.097.017 6.936.856 1.805.033.873 1.805.033.873

Dividende de plată 48.087.127 48.087.127 48.087.127

Alte datorii financiare 6.349.864 6.349.864 6.349.864

Total datorii financiare 54.436.991 54.436.991 54.436.991
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Valorile contabile și valorile juste ale activelor și datoriilor financiare se prezintă la 31 decembrie
2016, astfel:

În lei Disponibile în
vederea vânzării

Cost
amortizat

Valoarea
contabilă netă

Valoare justa

Numerar și echivalente de numerar 3.509.197 3.509.197 3.509.197

Depozite plasate la banci 24.466.476 24.466.476 24.466.476

Active financiare disponibile în 
vederea vânzării

1.578.803.318 1.578.803.318 1.578.803.318

Investitii detinute până la scadență

Alte active financiare 13.775.383 13.775.383 13.775.383

Total active financiare 1.578.803.318 41.751.056 1.620.554.374 1.620.554.374

Dividende de plată 56.991.969 56.991.969 56.991.969

Alte datorii financiare 18.899.845 18.899.845 18.899.845

Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814 75.891.814

6. Venituri din dividende

Veniturile  din  dividende  sunt  înregistrate  la  valoarea  brută.  Cotele  de  impozitare  a  dividendelor
aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 au fost de 5% și zero (2016: 5% și zero).
Veniturile din dividende, în principal, pe contributori se prezinta astfel:

În lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

C.N.T.E.E. TRANSELECTICA S.A. 12.897.764 9.974.878

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș 11.325.116 4.993.904

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București 11.203.197 5.673.819

OMV PETROM S.A. București 10.582.504

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 8.937.959 4.189.668

ANTIBIOTICE S.A. 3.690.653 1.891.190

BANCA TRANSILVANIA S.A. 2.458.861 13.473.250

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999.969

UNIVERS S.A. Rm.Vâlcea 1.862.435 886.449

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. 581.463

TURISM FELIX S.A. Băile Felix 488.211 538.715

FLAROS S.A. București 475.799

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 353.120 333.328

IAMU BLAJ S.A. 320.329 313.169

MERCUR S.A. Craiova 284.192

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 249.003 142.471

EXIMBANK S.A. București 164.693 1.281.822

TURISM S.A. Pucioasa 101.060 85.901

PROVITAS S.A. București 82.577

ELBA S.A. Timisoara 80.212 106.113
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6. Venituri din dividende (continuare)

S.E. ELECTRICA S.A. București 70.248 210.905

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București 59.271 48.542

CONTACTOARE S.A. Buzău 27.295 38.212

RELEE S.A. Mediaș 24.696 47.884

S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacău 842 18.927

TOTAL 68.321.469 44.249.147

7. Venituri din dobânzi

 

În lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Venituri din dobânzi aferente depozitelor 
bancare

68.417 53.278

Venituri din dobânzi aferente conturilor curente
bancare

2

Total 68.419 53.278

8. Alte venituri operaționale

 

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Venituri financiare din ajustări pentru pierderi 
de valoare a imobilizărilor financiare 236.977
Venituri din provizioane pentru deprecierea 
activelor circulante 219.822 1.640

Alte venituri din exploatare 22.392.819 42.337.136

Alte venituri financiare 17.996 19.337

Venituri din impozitul pe profit amânat

Total 22.867.614 42.358.113

În cursul  anului  2017 au fost  reluate la alte venituri  din exploatare,  conform hotărârii  AGOA nr.
7/04.04.2017, dividendele neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, pentru
care  dreptul  la  acțiune  s-a  stins  prin  prescripție.  În  acest  sens,  au  fost  reluate  la  alte  venituri,
dividendele în sold aferente anului 2013 în sumă de 21.141.889 lei (2016: 42.009.606 lei, cf. Hotărârii
AGOA nr. 7/29.04.2016).

9. Câștig net din vânzarea activelor

În lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Venit din vânzarea activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării

24.197.025 76.257.242

Valoarea contabilă a activelor financiare 
disponibile în vederea vânzării cedate

(11.980.579) (21.004.025)

Câștig net din vânzarea activelor financiare 12.216.446 55.253.217
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10. Comisioane, onorarii și taxe de administrare și supraveghere

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli privind comisioane datorate SSIF pentru tranzacții acțiuni 26.497 192.928

Cheltuieli privind comisioane datorate pentru servicii registru 
acționari

145.045 144.900

Cheltuieli privind comisioane cu societatea de depozit 305.384 275.486

Cheltuieli BVB 24.990 25.200

Cheltuieli privind taxe datorate entităților din piața de capital (ASF) 1.636.936 1.398.083

Cheltuieli privind onorariul de audit 113.258 138.573

Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii și cotizații 147.776 92.585

Total 2.399.886 2.267.755

Onorariile plătite auditorilor în cursul anului 2017 au fost de 113.258 lei (2016: 138.573 lei), din care
auditorului financiar 113.258 lei (2016: 113.258 lei).

11. Alte cheltuieli operaționale

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli cu impozite și taxe 224.087 369.459

Cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli cu personalul 10.959.520 12.034.806

Cheltuieli cu amortizări, provizioane și ajustări de valoare 11.529.699 17.018.325

Cheltuieli cu prestații externe 1.087.221 776.497

Total 23.800.527 30.199.087

Cheltuieli cu salariile și asimilate

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli cu salariile 8.867.449 9.914.604

Cheltuielile privind asigurarile și protecția socială 2.092.071 1.582.887

Alte cheltuieli salariale conf. Hot. judecătorești 537.315

Total 10.959.520 12.034.806

31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Personal cu contract de mandat 2 2

Salariați cu studii superioare 31 32

Salariați cu studii medii 12 13

Salariați cu studii generale 4 5

Total 49 52

Evoluția numărului salariaților pe categorii în cursul anului 2017 se prezintă astfel:

Nr. salariați 
31 decembrie 2016

Intrări salariați
în anul 2017

Ieșiri salariați
în anul 2017

Nr. salariați 
31 decembrie 2017

Salariați cu studii superioare 32 2 3 31

Salariați cu studii medii 13 1 12

Salariați cu studii generale 5 1 4

Total 50 2 5 47
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11. Alte cheltuieli operaționale (continuare)

În exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 numărul mediu de salariați a fost de 48
(2016: 50), iar efectivul de salariați înregistrați la finele anului 2017 a fost de  47 (2016: 50).

Indemnizaţiile acordate în exerciţiul financiar al anului 2017 organelor de administraţie, conducere
superioară  și  personalului  cu  funcții  cheie,  reprezentand  drepturile  de  natură  salarială,  precum și
stimulentele acordate din profitul realizat, reprezentând participarea personalului la profit, însumează
4.067.000 lei (2016: 4.828.188 lei).

Societatea face plăţi către instituții ale statului român în contul pensiilor angajaţilor săi.

Toți angajaţii sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt
plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la
pensii. Mai mult, Societatea nu este obligată să ofere beneficii suplimentare angajaţilor după pensiona-
re.

În cadrul altor cheltuieli operaționale sunt cuprinse cheltuieli cu alte impozite și taxe, cheltuieli cu
prestații externe și cheltuieli cu amortizări, provizioane și ajustări de valoare.

Situația provizioanelor constituite se prezintă astfel:

Sold la 01
ianuarie 2017

Intrări
(constituire)

Ieșiri
(reluare)

Sold la 31 
decembrie 2017

Previzioane pentru litigii 272.650 272.650

Provizioane pentru prime reprezentând 
participarea salariaților la profit

5.048.000 5.000.000 5.031.750 5.016.250

Total 5.048.000 5.272.650 5.031.750 5.288.900

12. Impozitul pe profit

Reconcilierea profitului înainte de impozitare 
cu cheltuiala cu impozitul pe profit în contul de profit sau pierderi

În lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Impozit pe profit curent 4.594.708 14.711.332

Impozit pe dividende 3.019.128 2.022.379

Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat

Total impozit pe profit recunoscut în rezultatul exercițiului 7.613.836 16.733.711

Profit înainte de impozitare 81.917.800 118.005.088

Impozit în conformitate cu cota statutară de 16% 13.106.848 18.880.814

Efectul asupra impozitului pe profit al:

Cheltuielilor nedeductibile 3.772.575 4.435.044

Veniturilor neimpozabile (12.277.715) (8.597.226)

Rații de impunere a dividendelor 3.019.128 2.022.379

Sumelor reprezentând sponsorizări în limite legale (7.000) (7.300)

Înregistrări și reluări ale diferențelor temporare

Impozitul pe profit 7.613.836 16.733.711
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13. Numerar și echivalente de numerar

 

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Numerar în casierie 5.952 8.510

Conturi curente la bănci 3.001.842 3.483.254

Echivalente de numerar 12.573 17.433

Total numerar și echivalente de numerar 3.020.367 3.509.197

14. Depozite plasate la bănci

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Depozite bancare la vedere 792.752 24.464.169

Creanțe atașate 96 2.307

Total depozite plasate la bănci 792.848 24.466.476

15. Active financiare 

 Active financiare disponibile în vederea vânzării

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Acțiuni evaluate la valoarea justă 1.788.585.977 1.569.695.067

Acțiuni evaluate la cost 6.721.546 6.721.546

Unități de fond la valoarea justă 2.789.494 2.386.705

Total 1.798.097.017 1.578.803.318

Miscarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării în exercițiile financiare încheiate la 31
decembrie 2017 și 31 decembrie 2016 este prezentată în tabelul următor:

În lei Acțiuni evaluate 
la valoarea justă 

Acțiuni evaluate
la cost

 Unitati de fond  Total 

01 ianuarie 2016 1.647.958.291 18.419.537 2.301.191 1.668.679.019

Reclasificări 2016 9.627.292 (9.627.292)

Variația netă în cursul 
perioadei

(6.542.036) (2.321.878) (8.863.914)

Pierderi din depreciere (11.020.326) (247.407) (11.267.733)

Modificarea valorii juste (70.328.154) 251.179 332.921 (69.744.054)

31 decembrie 2016 1.569.695.067 6.721.546 2.386.705 1.578.803.318

Reclasificări 2017

Variația netă în cursul 
perioadei

38.451.117 38.451.117

Pierderi din depreciere (5.366.831) (5.366.831)

Modificarea valorii juste 185.806.624 402.789 186.209.413

31 decembrie 2017 1.788.585.977 6.721.546 2.789.494 1.798.097.017
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15. Active financiare  (continuare)

La 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2016 în categoria acțiunilor evaluate la valoarea justă sunt
incluse, în principal, valoarea acțiunilor deținute la următorii emitenți: OMV Petrom SA București,
BRD - Groupe Societe Generale, Banca Transilvania SA Cluj Napoca, CNTEE Transelectrica SA
București, SNTGN Transgaz SA Mediaș, SC Argus SA Constanța, SC Antibiotice SA Iași.

 Ierarhia valorilor juste

Pentru calculul valorii juste, Societatea folosește urmatoarea ierarhie de metode:

- Nivelul 1: prețuri cotate (neajustate) în piețe active pentru active și datorii identice

- Nivelul 2: intrari altele decât prețurile cotate incluse în Nivelul 1 care sunt observabile pentru active
sau datorii, fie direct (ex: prețuri), fie indirect (ex: derivate din prețuri).

- Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate în mare măsură pe elemente neobservabile. Această categorie
include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluare include elemente care nu se bazează pe
date  observabile  şi  pentru  care  parametrii  de  intrare  neobservabili  pot  avea un  efect  semnificativ
asupra evaluării  instrumentului.  Această  categorie  include  instrumente  care  sunt  evaluate  pe baza
preţurilor cotate pentru instrumente asemănătoare dar pentru care sunt necesare ajustări bazate în mare
măsură pe date neobservabile sau pe estimări pentru a reflecta diferenţa dintre cele două instrumente.

În lei 31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Nivelul 1 866.393.528 798.866.813

Nivelul 2 314.181.351 232.554.156

Nivelul 3 617.522.138 547.382.349

Total 1.798.097.017 1.578.803.318

Evaluarea la valoarea justă a participaţiilor deţinute la 31 decembrie 2017 a fost realizată după cum
urmează:

- pentru titlurile cotate şi tranzacționate în anul 2017, valoarea de piaţă s-a determinat cu luarea în
considerație a cotației din ultima zi de tranzacționare (cotația de închidere de pe piața principală de
capital  pentru  nivelul  1,  iar  pentru  nivelul  2  s-au  luat  cotațiile  pentru  acțiunile  tranzactionate  în
ultimele 30 de zile de tranzacționare);

- pentru titlurile cotate care nu au avut tranzacții în ultimele 30 de zile de tranzacționare ale anului
2017, precum și pentru titlurile necotate, valoarea de piață s-a determinat în functie de capitalurile
proprii ale emitentilor la 31 decembrie 2016;

- pentru titlurile aferente societăților comerciale aflate în procedura insolvenței sau în reorganizare,
evaluarea se face la valoarea zero;

- pentru titlurile de participare la OPCVM, valoarea luată în calcul a fost ultima valoare unitară a
activului net, calculată şi publicată.
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16. Credite și creanțe 

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Creanțe comerciale 1.545.845 1.194.644

Debitori 1.137.911 12.381.045

Creanțe în legatură cu bugetul statului și bugetul
asigurărilor sociale 805.842 805.849

Alte creanțe 1.394 1.484

Ajustări depreciere creante (735.290) (955.112)

TOTAL 2.755.702 13.427.910

17.  Imobilizări corporale

În lei
 Terenuri

şi
construcții

 Instalații
tehnice şi
maşini 

 Alte instalații
utilaje şi
mobilier 

 Avansuri și
imobilizări

corporale în
curs 

 Total 

Valoare brută

01 ianuarie 2016 11.811.386 2.341.950 222.348 14.375.684

Creşteri 41.057 41.057

Reduceri (10.106) (252.866) (7.154) (270.126)

31 decembrie 2016 11.801.280 2.130.141 215.194 14.146.615

Creşteri 269.180 8.496 269.180 546.856

Reduceri (385.696) (119.528) (2.000) (269.180) (776.404)

31 decembrie 2017 11.415.584 2.279.793 221.690 0 13.917.067

Amortizare cumulată

01 ianuarie 2016 101.630 2.297.951 153.243 2.552.824

Amortizarea înregistrată
în cursul exercitiului

425.079 37.393 19.788 482.260

Reduceri sau reluări (1.844) (252.866) (7.154) (261.864)

31 decembrie 2016 524.865 2.082.478 165.877 2.773.220

Amortizarea înregistrată
în cursul exercițiului

390.017 27.372 13.566 430.955

Reduceri sau reluări (36.928) (119.528) (2.000) (158.456)

31 decembrie 2017 877.954 1.990.322 177.443 0 3.045.719

Valoarea contabilă netă
la 01 ianuarie 2016

11.709.756 43.999 69.105 11.822.860

Valoarea contabilă netă
la 31 decembrie 2016

11.276.415 47.663 49.317 11.373.395

Valoarea contabilă netă
la 31 decembrie 2017

10.537.630 289.471 44.247 10.871.348
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17.  Imobilizari corporale (continuare)

Societatea nu are restricții asupra titlurilor de proprietate. Imobilizările corporale nu au fost acordate
drept garanție. La sfârșitul perioadelor de raportare din 2017 și 2016 Societatea nu înregistra obligații
contractuale pentru achiziții de imobilizări corporale.

Ultima reevaluare a terenurilor și clădirilor deținute a fost realizată la 31 decembrie 2015, diferențele
din reevaluare fiind înregistrate în cadrul capitalurilor proprii.

Managementul consideră că valoarea contabilă netă a terenurilor și clădirilor la 31 decembrie 2017
reprezintă o estimare a valorii juste la data raportării.

18. Investiții imobiliare

În lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Sold la 1 ianuarie 483.071 438.571

Vânzări investiții imobiliare - -

Achiziții de investiții imobiliare - -

Evaluare investiții imobiliare 56.566 44.500

Sold la 31 decembrie 539.637 483.071

Ultima reevaluare a investițiilor imobiliare deținute a fost efectuată la 31 decembrie 2017. Diferențele
din reevaluare au fost înregistrate în contul de profit  sau pierdere. Reevaluarea a fost efectuată de
evaluator autorizat ANEVAR.

19. Alte active

În lei

31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Imobilizări necorporale 2.087 4.519

Alte creanțe imobilizate 277.582 243.693

Stocuri 14.830 17.985

Cheltuieli în avans 73.440 81.276

TOTAL 367.939 347.473

20. Dividende de plată

 

În lei
31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Dividende de plată aferente anului 2013 644.780 21.869.576

Dividende de plată aferente anului 2014 15.584.820 15.924.515

Dividende de plată aferente anului 2015 18.446.071 19.197.878

Dividende de plată aferente anului 2016 13.411.456 -

Total dividende de plată 48.087.127 56.991.969
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21.  Impozite și taxe

În lei 31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Datorii în legatură cu Bugetul Asigurărilor 

Sociale
175.664 229.779

Datorii în legatură cu Bugetul Statului 4.679.691 4.895.699

Alte impozite și taxe 141.975 121.159

Total 4.997.330 5.246.637

22. Datorii privind impozitul pe profit amânat

Datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt determinate de următoarele elemente:

În lei Active Datorii Net Impozit

31 decembrie 2017

Evaluarea la valoare justă a activelor 
financiare disponibile în vederea vânzării 801.374.693 801.374.693 128.219.951

Reevaluare imobilizări corporale 8.541.755 8.541.755 1.366.681

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare realizate neimpozitate 1.772.247 1.772.247 283.560

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare nerealizate neimpozitate 4.005.273 4.005.273 640.844

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare nerealizate neimpozitate – 
investiții imobiliare 359.751 359.751 57.560

Diferențe din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării – acțiuni gratuite în sold 105.635.279 105.635.279 16.901.644

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 1.856.530

Alte rezerve – dividende prescrise conform 
hotărârii AGOA din 23 aprilie 2005 6.551.528 6.551.528 1.048.244

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906

TOTAL 940.824.498 940.824.498 150.531.920

În lei Active Datorii Net Impozit

31 decembrie 2016

Evaluarea la valoare justă a activelor 
financiare disponibile în vederea vânzării 620.532.111 620.532.111 99.285.138

Reevaluare imobilizări corporale 9.232.795 9.232.795 1.477.247

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare realizate neimpozitate 1.772.247 1.772.247 283.560

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare nerealizate neimpozitate 3.755.326 3.755.326 600.855
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22. Datorii privind impozitul pe profit amânat (continuare)

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluare nerealizate neimpozitate – 
investiții imobiliare 359.751 359.751 57.560

Diferențe din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării – acțiuni gratuite în sold 108.195.592 108.195.592 17.311.295

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 1.856.530

Alte rezerve – dividende prescrise conform 
hotărârii AGOA din 23 aprilie 2005 6.551.528 6.551.528 1.048.244

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906

TOTAL 762.983.322 762.983.322 122.077.335

23. Alte datorii

În lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Datorii cu personalul 616.117 988.527

Datorii comerciale 230.534 244.383

Garantii primite 1.494

Creditori diversi 205.958 15

Venituri înregistrate în avans 8.355 12.617.426

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 5.288.900 5.048.000

Total alte datorii 6.349.864 18.899.845

24. Capital și rezerve

Capital social

Capitalul social conform actului constitutiv al Societății are valoarea de 58.016.571 lei, este divizat în
580.165.714 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune și  este rezultat din subscrierile directe
efectuate la capitalul social al Societății, prin transformarea în acțiuni a sumelor cuvenite ca dividende
în baza Legii nr. 55/1995 și prin efectul Legii nr. 133/1996. 
Acțiunile  Societății  sunt  ordinare,  indivizibile,  nominative,  de  valoare  egală,  emise  în  forma
dematerializată  și  acordă  drepturi  egale  titularilor  lor.  Toate  acțiunile  au  fost  subscrise  și  plătite
integral la 31 decembrie 2017 și 31 decembrie 2016.
Dreptul de deținere de acțiuni este limitat la 5% din capitalul social, respectiv 29.008.285 acțiuni. 
În cursul anului 2017 nu au existat modificări ale numărului de acțiuni emise.
Acțiunile emise de Societate sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria Premium din
data de 01 septembrie 1999 cu simbol de piață SIF5.
Evidența acțiunilor și acționarilor este tinută de Depozitarul Central S.A. București.
Reconcilierea capitalului social conform IFRS cu cel conform actului constitutiv este prezentată în
tabelul următor:

În lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Capital social statutar 58.016.571 58.016.571
Efectul aplicării IAS 29 asupra capitalului 
social (hiperinflația) 631.852.524

Capital social retratat 58.016.571 689.869.095
pag 47



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

24. Capital și rezerve (continuare)

La 31 decembrie 2017 numărul acționarilor era de 5.748.221 (2016: 5.754.739) care în structura se
prezintă astfel:

Număr acționari Număr acțiuni
Suma 

(lei) (%)
31 Decembrie 2017
Persoane fizice rezidente 5.746.147 231.390.642 23.139.064 39,88
Persoane fizice nerezidente 1.812 2.221.396 222.139 0,38
Total persoane fizice 5.747.959 233.612.038 23.361.203 40,26

Persoane juridice rezidente 216 240.120.238 24.012.024 41,39
Persoane juridice nerezidente 46 106.433.438 10.643.344 18,35
Total persoane juridice 262 346.553.676 34.655.368 59,74

Total  2017 5.748.221 580.165.714 58.016.571 100,00

31 Decembrie 2016
Persoane fizice rezidente 5.752.643 250.564.376 25.056.437 43,19
Persoane fizice nerezidente 1.797 2.511.680 251.168 0,43
Total persoane fizice 5.754.440 253.076.056 25.307.605 43,62

Persoane juridice rezidente 247 217.404.868 21.740.487 37,47
Persoane juridice nerezidente 52 109.684.790 10.968.479 18,91
Total persoane juridice 299 327.089.658 32.708.966 56,38

Total  2016 5.754.739 580.165.714 58.016.571 100,00

Rezerva constituită conform Legii nr. 133/1996

Rezerva  aferentă  portofoliului  inițial  a  fost  constituită  în  urma  aplicării  Legii  nr.  133/1996,  ca
diferență între valoarea portofoliului și valoarea capitalului social subscris la Societate. Reconcilierea
rezervei aferente portofoliului inițial conform IFRS cu cea conform reglementărilor contabile aplicate
până la data aplicării Normei nr. 39/2015 este prezentată în tabelul următor:

În lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Rezerve constituite în urma aplicării Legii nr. 133/1996 144.636.073 144.636.073

Efectul aplicării IAS 29 asupra rezervei constituite în 
urma aplicării Legii nr. 133/1996 (hiperinflația)

1.806.779.361

Rezerve constituite în urma aplicării Legii nr. 
133/1996 - retratat

144.636.073 1.951.415.434

Efectul hiperinflației asupra capitalului social în sumă de 631.852.524 lei și asupra rezervei constituită
conform Legii  nr.  133/1996 în  sumă  de  1.806.779.361 lei  a  fost  înregistrat  în  rezultatul  reportat
provenit din adoptarea prima dată a IAS 29 ”Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”,
conducând la o pierdere din hiperinflație în sumă de 2.438.631.885 lei. 

Pierderea din actualizarea la hiperinflație conform IAS 29, reflectată în situațiile financiare ale anilor
2015 și  2016,  a  fost  supusă  aprobării  în  cadrul  AGOA din  04.04.2017 să  fie  acoperită  conform
prevederilor art. 91 și art. 92 din Norma ASF nr. 39/2015, din alte elemente ale capitalurilor proprii,
respectiv elementele care au fost hiperinflatate enumerate mai sus. Conform Hotărârii nr. 3 alin. 2 a
AGOA din 04.04.2017, pierderea din actualizarea la hiperinflație a fost acoperită conform propunerii
de mai sus. Acoperirea în cauză nu modifică nivelul capitalurilor proprii și nu influențează contul de
profit sau pierdere al Societății.
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24. Capital și rezerve (continuare)

Rezerve legale

Rezervele legale sunt constituite conform cerințelor legale în cuantum de 5% din profitul înregistrat
conform reglementarilor contabile aplicabile până la nivelul de 20% din valoarea capitalului social,
conform actului constitutiv.  Valoarea rezervei  legale la 31 decembrie 2017 este de 11.603.314 lei
(2016: 11.603.314 lei). În anii financiari 2017 și 2016 Societatea nu a constituit rezerve legale din
profit, acestea atingând plafonul de 20% din capitalul social, conform actului constitutiv.
Rezervele legale nu pot fi distribuite către acționari.  

Dividende

La AGOA din data de 04 aprilie 2017 au fost supuse spre aprobare 2 variante de distribuire a profitului
net aferent anului financiar 2016, nefiind aprobate niciuna din cele două variante propuse.

AGOA din 06 septembrie 2017 a hotărât repartizarea profitului net al exercițiului financiar al anului
2016, în sumă de 101.271.376,81 lei, astfel:

- dividende în sumă de 52.214.914,26 lei (51,56 % din profitul net), respectiv un dividend brut pe
acțiune de 0,09 lei; 

- fond de rezervă în sumă de 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) pentru răscumpărarea unui
număr de acțiuni proprii. Societatea va desfășura un Program de răscumpărare acțiuni în conformitate
cu cadrul legal aplicabil,  în scopul reducerii capitalului social prin anularea acestora. Consiliul de
Administrație al societătii va convoca, organiza și desfășura AGEA pentru aprobarea condițiilor de
realizare a programului de răscumpărare a acțiunilor. 

Prețul minim per acțiune: 1,5 lei

Prețul maxim per acțiune: 2,5 lei 

Durata programului: maxim 12 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României
partea a IV-a.

În cursul anului 2017 Societatea a declarat dividende de plată în valoare de 52.214.914 lei aferente
anului 2016 (2016: 75.421.543 lei, dividende aferente anului 2015), respectiv 0,09 lei/acțiune pentru
anul 2017 (2016: 0,13 lei/acțiune). 

În cursul anului 2017 Societatea a înregistrat la venituri dividendele neridicate timp de mai mult de trei
ani de la data exigibilității  lor,  pentru care dreptul la acțiune s-a stins prin prescripție în sumă de
21.141.889 lei (2016: 42.009.606 lei) conform hotărârilor adunarilor generale.

Rezerve din evaluarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării

Rezerva cuprinde modificările nete cumulate ale valorilor juste ale activelor financiare disponibile în
vederea vânzării, de la data clasificării acestora în această categorie și până la derecunoașterea sau
deprecierea lor. 
Rezervele din evaluarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării sunt înregistrate la valoare
netă de impozitul amânat aferent.
Impozitul amânat aferent acestor rezerve este înregistrat pe capitalurile proprii și dedus din rezervele
din evaluarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării. 

25. Alte rezerve

În lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Alte rezerve 521.517.906 472.461.444

Total 521.517.906 472.461.444
pag 49



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

26. Rezultatul pe acțiune 

În lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Profitul atribuibil acționarilor ordinari 74.303.964 101.271.377

Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare 580.165.714 580.165.714

Rezultatul pe acțiune de bază 0,1281 0,1746

27. Garanții acordate

Societatea nu are nici un fel de garanţii acordate.

28. Tranzacții și solduri cu părți aflate în relații speciale

Societatea a identificat în cursul desfășurării activității sale următoarele părți aflate în relații speciale:

Filiale

În conformitate cu legislația în vigoare, Societatea deține control într-un număr de 11 emitenți la 31
decembrie 2017 (2016: 11 emitenti). Toate filialele Societății la 31 decembrie 2017 și 31 decembrie
2016  au  sediul  în  România.  Pentru  acestea  procentul  de  deținere  nu  este  diferit  de  procentul
numărului de voturi deținute.

Denumire societate
Procent deţinut la

31 decembrie 2017
- % -

Procent deţinut la
31 decembrie 2016

- % -

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A.
TARGOVIȘTE

99,94 99,94

VOLTALIM S.A. CRAIOVA 99,19 99,19
MERCUR S.A. CRAIOVA 97,86 93,37
GEMINA TOUR S.A. RM. VÂLCEA 88,29 88,29
ARGUS S.A. CONSTANȚA 86,34 86,21
FLAROS S.A. BUCUREȘTI 81,04 81,04
CONSTRUCȚII FEROVIARE S.A.  
CRAIOVA

77,50 77,50

UNIVERS S.A. RM. VÂLCEA 73,75 73,75
PROVITAS S.A BUCUREȘTI 70,28 70,28
TURISM PUCIOASA S.A. DÂMBOVIȚA 69,22 69,22
ALIMENTARA S.A. SLATINA 52,24 52,24

În cursul anului 2017 Societatea a participat la majorarea capitalului social al Mercur S.A. Craiova
unde a subscris și achitat în data de 09 ianuarie 2017, un numar de 6.000.000 acțiuni noi în valoare de
15.000.000 lei, prin exercitarea dreptului de preemțiune.

Entități asociate

La 31 decembrie  2017 Societatea  deținea participații  de  peste  20% dar  nu mai  mari  de 50% din
capitalul social la un număr de 9 emitenți (2016: 8 emitenti). Toți aceștia au sediul în România. Pentru
acești emitenți procentul de deținere nu este diferit de procentul numărului de voturi deținute.
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28. Tranzacții și solduri cu părți aflate în relații speciale (continuare)

Deținerile în acești emitenți nu au fost calificate ca entități asociate, datorită faptului că Societatea nu
exercită o influență semnificativă în aceste societăți.

Denumire societate
Procent deţinut la

31 decembrie 2017
- % -

Procent deţinut la
31 decembrie 2016

- % -

LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE 39,70 39,70
SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA 31,88 31,63
ELECTRO TOTAL S.A. BOTOȘANI 29,86 29,86
TURISM FELIX S.A. BĂILE FELIX 28,97 16,97
ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. 28,02 21,21
PRODPLAST S.A. BUCUREȘTI 27,55 27,55
TURISM LOTUS FELIX S.A. BĂILE FELIX 27,46 27,46
MAT S.A. CRAIOVA 25,83 25,71
ELECTROMAGNETICA S.A. 25,40 25,40

Personalul cheie de conducere

31 decembrie 2017

Membrii Consiliului de Administraţie: Tudor Ciurezu - Preşedinte, Cristian Bușu - Vicepreşedinte,
Anina Radu, Radu Hanga, Ana – Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, Carmen Popa.

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director General, Cristian Bușu - Director General Adjunct.

31 decembrie 2016

Membrii  Consiliului  de  Administraţie:  Tudor  Ciurezu  -  Preşedinte,  Anina Radu -  Vicepreşedinte,
Cristian Busu, Victor Capitanu, Nicolae Stoian, Carmen Popa, Paul – George Prodan.

Conducerea efectivă: Tudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct.

Societatea nu are obligații contractate cu privire la plata de pensii către foști membrii ai Consiliului de
Administrație și conducere și deci nu are contabilizate angajamente de această natură.

Societatea nu a acordat  credite sau avansuri  (cu excepția  avansurilor  pentru deplasări  în  interesul
serviciului, justificate în termen legal) membrilor Consiliului de Administrație și conducerii și nu are
contabilizate angajamente de această natură.

Societatea nu a primit și nu a acordat garanții în favoarea niciunei părți afiliate.

29. Angajamente și datorii contingente

Acțiuni în instanță

La data de 31 decembrie 2017, la Direcţia Juridică a Societăţii au figurat înregistrate în stare de jude-
cată un număr de 29 cauze, din care:
- 18 cauze - reclamantă;
- 5 cauze - pârâtă;
- 3 cauze - în procedura insolvenţei;
- 2 cauze - chemată în garanție;
- 1 cauză - intervenientă;
După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel:
- 3 cauze - societăţi aflate în procedura insolvenţei, astfel:

• în 2 cauze Societatea are calitatea de creditor chirografar;
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29. Angajamente și datorii contingente (continuare)

• într-o cauză are calitatea de creditor de aport.
-  8 cauze - anulare hotărâri AGA/ anulare operaţiuni cu acţiuni, în care Societatea are calitatea de re -
clamantă;
- 18 - alte cauze.
În dosarele de faliment, la data de 31 decembrie 2017 sunt înregistrate 3 cauze din care în două Socie -
tatea este creditor chirografar, respectiv Electrototal Botoșani și SCCF București și o cauza în care So-
cietatea este creditor de aport - Corint Targoviște. Menționăm că în cursul anului 2017 s-a închis pro-
cedura falimentului pentru ARO, Societatea nerecuperând creanța înscrisă la masa credală. 
În ceea ce priveşte acţiunile în care Societatea are calitatea de reclamantă, având ca obiect anularea hotărâ-
rilor AGA, acestea vizează în principal: modificări ale actelor constitutive, constituire de noi societăţi cu
aporturi în natură, achiziţie active, operaţiuni cu acţiuni, fuziune, hotărâri adoptate cu încălcarea limitelor
de competență,  printre societăţile pârâte figurând Corealis S.A. Craiova, Prodplast S.A București,  Contac-
toare S.A. Buzău, Cerealcom S.A. Alexandria, BCR S.A. București, Sinterom SA.
La capitolul „alte cauze”, în care Societatea are calitatea de reclamantă, sunt înregistrate dosare având
obiect diversificat: plângeri penale, executări silite, prețenţii-despăgubiri, contestații la executare silită
prin poprire asupra dividendelor cuvenite, cereri de intervenție dintre care exemplificăm:
- executare silită împotriva debitoarei AAAS (fostă AVAS ) pentru recuperarea sumei de 633.567 lei,
conform Sentinţei civile nr. 1581/21 octombrie 2010, dosar nr. 19477/3/2010, reprezentând suma dato-
rată de către AAAS către Retizoh S.A., respectiv 70% din valoarea unui imobil retrocedat foştilor pro-
prietari. Societatea respectivă a executat această sumă tot din contul Societății, uzând de prevederile
aplicabile răspunderii solidare. Până în prezent a fost încasată suma de 7.875 lei și s-a mai distribuit
Societății suma de 35.565 lei din prețul de vânzare al acțiunilor deținute de AAAS la Biofarm S.A.
București (în executarea silită de către alți creditori) suma neîncasată până la 31decembrie 2017.
Se continuă executarea. AAAS a contestat vânzarea acțiunilor deținute la Biofarm, contestație admisă
în primă instanță, soluția fiind atacată cu apel. Societatea a formulat cerere de intervenție în cauză.
AAAS a contestat și procesul verbal de distribuire a prețului rezultat din vânzarea acțiunilor Biofarm,
în care este parte și Societatea, dosar suspendat pana la solutionarea primei contestatii a AAAS. Ulti-
ma contestație a AAAS efectuată în cadrul acestei executări vizează cererea de poprire a dividendelor
cuvenite AAAS, terț poprit Mercur SA Craiova (dosar 29516/215/2017, Judecatoria Craiova, termen
21 martie 2018).
- acţiuni având ca obiect despăgubiri pentru neîndeplinirea obligaţiei de derulare a ofertei publice obli-
gatorii a acţiunilor în aplicarea prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 (referitor acţiuni Mobila Ră-
dăuţi S.A., Lacta S.A. Giurgiu). Dosarul privind acţiunile Mobila S.A. Rădăuţi se află în executare si-
lită a creanţelor din titlurile executorii obţinute. În dosarul privind acțiunile Lacta SA Giurgiu, după
soluţionarea favorabilă obţinută la judecată în prima instanţă, Curtea de Apel București a admis apelu-
rile pârâtelor și a dispus plata către apelanta Geochis S.A. a sumei de 8.676 lei reprezentând cheltuieli
de judecată. Împotriva soluției s-a declarat recurs, cerere care a fost respinsă de către instanța de jude-
cată cu obligarea Societății la plată către Geochis SA a sumei de 3.785,39 lei - onorariu avocat.
- în dosarele având ca obiect daune, în temeiul art. 210 din Legea 297/2004, în contradictoriu cu acţio-
narii majoritari ai emitenţilor Sinterom S.A. şi Contactoare S.A., au fost soluționate irevocabil, soluția
instanțelor fiind aceea a obligării pârâtelor la plata de daune, respectiv:
a) în dosarul nr. 4395/114/2012, având ca obiect obligarea la daune a Contactoare S.A. În calitate de
acţionar majoritar al Sinterom S.A., Curtea de Apel Ploieşti, prin Decizia 641/12.10.2016, a obligat
pârăta Contactoare S.A. la plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune interese și 32.144 lei, chel -
tuieli de judecată.  Societatea se află în curs de executare silită pentru recuperarea creanței.
b) în dosarul nr. 5756/279/2012, având ca obiect obligarea la daune a societății Serviciile Comerciale
Române S.A. Piatra Neamț, în calitate de acţionar majoritar al Contactoare S.A. Buzau, Curtea de
Apel Bacău prin Decizia 689/12.05.2017 a obligat SCR la plata către Societate a sumei de 104.627,28
lei și 9.960 lei, cheltuieli de judecată. Suma a fost recuperată de Societate prin executare silită.
- a promovat de asemenea pe parcursul anului 2016 o acțiune în prețenții bănești pentru obligarea Ce-
realcom S.A. Alexandria la plata sumei de 1.660.826 lei, reprezentând contravaloarea pachetului de
acțiuni cuvenită la retragerea din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr.
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29. Angajamente și datorii contingente (continuare)

31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Cauza s-a soluționat în data de 28.12.2017 prin
respingerea cererii Societății, având termen de 30 de zile pentru formularea căii de atac.
Dosarele în care Societatea are calitatea de pârâtă, reprezentând acțiuni având ca obiect prețenţii bă-
neşti decurgând din calitatea de Director şi/sau administratori ai Societății, promovate de Buzatu Flo-
rian Teodor şi Popescu Carmen Ioana care la 31 decembrie 2017, prezintă următoarea situație:
a)  Dosarul nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect prețenţii băneşti în sumă
de 1.758.550 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei motivat de faptul că a fost revocat din funcţia de ad-
ministrator de către AGOA, se află în rejudecare la tribunalul Dolj sub nr. 6584/63/2014*, termen de jude-
cată 21 martie 2018.
b)  Dosarul nr. 22552/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, având ca obiect prețenţii băneşti în su-
mă de 48.000 lei, reprezentând participare la profit pentru perioada 01 ianuarie 2011 – 29 aprilie 2011 (dată
la care a fost revocată de către AGOA din funcţia de administrator). Sentința 721/14 septembrie 2017 a res-
pins definitiv cererea reclamantei.
În cursul anului 2017, nu au fost înregistrate acţiuni în anulare a Hotărârilor adoptate de Adunarea Ge-
nerală a Acţionarilor Societății.

Contingente legate de mediu

Societatea nu a înregistrat nici un fel de provizion pentru costuri viitoare privind elemente de mediu
înconjurator. Conducerea nu consideră cheltuielile asociate cu aceste elemente ca fiind semnificative. 

Prețul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoanele afiliate încă
din anul 2000. 

Cadrul legislativ curent definește principiul “valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate,
precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer.  Ca urmare,  este de așteptat ca autoritățile
fiscale să inițieze verificări amănunțite ale prețurilor de transfer, pentru a se asigura că rezultatul fiscal
nu este distorsionat de efectul prețurilor practicate în relațiile cu persoane afiliate. 

Societatea nu poate cuantifica rezultatul unei astfel de verificări.

30. Evenimente ulterioare datei de raportare

• În data de 15 februarie 2018,  Societatea a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 
încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu IFRS, prin comunicare în piață (BVB), 
ASF și postare pe pagina de internet la adesa www.sifolt.ro.

• A fost  finalizat  procesul  de autorizare de către ASF a Societății  în calitate de Administrator de
Fonduri de Investiții  Alternative (AFIA), precum și evaluarea și  autorizarea persoanelor cu funcții
cheie  (management,  administrarea  riscului,  ofițer  de  conformitate).  Totodată  a  fost  avizat  Actul
constitutiv al societății.

Societatea a primit din partea ASF următoarele documente:

- Autorizația nr. 45/15.02.2018 prin care societatea a fost autorizată în calitate de Administrator de
Fonduri de Investiții Alternative (AFIA);

- Avizul nr. 48/15.02.2018 prin care se avizează modificările Statutului și Contractului Societății astfel
cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/28.04.2016, prin Hotărârea AGEA nr. 3/25.08.2016
și prin Hotărârea nr. 3/05.09.2017, acestea devenind Act constitutiv de la primirea prezentului aviz;

-  Autorizația  nr.  46/15.02.2018  de  autorizare  a  doamnei  Budin  Daniela  în  funcția-cheie  de
administrarea riscului în cadrul Societății;
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30. Evenimente ulterioare datei de raportare (continuare)

- Autorizația nr. 47/15.02.2018 de autorizare a doamnei Bălan Viorica în funcția-cheie de ofițer de
conformitate în cadrul Societății;

- Decizia nr 237/15.02.2018 prin care se retrage doamnei Bălan Viorica autorizația de Reprezentant al
Compartimentului de Control Intern al Societății. 

31. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Noi standarde și interpretări care nu au fost încă adoptate.

Există standarde noi de contabilitate și amendamente la standardele existente care au fost publicate și
care nu au aplicabilitate obligatorie pentru perioada încheiată la data de 31 decembrie 2017 și care nu
au fost  adoptate de catre Societate.  Evaluarea impactului  acestor noi  standarde și  interpretări  este
prezentată mai jos. 

IFRS 9 “Instrumente financiare” 

Natura modificării

IFRS 9 adresează clasificarea, evaluarea și derecunoașterea instrumentelor financiare și a datoriilor
financiare,  introduce noi  reguli  pentru contabilitatea de acoperire a riscurilor  și  un nou model  de
depreciere pentru activele financiare. 

Impact

Societatea a evaluat activele financiare și datoriile și se asteaptă la următorul impact prin adoptarea
noului standard începând cu 1 ianuarie 2018 :

La  data  de  31  decembrie  2017  majoritatea  activelor  financiare  ale  Societătii  erau  formate  din
instrumente  de  capitaluri  sub  forma  participațiilor  la  capitalul  social  al  diferiților  emitenți  ce
constituiau portofoliul Societății. Aceste active au fost clasificate ca fiind active financiare disponibile
în vederea vânzării, ale caror diferențe din evaluare la sfârșitul perioadei se contabilizează prin alte
elemente ale rezultatului global. 

Opțiunea de clasificare ca active evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
este disponibilă și în IFRS 9. Astfel clasificarea acestor instrumente ca evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global nu va fi afectată de noul standard. Diferențele de valoare vor fi în
continuare înregistrate în alte elemente ale rezultatului global. Ajustările pentru depreciere constituite
prin contul de profit sau pierdere aferentă activelor financiare disponibile în vederea vânzării care vor
fi  transferate  la  active evaluate la  valoarea justă prin alte elemente  ale  rezultatului  global  vor fi
reversate și  transferate în “Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9” prin diminuarea rezervei din
modificarea valorii juste. Această sumă este în cuantum de 22.477.248 lei.

Totusi,  câștigurile  sau  pierderile  rezultate  din  vânzarea  activelor  financiare  clasificate  prin  alte
elemente ale rezultatului global conform IFRS 9, nu vor mai fi  transferate în contul de profit  sau
pierdere ci reclasificate din alte elemente ale rezultatului global în rezultatul reportat. 

Norma  ASF  nr.  2/2018  privind  modificarea  Normei  ASF  nr.  39/2015  pentru  aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară , aplicabile
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF din Sectorul intrumentelor și investițiilor
financiare modifică acest tratament indicând transferul câștigurilor sau pierderilor din vânzarea
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31. Bazele întocmirii situațiilor financiare (continuare)

activelor  în  contul  de  profit  sau  pierdere.  Pe  parcursul  anului  2017  aceste  sume  s-au  ridicat  la
12.216.446 lei (2016: 55.253.217 lei). 

Alte  active,  sub  forma  unităților  de  fond,  înregistrate  la  valoarea  justă  de  2.789.494  lei,  vor  fi
clasificate conform noului standard ca active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit
sau pierdere. 

Rezervele  din modificarea la valoarea justă a unitatilor de fond care vor fi transferate de la active
financiare disponibile în vederea vânzării la active financiare  evaluate la valoarea justă prin contul de
profit sau pierdere, la data tranziției vor fi transferate la “Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9”.
Suma transferată este de 536.884 lei.

Ajustările  pentru  depreciere  constituite  prin contul  de  profit  sau pierdere  în  suma  de 247.407 lei
aferentă unităților de fond care vor fi transferate de la active financiare disponibile în vederea vânzării
la active financiare  evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, la data tranziției vor fi
reversate. 

Diferențele de evaluare care vor fi  înregistrate pe parcursul  exercițiului financiar  vor afecta direct
contul de profit sau pierdere al Societății.

Celelalte  prevederi  cu  privire  la  evaluarea  și  recunoasterea  activelor  financiare  nu  afectează
Societatea. 

Standardul introduce, însă, cerințe de prezentare extinse care vor modifica modul de prezentare al
activelor financiare de la data adoptării acestuia de către Societate. 

Data adoptării de către Societate

Standardul trebuie aplicat pentru perioade financiare începând cu 1 ianuarie 2018. Societatea va aplica
noile prevederi începând cu 1 ianuarie 2018. Situațiile comparative pentru 2017 nu vor fi ajustate. 

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic
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Socictatea de Iuvastitii Financiare Oltenia S.A. 
St. Tu[inc1e, nr. I 

Craicwa 

RAPORTUL AUI)1TORULUI INDEPENDENT 

Cätre Adunarea Generala a Aejionari/or SIF Oltenia S.A. 

Jtsport cu pi-ivire la auditul situaçiilor financiare individuale 

OWn/c 

1. Am auditat situatlile financiare individuale ale Soeietàtii de 1nvestitii Financiare 
Oltenia S.A. (SIF Oltenia S.A. sau ,.Societatea'), Cu sediul social in Craiova, SW. 
Tuthnele, m I identificata prin codul unic do Inregistrare fiscala 4175676, care 
cuprind situa;ia pozitiel financiare la data de 31 decembrie 2017 si situ4ia 
rezultatului global, situatia moditicarilor capitalurilor proprii si situaia fluxurilor do 
trezorerie aferente exercitiului inchelat a data respectiva. si  notele In situ4iile 
rmancse, inelusiv un sumar al politicilor coutahile sernuificative. 

2. Situatijle financiare individuale Ia 31 decembrie 2017 sc identitica asEfel: 
• Activ net/Total capitahui proprii 	 1.606.478.617 lei 
• Profit net 	 74.303.964 lei 

3. In opinia noastr, situatiile financiare individuale anexate oferA o imagine fidela a 
pozitici financiare a Societätii la data de 31 decembrie 2017, precum si a 

rfoimaiflei financiare si a fluxurilor de trezorerie penu exercipul Incheiat Is 
aceasta data, in eunformitate Cu Norma or. 39/2015 pentru aprohaTea keglementarilor 
contabite confonne cu Standardele InternaionaIe do Raportare Financiani, aplicahile 
entitãtilor autorizate, reglementate Si supTavegheate de Autoritatea do Supraveghere 
Financiara din Sectonil Instrumentelor si Investitiilor Financiare. 

Baza pentru upinie 

4. Am desffisurat auditul rostra in conformitate on Standardele Internationale de Audit 
(ISA), Regularnentul UE iv. 537 al Porlarnenf u/ui si al Consillului European (in 
cele cc unneazä 	Regulamentul ') si Legea nr. 1622017 (,.Legea''). 
Responsabilitätile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 
sectiunca ,,Responxahilitaflie auditorulu/ inir-un audit al situaflilor financiare" din 
raportul nostm. Suntem independen;i fats. de Societate, conform Codulul Etic at 
Profesioniti1or Contabili emis do Consiliul pentru Sthndarde Internationale do Etica 
penfl Contabili (codul rESBA), conform corintelor etice relevante pentru auditiil 
situatlilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si tie-am 
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Roniraii ROMANI 
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indeplinit responsabilitatile etice, conform acestur ecrinte si conform Codului 
TESBA. Credem Ca prohele de audit pe care le-am obtinut sunt suliciente si adccvatc 
pentru a ftmiza o baza pentru opinia noastrã. 

Aspectele cli eie de audit 

5. Aspectele elide de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru 
profesiona!n  an avut cea mai mate importanta pentru auditul situa4iitor financiare 
individuate din perioada curenta. Aceste aspecte an fost abordate in contextul 
auditulul situa%iilor fmanciarc in ansamblu Si in forinarea opimel noastre asupra 
acestora si no oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte. 

Aspectele pTincipale care an lost luate in considerare an fost: 

EvaluaTea activelor financiare cotate L187 mu. Id (1.039 mu. tel in 2016) 
/Vota 3 e,, nota 4 a), nota 15 la s(tuajlllefinanciare 

RLccuI 
Valoarea portofoliul de active financiare cotate In bursa ale Societ44ii reprezinta 
65.99% dintotalul portofoliului (2016-65,81%) si stint considerate Ca fund factorut 
cheie in realizarea performantei portofoliului. Noi flu am considerat aceste active Ca 
având rise ridicat de eroare sau sa Lie afectaEc de on nivel ridicat de raionament 
denarece acestea sunt active lichide. find coutLe. Totusi, datorita semtiiticatiei in 
cadrul situatiior financiare luate in ansamblu, aceasta gmpa este considcrata Ca 0 
arid care are un efect semniticativ asupra strategiei noastre de audit si at alocrii de 
resurse in procesul de panificare si executare. 

Ràspun.wd La risczil estirnat 
Pmcedturile noastre de audit asupra evaluArli, cxistentei Si completitudinii 
portofoliului de active listate an inclus, fàrä a fi limitate Ia: 
• docurnentarea si evaluarea procesului de inregistrare si evaluate a activelor 

financiare 
• verificarea a 100% din titiuri le evaluate Cu preturile afiatc in piaã 

• continriarea detineri [or de titluri din surse externe Socjetãti i 

Cvaluarea activelor fmanciare necotate 

Nola 3 e), 4 a), nota 15 la situajilejinanciare 

Riscul 
Valoarea portofoliul de active fmanciare necotate ale Societh%ii reprczintA 34,01% 
(2016— 34.19%) din totalul portofoliului. Activele ndistate sunt evaluate In valori 
care an Ia baza capitalurile proprii al societälilor necotate. Exisia on rise asupra 
evaluarii acestor active Imanciare si acesta constitule una dintre anile de audit care 
an presupus o atenie deosebita. 
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R&punsui la nsc/ estimal 
Procethirile noasrc an inclus. DO a fi limitate la: 

• -verificarea niodulul de documentare al procesului de evaluate si inregistrare al 
activelor financiare necotate 

• discu;ii cu responsahilil de portofoliu pentru a evalua modul de rationament 
care Se aplica In Inregistrarea activelor fmanciare 

• am obinut ultimele valori unitare disponibile, publicate ale activelor nete ale 
capitalurilor proprii ale societätilor deUnute 

A/fr infonnuhi - RaporlulAdministratorilor 

6. Administratoril sunt responsabili pentru intoemirea si prezentarea alter informatil. 
Mete alto informaii cuprind Raportul administratorilor, dar no cuprind situatii!e 
financiare si raportul auditorului Cu privire la acestea. 

Opinia noastrA cu privire la situatiile financiare individuale no acoperA si aceste alte 
informa%ii Si CU exCcpia cazului in care se menioneazà explicit in raportul nostru, 
no exprimam nici Lin fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea, 

In legatura cu auditul situatillor financiare pentru exerciriul fnianciar incheiat la 31 
decenihrie 2017, responsahilitatea noastra este sa citim acele alte inforniatii Si" in 
acest derners, sa apreciem daca acele alte informapi sunt semnificativ iiiconsecvente 
Cu situaile financiare, sau Cu cunostintele pe care not le-am ol4inut in timpul 
auditului, sau daca etc par a Ii denaturate semnifleativ. 

In ceea Ce pr ve5te Raportul administratorilor, am eitil si raportam daca acesta a fost 
intoemit, in toate aspectele semnificative, in conforniitate cu Regulamentul 
CNVMJASF nr. 1/2006 si Norma ASF In. 39/2015 pentru aprobareaReglementaxilor 
contahile conforme cu Standardele Internationale de Rapottare Financiara, apLicabile 
entitátilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de SupTaveghere 
Financiara din Sectorul Instnimentelor si Investitillor Financiare. 

In baza cxclusiv a ac.tivitAtilor Care trehuie desläsurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noas 

a) Informatiile prezentate in Raportul aclminislratorilor pentru exercitiul financiar 
pentru care an lost intocinite siwatiile financiare individuale sunt in 
concordanta, in mare aspectele semnificative, cu siLuatille financiare 
individuale. 

b) Raportul administratorilor a tbst Intocmit, in toate aspectele semnificative, in 
conformitate Cu Norma ASF iv. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile confoniie cu Stai-idardele Internationale de Raportare Financiard, 
aplicabile entitätilor autorizate, regjementate si supravegheate de Autorftatea de 
Supraveghere Financiara din Sectorul Insutimentelor si InvestiiIor Financiare. 

In plus, in baza cunotinLeior si iritelegerli noastre cu privire a Societate si larnediul 
acesteia, dobandite in cumul audilului siluatUlor financiare individuale pentru 
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exercitial Fmanciar Incheiat la data de 31 decembrie 2017, ni Se core sa raportarn 
daca am idenlificat denaturthi semnifleative in Raportul administratorilor. Nu avem 
ninfic de raportat on plvire In acest aspect. 

Responsabillidffle conduceril si ale persowie/or responsabile cu gurernanta pentru 
sitwi/liFe Jinunciare 

7. Conducerea Societatii este responsahila pentru intoeniirea situai1or financiare 
individuate care sa ofere o imagine fidela in conformitate Cu Norma ASP nr. 39,2015 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme on Standardele Internationale 
de Raportare Financiara, aplicabile entitátilor autorizate, reglenientate Si 

supravegheate de AutoTitateade Supraveghere Financiam din Sectorul Thstrumcntelor 
si lnvestiçiilor Financiare si pentru acel control intern pc care conducereall considera 
necesar pentru a permite Intocinirea de situatii financiare individuate lipsite de 
denaturäi-i semnificalive, cawzate tie de frauda, fie de eroare. 

8. In intocmirea situatiilor financiare individuate. conducerea este responsabila pentni 
evaluarea capacitaiii Societatii de a-si continua aetivitatea, pentru prezentarea, daca 
este cazu!, a aspectelor referitoare In continuitatea activitAtiii Si utilizarea 
contabilitatii pe baza continuit4ii activitätii, on exceptia cazului in care conducerca 
tie intentioneazà sa lichideze Societatea sau sa oproasea operatiunite, lie no are nielo 
alta altemativa realista in afara acestora. 

9. Persoanelc responsabile on guveruanta sunt responsabile pentru supraveglierea 
procesului de raportare ilnanciara at Societüii. 

Responyabilitafile auditoruhil inir-un audit id .ütwü?orfinanciare 

- 10. Obiectivele noastre constau in obpnerea unei asiguràri rezonabile privind mstIra in 
care situatiile financiare, in ansaniblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, 
cauzate lie de fi-auda, lie de ornate, precuin si in emiterea unui raport at auditorului 
care include opinia noastrA. Asigurarea rezcinahi Ia reprezintä un nivel ridicat de 
asgurare, dar nu este o garanie a faptulul Ca un audit desfurat in conformitate on 
SLandardele Internationale de Audit Va detecta Intotdeauna o denaturare 
semuificativa, data aceasta exista. Denaturri1e pot II cauzate tic do frauda, Lie de 

eroare si sunt considerate semnificative daca Se poate precdniza, in mod rezonabil. 
Ca acestea, individual sau cumulate, vor inifuenta deciziile economice ale 
utilizatorilor, luate in baza acestur situatii financiare individuate. 

11. Ca pade a unui audit in conforrnitatc on Staudardele Internationale de Audit, 
exercitani rationanientul profesional si meninem .seepticismut profesional pe 
parcursul auditului. De asernenea: 

Identificam si evaluam riscuri Ic de denamrare semnificativa a situ4iior 
financiare individuale, cauzata fie de frauda, tie de eroare. prolectam Si 
executani proceduri de audit ca ràspurls In respectivele riscuri si obtinem probe 
de audit suliciente si adeovate pentru a thrniza o baza penfl opinia noastrt 
Riscul de nedetectare a unei denaturri seniniticative cauzate de frauda este 
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rnai ridicat decãt eel de nedetectare a unei denauirhri semniflealive caumte de 
create, deoarece frauda prate presupune inelegeri serrate, fats, omisiuni 
intenlionate, deelardiii false si evitarea controlului intern. 

Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectàrii de 
proceduri de audit adecvate circumstanflor, dar flit a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra efieacitaii controtulul intern at Societatii. 

Evaluam gradut de adec.vare a politicitor wutabile utilizate si earactenil 
rezonabil at estiniarilor contabile si at prezentarilor aferente de infonnapi 
real izate de cätre conducere 

Formulam a concluzie cu privire la gra4ut tie adeovare a utilizãrui de cätre 
conducere a contabilitAtii pe baza continuitapi activitatii si deteiminam, pe 
baza probelor de audit obtinute. daca exista o incertitudine semnificativa cu 
privire la evenimente sau condiçii care at putea genera Indoieli semniticative 
privind capacitatea SocietAtii de a-si continua activitatea. In cazul in care 
concluzionam caexista o incertitudine seinniticativa, trehuie sa atragern atentia 
in raportul auditorului asupra prezentArilor aferente din situatiile fmanciare 
individuate sau, in cazul in care aceste prczcntari sunt neadeevate, sa He 
modificam opinia. Conctuziile noastre Se bazeazA pe probele de audit obUnute 
pana la data raportutui auditorului. Cu toate aceslea, evenimente sail conditii 
viitoare pot determina Societatea sa nu Ii tnai desoare activItatea in baza 
principiului continuitAtii acttvit!4ii - 

Evaluam prezentarea, structura Si continutul general al situ4iilor fmajciare 
individuate, ilwlusiv at prezentirilor de informa4ii, si mflsura in care situaçiiJe 
financiare reflecta tranzawtiik si eveninientele Care stau la baza acestora intr-o 

maniera care sa rezulle intr-o precntarc tideta. 

12. Comunicam persoanelor responsabile Cu guvernanta, printre alte aspecte, aria 
panificata si programarea in Limp a auditului, precum si prineipaJele eonstatári ale 
auditutui, inclusiv once deficiente semnificative ale coiitrolului intern, pe care le 

identificam pe parcursul auditului. 

13. Dc asernenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o dec1araie Ca am 
respeetat cerintele etice reIevanc privind indcpendenta $1 Ca le-am comunicat toate 
reta4iile si site aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rczonahil, Ca ne 
afbcteazA independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protecçic aferentt. 

14. Dintre aspeetete comunicate Cu persoaiele responsabile cu guvernanta, stabilim care 
sunt aspectele ode mai importante pentrui auditul situapilor tinanciare din perioada 

curenta Si care reprczintà, pit urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste 
aspect in raportul auditorului, cu exocpia cazului in care legile sau reglementarite 
interzic prezentarea pubtica a aspectulvi sau acazulul in care, in circumstanle extrern 
de rare, consideram Ca un aspect in ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece 
se preconizeazA in mod rezonabil ca heneficiite interesutui public sa fie depite de 
consecirflele negative ale acestel comunicãri. 



JPA Audit si Consultanta S.R.L. 
Bd. Mircea Voda 35, eta] 3, sector 3 Bucure$i11  

Tnregistratä la Camera Anditorilor FiFanci4f 
din Romania cu numrul 319/2003 

Reprezentata prin 
Florin Toma 
C.A.FR. 1747 

Raport Cu privire La alte dispoziii legale si de reglementare 

15. Am lost numiti de Adunarca Generala a Actionarilor  la data de 26.08.20 16 sa 
auditam situatlile financiare ale Societä;ii de Investijii Financiare Oltenia S.A. 
pentru exerciiu1 linzmciar inchciat la 31 Decejubrie 2017. Durata totala neintrenipta 
a angajamentu[ui nostm este de 2 ani, acoperind exercii1e EnanciaTe Incheiate la 31 
decembrie 2017 si 31 decembrie 2018. 

Confirniain Ca: 

• Opinia noastrã de audit este in concordaida cu raportul suplinieular prezentat 
Comitetului de Audit at Societatii, PC care 1-am emis in aeceai data in care am 
ends si acest raport. Dc asemenca, in desfàurarea auditului nostru, ne-am pästrat 
independenta fata de entitatea auditat& 

• No am furnizat pentru Socictate servicifie non audit interzise, men;ionate la 
articolul 5 alincatul (1) din Regulanientul IJE nr.537/2014. 

In numele 

Bucuresti 
22 martie 2018 



SOCIETATEA BE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. 

Situatii linanciare individuate la 31 decembrie 2017 

Intocmitc In conformitate cu 

Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiarã, aplicahile entitä1or 

autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiarà din Sectorul Instrumcntclor Si Investitlilor Financiare 

AtJDTTATE 
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A Audit & Consn1taflt 

t.R20t0 \ 
Li' diolt 

ale rezulta 

SOcIETA TEA liE INVESTITII FYNA NCIARE OL TEiiA S.A. 

SituaUa indivithialà a profitulul sail pierderli si altor elemente 
pen/ru exerc4iulfwanciar lnclwia/ la 3/ decembrie 2017 

In let Nola 2017 2016 

Venitnri 

Venituri din dividendo 6 68.321.469 44249147 
Venituri din dobânzi 7 68.419 53.278 
Alle venituri oporaLionaic 8 22.867.614 42.358.113 
Câtig not din diforeiite de curs valutar (387.485) 194.519 
Câ$ig net din vönzarea aclivelor flnanciar 9 12216.446 55253.217 

Cheltuieti 

Comisioanc si[axe do administrare si supraveghere 10 (2.399.886) (2.267.755) 
Veniluri din reluarea provizioanelor pentru risouri si 
cliellinei 5.031.750 8363.656 
Alto cheltuieli operationale 11 (23.800.527) (30.199.087) 

Profit inainte de irnpozitare 81.91 7.800 118.005.088 

Impozitul pe profit 12 (7.613.836) (16.733.711) 

Profit net at exerciuIui financiar 74.303.964 101.271.377 

ARe eLemente ale rezultatulipi global 

Vw-iaiia rezervei din reevaluarea imobilithilor 
corpun4e, ncth do impozit aniâiiat 

Varia;ia netA a rez.crvei din modificarea valorii justo 
a activelor finaiiciare disponihUe in vederca 'ânzarii 165.529.167 (13.664.437) 

Rezerva alerentl di±erentei din moctificarea valoril 
juate a aetivetor financiare disponibile in vederea 
vthtthrii transfratä in profit son pierderi, netA de 
irnpcizit (10.405230) (46.189.470) 

Total rezultat global alereot perioadei 229.427.901 41.417.470 

Reiultatul pe afliniie 

Do ban 26 0,1281 0,1746 

Situatiile financiar4 au fost aprobate de '.äLre Consiliul de Administralie In sedinta din data 
do 22 nurtic 2018 i an fost semnate In numele acestuia de: 

confunvdr.ec. Ciure$ tudor 	 eonl.univdn BUMI Cristian 	 cc. Sichigea Elena 

Presedinto/Directi,r G4nra1 	Viceprcsedinte/uct9eneraI Adjunct 	Directo; efonomi 

I N 

Notele de la pag 6 Ia pug. 55 the pufle inlagrantä din situaliil financiure hidividuale prezente 
rag 1 



cc. Sichigea Elena 

Directo5jc 

contuniv.dr.ec. Ciuijzu Tudor 

Presedinte/Dirceror 4iicraI 
MI' 

con 1. univ.dr. B 

Vicepreedi nte/Dii 

SOCIETA TEA DE IN VESTITII FINANCL4RE OL TENT,! LA. 

Situatla jndividnalä a pozitici frnanciarc 
pentru exerc4iulftnaneiar Incheiat la 31 decembrie 2017 

WA Audit & Consultanta 

22 MAR 2018 
I or irIelitijic;  1(111 itItPOMC 

P"', 1. dent' Ilca Fe  

Intel 

Active 

No/a 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

Numerar si echivalente de numerar 13 3.020.367 3.509.197 

Depozite plasate la banci 14 792.848 24.466.476 

Active fmanciare disponibile in vederea vânzArii 15 1.798.097.017 1.578803.318 

Credite si creante 16 2755.702 13.427.910 

Iniobilizari corporate 17 10.871348 11.373.395 

Tnvcalidi irnobiliare IS 539.637 483.071 

Alte active 19 367.939 347.473 

Total active 1.816.444.858 1.632.4110.840 

V a to rt 

Dividende de phtt 20 48.087127 56991.969 

Irnpozite Si taxe 21 4.997.330 5.246.637 

Du!orii en impozilul ajnãnat 22 150.531.920 122.077.335 

AILe daorii 23 6.349.864 18899.845 

Total datorii 209.966241 203.215.786 

Capitaluri proprii 

Capital social 24 58.016.571 58.016.571 

Efeelul splicarii lAS 29 asupra capitalului social 631.852.524 

Rezerve constitute in umla aplicarii legii 133i1996 144.636.073 1.951.415.434 

Rezultatul reportat Ca tirinare aplicarii LAS 29 asupra 
capftalului social an rezervejor - (2438.63! .885) 

Rezerve legate 11.603.314 11.603.314 

Rezerve din evaluartm activclor financiare disponibile 
in vederea vftnzarii 781.551351 626.427.414 

Alto rezerve 25 521.517.906 472.46! 444 

Rezerve din reevaluate inrobiIizñ cooperate 7.175.074 7.755.548 

Rezultatul repOrtat CU exceptia rezuttanilni reportat 
provenit din adoptarea pentni prima datA a lAS 29 7.74.364 7023.313 

Profit curent 74.303.964 101.271.377 

Total crapiLaluri proprii 1606.478.617 1.429.195.054 

Total datoril si capitaluri proprii 1.816.444.858 1.632410.840 

Si1uai1e financ4tre au fost aprohate de cãtre Consiliul de Administrauc in sedinta din data 

de 22 martie 201 si au fosi sermiate in mimele acestuin de: 

NaIeI de Ia pg 6 Ia pag 3 far pane integranra din silimtiilc iirianciarc individuate prczcnte. 
pag 2 



SftLiaLiilc fin ciarc ml los: aprob 

conf.univ.. cc. Ciurezu Tudor 

Preedi tf Director General 

eWe ConsiUul de Adn,ir,istmlie In Sedulai din date de 22 mantic 2018 i an lost seninaft In numele aceWiu de; 

conf.ttnav.dr. Buu Cri5tian 

Vicepreedintc/ Director Qener 

NoLeIe de 4ag. 6 a pag. 5 
	

parw inle3ranta dn situatiile tinanciare individual  pi'ezente. 

cc. Sichigeu Elena 

Direct or Fo/bm[c 

0/1  

SOCIETA TEA DE IN VES Till' FINA NCJARL iTENIAS.A. 
Situatia inthviduala a motlificârilor capitalurilor proprli 
pentru exercifiulfinauciar inchelat 11131 dece,nbre 2017 

Capital social 
iHilalat 

Rezerve di. 
reevaluarca 

iniobflidrilnr 
cur porale 

Rcztrve legale 	Alte ,ez INC 

Rezerve din 
reevaluarca activclor 
finnsiHre diapn"ihile 
In vcdcrea vo2Lrii 

Alte eleniente 
de cHpitaIuri 

r0Ir 

Rez,iIthruI repartut Ca 
urniare a apIierii ]AS 
29 asupra capitalulul 

social si rezerve 

Prohi 
acumulat 

TOTAL 

SOLD LA 
689. 869.095 7.755348 11.603314 	2.423.876.878 629.489.094 (3.061.680) (2.438.631.885) 108.294.690 1.429.195.054 

I IAq.ARlE 2017 

REZULTATUL GLOBAL 

Profittil eerCiIinIui f.uanciar 74.303,964 74303.961 

Alm elemente Ric rezullalulul global 

I 	Variai 	Itzerv& din ree aluarea ourbiliraile, corporale ol dc 
mpozit imüriat 

(580.474) 580 474 

2. Van atia  nCtà a rezervci din niodificarea valori i jtiIe 	a acrivclor 
linuriciure disxrnibiIe in vederea vânzurii 

165 529. 167 165.529.167 

3 Rezerva aibrenra djrcntei din mcdificarca valorlijusle a activelor 
financLare dispo'iibile in vederea vanflrii Eu,,fia,,tA inprofit Fats 
picrdcri nctä de impozit 

(ID 405 230) (10.405.230) 

TOTAL RE71JIXAT GlOBAL (580.174) 0 	 0 I55.123.937 0 9 74.881.438 229.421.901 
&rcnI perioadn 

lrnpo;it 	amai1t 	aferent 	rez,rltatlJ.iii 	rcpertat 	stirpins 	rcc?aIuare 
tieraIizat impozitat 

70176 70,57 

ALte rezerve - SLSflC proprii dc Urtanare 

A[th rezerve - 'toumØrare de actiwil 49. 05 6 .462 (49.056.462) 

Acoprirc rczu]tat reportat din 	W.I.ac 	a hiprbifI4ie (631.852.524) (I 806,779S61) 2,43&63 1.885 

Tranznclii Cu ac$io.1 mlii 	ecu U oselite di' 	ct in cpitaIuriIc propril 

Dividcndc prcscr'sc conform Icgii - tTufer In cuntul Je profil sau 
pierderi din afte rezerve 

2, th.,ideride de pIuI 	a1re,tla anujul 2015 (52.214 914) (52.214.914) 

TOTAL TRANZACTU Cl 	ACTIONARII RECUINOSCUTE 0 0 0 	 0 0 0 O (52.211.914) (52214.914 
DIRECT iN CAPITALURWE PROPREE 

SOLD LA 
58.016.571 7.175074 11.603.314 	666.153.979 781.613031 (3.061 .i180) 0 81.978328 1.606478.617 

31 DrCFIIMIIRIE 2017 



SOCIETA TEA DE IWES UTI! PINANcIARL ,L TENL4 LA. 
Situaçia individualà a modificárilor capitalurilor propril 
peniru exerc4iu!fincrnciar Inchelal la 31 decem brie 2016 

Rezcrvc din 
Capital social 	reevaIurea 

inflatat 	in.ubiiizkilor 
Re,ene legate 

Rezerve din 	Alte elemonte Rcziiltatul rportaI Ca 

AIR rezeryc 
, c ... In., So activel or 	 u'rmare a apIkrii lAS 

de capita 
 rinanciare disponibilc 29 asupra epimluIui 
Ii, vederea vnr1irii 	

proprii 	social ll FZfl 

Profit 
acuajulal 

TOIAL 

SOLD LA 689.869.095 8077.015 11603.314 2.394042.974 689.343.001 (3.061.689) 3.438.631.88) I 11.937.948 1463.179.782 
I l.ANIL4RIr 2016 

REZULTATt GLOBAL 

Proiltul exerciIiului tlnniilist 101271.377 101271.377 

Alte demon Ic all r,altntuItii Zolod 

I. 	Vari1ia rcznti dir. re'? a] virca imptiliclaflor corl lieta tie 
iTnpozit aliajiar 

(321 .47) 321 167 

2. V4riutla win a rirwei din aiodificaia valorii j LJste 	in activelor 
fiti anciare disponihile In vederea van 7tiI 

(13 664.437) (13.664.437) 

3. Rezerva akreiita difereoe din mudificajea valorii juste a ectblor 
t1nariiare dispoaib'Ie In vedcra vânzarii oraskrale In proitl SLILI 

pLerderi red de inipozit 

(46.1 S9470) (4l9 'ITO) 

TOTAL REfilJAI GLOBAL 
nfercnt perioailei 

trnipozik 	mritrnL 	ukrnl 	rezultatului 	repoitat 	surplus 	reevaluare 
nerea]izat impozitat 

(321.467) 0 59MS3.907) 0 0 101.592.044 

19.345 

41.417.47fl 

19.345 

Alto rezerve 	sule proprii de finaritare 29233S4 09 833 904, 

Tranmelii en ac1oi'arll rccunoscute direct In capitalurile pruptii 

I 	Divideide prescrise conform I egil - lrtnstei in cortul de profit San 
pierderi din site rvzervc 

2 Divideade do plans aforcnte anului 2015 (75 '121 543) 75.42].543) 

I OLAL 1RANZACTII CU AC!  IONARII REa'NOSCUTr 
flffiECf N CAPETALURILE PROPRII 

C 0 0 0 0 0 (75.421343) (75.421543) 

SOLD IA 689.869.095 7.755.548 11603.314 2.423.S76.878 629.489.094 (3.061 .6S0) (2.438.631.885) 108.294.690 1.429,195.054 
31 DECLMMBK[E 2016 

SiLu4iile firnrnciase au ml aprubate de ctre Consiliul de Administratie In bdinfla din data do 22 martie 2018 i an Fot cmnaLe in riulitele aeestuia de: 

conf.uniiv.dr.. Our' a Tudor 	 eouf.uuh'.dr. Buu Cri 
	

cc. Siohiea Elena 

lrccdimr / DreL 	icneral 	 VieepredinLe/ Director 3 	rfti it inct 	 Director Yccpiu 

Notele de in pag. 6 la pag. 55 the parte- tote gtdplA din situ4iik flnaneiore individual prezente. 



SO CIE TA TEA DE IN VEST] T11 FL'VANCIARE OL TENIA LA. 
Situatia indjvidualà a tiuxurilor tic trczorcric 
pen/ru exercifin/financiar incheiat ía 31 dece.'nbrie 2017 

WA Audit & Consultaulà 

22 MAR 2018 
49 itictItificiLiolt pIIrpnsc 

Peniju riLruIiIieare  

lei 

Dennmirea elementulni 
	

Perioada tie raportare 

	

31 decembrie 	 31 decembrie 

	

2017 	 2016 

A 

FItuuri de trezoreric din activitti de exploatare 

incasari de la elienhi, alte Incasari 

Incasthi din vauzari de iiivestitii financiare (titluri 
de prnLiciparc) 

I'I;i penini achizitionarea de achiun 

Plati catre Thmizori fl angajai, alte pIti 

Plati cft hugc[ul NtaLLkIui, hugelul asigurärilor 
sociale si buetuI local 

Dobanzi ineasate 

Dividcrdc Incasate 	 65,302.111 

Dobânzi platite 	 o 

Impozit pe profit piätit 
	

(4604.995) 

Incasthi din asiglirarea impotriva cutrernurelor 
	

0 

Numeray net din activitti do exptoatare 
	

17.244.202 

2 

	

1676157 
	

1.163256 

	

22.932.336 
	

77.519.118 

	

(54018.729) 
	

(15.855.610) 

	

(9.251.927) 
	

(12.367.224 

	

(4.861.594) 
	

(1336.117) 

51.883 

42.23 4.760 

0 

(10.768 .53 2) 

0 

80.641.534 

70613 

tInxurt tie trezorerie din aetivitti de investitie: 

Pláti pentni achizitionarea de imobilizari corporale 

incasari din vânzajea de iniubiliz&i corporate 

Numerar net din activitAti de investitie 

Fluxrni de trezorerie din aetiviti de rinantare: 

hicaari din ernisiunea de aciuni 

theasari din Impruniuturi pe ternien lung 

Plata datorlilor aferente leasing-ului flnanciar 

Dividende plàtile 

Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati 
dividende 

Impozit pe dividende plittit 

Nunierar net din activitäti de finantare 

Creflerea netã a trezorerici Si echivalentelor de 
n urn era r 

Numerar i echivalente de numerar In itteeputul 
perioadei do raportare 

Numerar i echivalente tie nttmerar la siâritul 
perioailet dc raportare 

	

(266.097) 
	

(43.258) 

586,88 
	

0 

	

320.791 
	

(43.258) 

	

0 
	

0 

	

0 
	

0 

	

(38.217.906) 
	

(53.934735) 

	

(1.540.060) 
	

(1.193.999) 

	

(1967274) 
	

(4.07 1.277) 

	

(41 725 240) 
	

(59.200.011) 

	

(24.160.247) 	 21.398.265 

	

27.9 73 .366 
	

6,575.101 

	

3.813.119 
	

27 .973.366 

Notele de Ia pag 6 Ia pag 55 fac part: int:granti dii, ituutiiIe fiuiaaiare individtialepreLeI 	te- 
pLI 5 



SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Vote explicative la situaffllefinanciare individuale 

pflttfl, evnci1u)flnandar Ineheial Ia 3/ decemb,i 20/7 
(locu& swne/e sr,ti: ewrInate ii? /n dacc me ye specifeca a1fr/' 

Jfl Audit & Cotisultançà 

22 MAR 2018 
or dc Tflit:itin*i purpI 

Pulittu 	clentilcare 

1. Entitatca care raportcazà 

Sucielatea de Lnvestiçii Fimmeime Oltenia S.A. (,Soeietatca) a lost InfiintatA In data Ic 01 nuiembrie 
1996 in Craiova - Romãnia, in ham prevederilor Legii in. 133/1996, ]age pentru transtormarea 
Foridurilor ProprietAtii Private in societâti de investiii financiare. Societatea a luat fiinta jn iii 
transfbrmarea Fondului Propriethii Private V Oltenia. 

Societatea este an organism de plasarnent eclectic care functioneaza in baza Legii nr. 31/1990 privind 

societaftie comerciale si a Legii or. 297/2004 privind piata tie capital, Cu modificarik si eornplelàrile 

U Iter i Oare. 

Societatea se autoadministreaza si are sediul in Craiova, str. lufinele nr. I cod potaI 200767, judetul 

Dcl]. 

Aetiunile Societátii sunt Inscrise la cota Bursei de Valori Bucureti, categoria Premium, Cu simbol do 

piaja SW 5, incepind Cu data de Dl noiembrie 1999. 

Uvidenta actionarilor si aciuni1or SoeietAtii esto tiriutà  de I)epozitaml Central S.A. Bucurefli. 

Activitatea de depozitare prevhzuta de Iegis!4ie este asigurata de Raiffeisen Bank SA. - Sucursala 
Bueureti Ineepând Cu data de 22 ialrnarie 2011. panä la aeeast data, activitatea dc depozitare a lost 
tinutä de ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti. 

In conform irate Cu actul eonstitutiv Societatea are urmatonil object de activitate: 

- adininistrarea si gesuonarea actiunilor la societälile comerciale pentru care s-au enlis aetiuni proprii, 
eorespunzãtor Certificatelor de Proprietate J Cupoanelor Nominative de Privauzare subscrise de 

cetateni in conformitate en prevederile art. 4 aim. 6 din Legea or. 55/1995; 
- gestionarea portofoliului propriu de valori ninhiliare si efectuarea de investitil in valori mobiliare in 

conformitate Cu reglcmentàrile in vigoare; 
- alto acliviliti similare si adiacente. In conformitate cu rcglcrnentárile in vigoare, precum §i de 

administrare a activelor propril. 
Capitalul social subseris si vArsat este tie 58016571 lei, divizat in 580.165.711 actiuni Cu 0 valoaro 

numinalh do 0,1 lei/ actiune. 
Principalele caracteristici ale ae%iunilor cinise de Societate sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de 

valoare egalA, emise in forma dennterializati si acorda drepturi egale titularilor for. 

2. Bank Intucmirii 

a) Declarflia de conformitate 
Situaçiiie financiare individuale an Lost intoomite in conformitate on Norma or. 39/2015 pentru aprobarea 
Reglementärilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Finaiiciarà, aplicabile 

ejititAtilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea tic Supraeghere Financiarä din 

Sectomi Instrumentelor si lnvestiii(or Financiare (,,ASF). 

Situaile financiare individuale an fost aprobate do Consiliul do Adniinistratie in sodium din data dc 

22 manic 2018. 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 16062002 al Parlajnentului European si at 

Consiiiului Ltniunii Europene din 19 julie 2002, precum si ale Legii Dr. 24/2017 - privind emitençii de 
instrumente finaneiarc si operatiuni de piaä, Societatea are obIigaia de a intocmi si depune In ASF 
situatii linanciare anuale consolidate, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiait adoptate de Uniuiwa Furopeanä (,,IFRS"), in termen do eel târziu 4 tuni de la inchiderea 
exercitiului financiar si asigurä dispotübilitatea aceflura pentru eel putin 10 am. Situatiile finajjciare 
consolidate ale Grupulul S.I.F. Oltenia SA. Ia 31 decembrie 2017 vor fi Inlocinite, aprohate, pose to 
dispozitia publicului in format electronic pe site-ui societãiii: www.sifolt.ro, secflunea "thfurnniatii 

investitori / Raportari / Raportari periodiec" si In forma scrisA la sediul societãii din Craiova, str. 

TutneIenr. 1. 
Evidencic contabile ale Societatii sunt mentinute in id 
Data de 31 decembrie 2015 este data tranzitiei la IFRS Ca baza contabila, data to care prin retratare all 
lost elcetuate si inregistrate in contabilitate operatiunile determinate de trecerea de la Regulamentul 
CNVM nr. 4/2011 laRegiementãrile cantabile confornie Cu IFRS. 

pag 6 



WA Audit &  Consultan 

22 MAR 2018 
I or cIinhit,c;ujno p.11-puse 

ct'tru dunrilicaic  

SOCIEL4 TEA lIE liv VEST! TI!  FINANCL4RE DL FE VL4 5.4. 
Note explicative ía situafillefinanciare individuale 
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2. Bazeje intocmirii (conlinuare) 

a) Dcclaraçia de coIIfnr.uit2te (conlinuare) 

Principalele ret-atri aduse situailor financiare intocrnite in conformitate Cu RCR la 31 decembrie 
2015 pentru a le alinia cerintelor IFRS adoptate de Uniurea Europeana consent in; 
- gruparva mai multor eleiTlente in categoril mai euprinzAtoare; 
- ajustäri ale elernentelor de active, datorii si eapitaluri proprii in conformitate Cu lAS 29 ,Raportarea 
financiara in e0000mli hiperinfla%ioniste', deoarece econumia rornfiuieascä a fost o economic 
hiperinflationistã panä Ia 31 decenibrie 2003; 

ajustari de valoare justã i pentru deprecierea valorii activelor financiare in conformitate en lAS 39 
,,lnstrumente financiare: recunoastere i evatuare"; 
- ajusthri in contul de profit sau pierdere pentru a inregistra veniturile din dividende la momentul 
declararii 5i la valoarea bnitA; 
- ajustãri ale investitlilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea justa, in conformitate Cu lAS 
40 'Investitfi imobiliare". 
- ajutäri pentiu reeunoaterea creanelor i datorillor privind inipozitul pe prnlll amânat in 
conformitate cu lAs 12 rIImpo,ithl  pe profit", si 
- ceriifle de prezentare in conforrnitate cu IFRS. 

b) Prezentarea s.taHt,ilor financiare 

Situatlile fim.neiare individuale IFRS sunt prezentate In conformitate CU lAS 1 "Prezentarea situatillor 
finaiiciarc". Prezentarea adoptath de Societate are In bazä lichiditatea in cadrul situatiei poziiei 
financiare, jar prezentarea veniturilor si cheltuielilor s-a efectuat In ration de natura tar ii' eadrul 
situatiei rezultatulul global. Societatea eonsidcrä cA aeesw nietodc de prezentare oferä informatii care 
sunt eredibije si mth relevante decñt cele care at ft fost prezentate in baza altor metode permise de lAS 
I 'Prezentarea situatiilor financiare". 

c) Moneda functionala i de prezentare 

Conducerea Societaçii considera Ca moneda functionalà, asa corn este ea detinitA de dire lAS 21 
"Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este lent romnesc (lei). Situatiile financiare 
individuale sunt prezentate in teL rotunjfte la eel maj apropiat icu, moneda pe care conducerea 

Societàtii a ales-o Ca monedä de prezentare. 

d) ilazele evaluaril 

Situatiile financiare individuale sunt mntocmite PC baza convccfliei valoril juste pentru instrumente 
financiare derivate, activele si datoriilc financiare Ia valoateajusta prin contul de profit San pierdere Si 

activele financiare disponihile In vederea vflnzarii, Cu excepçia acelora pentru care valoarea justa flu 

poate fir sabilitAin mod credihil. 

Alte active i datoril financiare, precurn si activele i datorille nefinajiciare sunt prezentate Id-  Cost 

amortizat, valuate reevaluatà sail cost istorie. 

e Utilizarea estiminrilor Si judecãtilor 

Prefltirea situaiiIor financiare individuale in conformitate Cu IFRS presupune utilizarea din partea 
eondueerii a unor estiniAri, judecäçi i ipoteze care afecteazä aplicarea pnlitieilnr cantabile precum i 
valoarea raportatã a activelor, datoriilor. venilurilor i eheltuielilor. EstmniArile si ipotezele asociate 

acestor judecai sunt bazaic pa experienta istoricã precum 5i pe afti factori considerati rezunabili in 
contextul acestor estimäri. Rezultatele acestor estimari formcazA baiajudecätilor referitoare In valorile 
cantabile ale activelor si datoriilor care nu pot ti obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele 

oblinute pin II diferile de valorite estimarilor. 
Societatea revizuie$e periodic estiniarile si ipotezele care stau la I,aza inrcgistrAriior cantabile. 
Revizuirile estimarilor cantabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea Sc revizuità, daca 

revizairea afecteazä dear acea pei-ioadA, San in perioada in care estirnartj este revizuita i perinadele 
viitoare, dacä revizuirea afecteazA atât perioada eurenth eM si perioadcle viitoare 
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3. Politic1 contahile scmni!itive 
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Pearl  irIc,ntit1carc  

Politicile cantabile reprezintä principiilc, bazeic, conventiile, regulile si practicile specifice aplicae la 
Intocmirea Iii prezentarea situa;iilor financiaie. 

Politicile Ce vor fi prezentate in continuare an fost aplicate in mod conseeveni asupra rotator 
perioadelor prezentate In cadrul situatiilor fmanciare. 

Situatiile financiare sunt ?ntocmite pe baza principiului cã Societatea ii va continua activilHtea in 
viitoral previzibil. Peitru evaluarea aplicabilitatii acestul principiu, conducerea analizeaza previziunile 
i-efrdtoare Ia iiitrãriic viitoarc do nurnerar. 

a) Filialele si enlità4ile asociate 

Filialole stint cntitäti aflate sub conirolul SoeieIäii. Societatea controleaza o entitate in care a investit 
atunci cand este expusã San are drepturi asupra rcnlabilitatii variabilc in haza partieipärii sale in 
entitatea in care a investit si are capacitatea de a intluenla acele venituri prin autoritatea sa asupra 
entitatii In owe a investit 

La mornentul eva1urii controlului (rebuie luate In calcul 5i drepturile de vot potentiate sau convertibile 
care sunt exereilabile Ia norocntiil respeetiv. 

Fntitàtile asociate sunt acek societäti in care Societatea poate exercita o intluerflh seninificaliva, dart 
nu §i control asupra politicilor financiare i opei-aionale. 

lista fihialejor si a entitätilor asociate In data de 31 decernbrie 2017 respectiv 31 decembrie 2016, este 

prezentana In Nota 28. 

Societatea a clasificat si uontabilizal in aceste situatii financiare individuate toate invcstitiiIc  financiare 
in filiale Si entitati asociate ca aetibe financiare dispunihile in vcderea vãnzärii cenform lAS 39 
,Jnstrumeiite financiare: recunoaflere si evaluare. 

b) Tranzactii In monedã strãinä 

Tranzactiule expriniate in moneda stráinà sunt inregisftate initial in lei Ia cursul oficial de schimb de la 
data ftanzactiilnr. Activele si datorijle monetare inregistrate in devize Ia data intocmirii situatiei 
pozitiei financiare sunt transformate in moneda furictionahi In enNui din ziva respectivä. 

CâtiguriIe say pierderile din decontarea acestora si din conversia folosind cursul do schimb de la 
sfarsitul exeroitiului fmaneiar a activelor si datorilior monetare denominate in monedä sträint sunt 
recunoscute in profit sau pierdere, on exceptia color care all fost recunoscuic in capitalurile proprii Ca 
urmare a hiregistr1rii in confornntate on contabilitalea de acoperire a riscurilor. 

Diferentele de conversie asupra elejnentelor de natara participaii1or denute la valoarea justA prin 
contul de profit sau picrdere, suni prezentate ca fund cafliguri san pierderi din valoareajusti 

Difererflele de conversie asupra elernentelor do natura insftunientelor financiare clasificaic on thud 
disponibile in vederea vânzarii, sunt induse In rezervä provenind din moditicarca valorii juste a 

acestor insti-umente financiare. 

Cursurile de schimb ale monedelor strMnc utiHzate Is datn raportãrii sunt: 

Valuta 31 decembrie 31 decembrit Variatie 
2017 2016 

FUR 4,6597 4,5411 -r2,61 % 
IJSD 3,8915 4,3013 -9,60 % 

cj Contabiizarea efectului hiperinhlaliei 

Conthrrn ]AS 29 "Raportarea financiara in economüle hiperinflationisle', situatiile financiare 
individuale ale unei enlitati a cârei rnoneda fljrictionalà csW moneda unei economii hiperinflationiste 
Irebuic prezentate in terinenii puterii de cumpärare entente ai monedei Is data intocmirii situaçiei 
pozitiei financiare, adic elementele nemonetare se retratenzil prin aplicarea indicelni general al 
preuri]or de In data achizitiei say contrihu4iei. lAS 29 stipuleazä Cáo economic este consideratà 
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3. Politici contabile scmnificative (conhinuare) 

c) Contabilizarea efectului hiperinflaiei (continuare) 
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hiperinflaionista daca, printre aI;i factori, rata cumulatA a infl4ici dcpaete 100% pe parcursul unei 
perioade de trei mi. 
Sdidcrea continuA a ratei infialiei §i ali factori legaçi de caracteristicile mediului economic din 
Romania. indidi faptul cä econumia a card moneda funetionala a lost aiioptata de carte societate a 
incetat ia mai fie IiiperintI4iorusth, on efeet asupra perioade]or financiare Tncepând cu I ianuarie 2004. 
Astfel, prevederile lAS 29 an lost adoptate in intoernirea situatiilor flnanciarc individuale phna la data 
de 31 decembrie 2003. 
Astfel, valorile exprimate in unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate Ca bazA 
pentru valorilo contahile raportale in situatille financiare individuate SI nu reprezintA valori evaluate, 
cost de inlocuire, sau once altä mäsurare a valorli curente a activelor sau a preturiler In care 
ftanzactiile ar avert loc In accst moment. 
Pentru intoemirca situatiilor financiare in conditii IFRS, Socictatea a ajustat pentru a fi exprimate in 
unitatea de masurä curcntà Ia 31 decembric 2003 urmtoareIe elernente: 

- capitalul social si elemente de natura rezervelor (Nota 24); 
- active financiare disponibile in vederea vãnzarii evaluate Ia cost, pentru care nii CXiSLA o pi4a activä 
sau piata nil este aotivã, 

ii) Numerar si echivalente de numerar 
Nurnerarul cuprinde disponibilul in casä si In banci si depozitelc la vedere. 
Echivalentelc de numerar sunt investitiile financiare pe termen sourt, foarte Iichidc, care sunt user 
convertibjie in numerar si care stint supuse unui rise nesemniflcativ de nindifleare a valorii. 
La Intoemirea situaçiei fluxurilor de trezorerie, - an considerat Ca numerar si echivalente de numerar: 
numerar ul efectiv, conturile curente la bnci i depozitele cu 0 scadentA in4iath. mai mica de 90 de zite. 

e) Active qi datorü finaneiare 

• CIaviJicare 
Societatea clasiftca instrumentele financiare dctinutc in urmätoarele categorii: 

Active sun datorü/inanciare evaluate ía valoareajuità prirl cuniit de profit .caupierdere 
in aceasffi categoric se includ active financiare sau datorii financiare deinute pentru tranzactionare, 
insturnente financiare derivate, structurate si instrumente financiare desemnate la valoarea juslii prhi 
contul de profit sau pierdere In moinentul recunoateñi initiale. in achy Mu ci datoric liiianciara c.ste 
clasificati in accastA categoric dacä a fost acIiiziionat in principal cu scop speeuiativ (in scopul de a 
genera profit pe termen scurt) sau daca a fost descrnnah in aceasta categoric de conducerea Societktii. 
Instrumentele financiare derivate, slructllrate sunt clasificate ca find detinute pentru tranz4ienare 
daeà ml repreiintä instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire. 
Societatea nu detine active sau datorii financiare detiu'uIe pentru trnnzactionare clasificate la valoarea 
justaprin contul & profit san pierdere In 31 decembrie 2017 i 31 decembrie 2016. 

Investifiipà/rute pdtzà ía scadcnça 
lnvesti%iiie pãstrate pEnä Is scadeiflk reprezhilà acele active financiare nederivate cu pIri fixe sau de-
tcrrninabile si cu o scadentA fixa, pe care Societatea are intena fennii si capacitatea de a le pästra pãnä 
Ia scadentä, altele decãt: 
- cele pe ewe Societatea, la recunoaterea iniaIa. Ic desemneaza Ca hind evaluate la valoarea justä 
prin profit sau pierdere; 
- cele pe care Socielatea le dcscmneazã drept disponibile in vederea vanzarii; i 
- cele care corespund definitiei creditelor i creanelor. 
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3. Politici cantabile semnificative (continvare) 

e) Active si datoril financiare (con/i,u,are) 

Socictatca no trebuic sà casifice niciun activ financiar Ca Rind pästral pânA In scadenta daca, In exer-
ci;iul tinanciar curent sau ii' ultimeic douä exercitii financiare precedente, a vãndut sau a reelasificat 
inainte de scadenA mai mull deeM o valoare neseniniticativA din investi1ii1c pAsiraic pãnä Is scadena 
(mai mull decât nesemnilicatifl in raport on valoarea totalA a investilillor pLstrate pânà Is scadenta), 
alLele deck ode din vánzäri sau reclasificarile care! 

- sum atãt de aproape de scadci4ä sail de data anticipatá de ranibursare a activului flnanciar (spre 
exeniplu, Is mai puçin de trot luni inainte de data scadcnlci) meat modiflearile ratei de piala a dobãnzij 
no an un efect semnifieativ asupra valorii juste a activului financiar; 

- an be dupa cc Societatea a coleciat con mai male pafle din valoarea iniaIA a activului financiar prin 
plati programme sau pii anticipate; sail 

- Se pot atribui now eveninient izolat care iese din sfera de control a Societä;ii, nu Se rcpetk at no ar fil 
putut fi In mod rezonabi) anticipat de cätre Societate. 

InvestitiFe pAstrate pãnä In seadeniä stint msurate In cost amortizat prin nietoda dobãnzii efective mi-
nus pierdci-ile din deprecicre. 

(]redite gi CIeCinte 

Creditele si creantele sunt active financiare nederivate on pla;i fixe sau determinabile, care flu sum 00-

tate pe o piatä aetivä, allele decal: 

- cele pa care Societatea intenlioncazil sä Ic vãndh medial sail in scud timp, care trchuie clasificate 
drept deliriulc in vederea Lranzacionrii si cele pe care Societatea, In recunoasterea iniala, Ic desem 
neazâ Ca tiind ta valoareajusta prin profit San pierdere; 

- cele pe care Societatea. la recunoaterea iniiaIL to desemncazä drept disponibile in vcderea vaiizArii; 

sau 

- ode pentru care detinatonil s-ar putea sA on rceupereze in mod substantial toatã investitia initial, din 
aith cauzii decdtdeteriorarea creditului, care trebuic clasificaic drept disponibile in vedereavãnzarii. 

Aceslea sunt constituite In principal din depozite plasate 14 bänci. 

Active financiare disjxrniblle in wdcrea vánzàrll 

Activele financiare disponibile in vederea vãnzrli sunt accie active financiare nederivate care sunt 

desemnate drept disponibile in vederea vikizani San care out sunt clasificate drept credite si ercarite, 

investitii pistrate pâna Ia scadentà, sau active financiare In vaiouctijusin prin profit sail pierdere. 

Ulterior recunoaterii initiale, activele financiare disponibile in vederea vânzarii pentru care existh 0 

piatá activä, sunt masurate In valoareajustä jar modificàrile dc valoare jnstá, allele decat pierderile din 

depreciere, preeurfl si elignriIe si pierderile rezultate din variatia cursulul de sehimb aferent 

elementelor monetare disponibile pentru vânzare, aunt recunoscute direct In capitalurile proprii. 

La dereeunoa$erea activului, cAtigul sau pierderea cumulath rccunoscutã Th capitaluri proprii este 

transferatä In contul de profit sau pierdere. 

Societatea a clasificai toMe participatiile detinute in capitalul social al altor emitenli on active 

financiare disponibile in vederea vânzArii. 

Recunoa,tere 

Activele §i datoriile financiare sunt reounuscule Is data Ia care Societatea devine pane contractualà Ia 
conditiile respccthului instrument. Activele i datoriile financiare sunt mäsurate Is momentul 
rccunoasterii ini4jale la valoarea justh plus costurile de tranzactionare direct airibuibile, on exceplia 
activelor financiare Is valoarea justA prin conlul de profit sail pierdere, pentru care costurile de 
tranzactionarc no sum inclose in valoarca instrumentului si a investitiibor In actiuni a cãror valoare 
justit in a putut fi determining in mod credibil i care sunt recunoscute initial  la cost. 
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3. Politici contahile semnificative (continuare) 

e Active i dalorli financiare (corninuare) 

• Compensdri 

Activele i datoriile financiare stint compensate, jar rezultatni net este prezentat in situ4ia pozi4iei 
financiare doar atunci când existA un drept legal de compensate i dacA existA intentia deconffirii br pe 
o bath netA sau dacà Se inten%ioneazä realizarea activijlui i stingereadatorici In mod simultan. 
Veniturile Si ehelluielile sunt prezentate net numal atunci cãnd este permis de standardele contabile, 
sau pentni pro- fitul sau pierderea rezultale dinir-un grup de tranzaotii similare cuni ar fi cele din 
activitatea de tranzactioriare a SociettiL 

• Eva fw,re 

Dupà rectinoaflerea iniliaki, Soeietatea trebuic si evalueze activele financiare, inclusi-v instrumentele 
derivate cc constitnie active, Is valoarea Iurjustá, farà nieio deduecre contra costurile de tranzace cc 
ar putea sä Vie suportati In vAnzare sau alta cedare, exeepie tIcând urrriäloarele categorii de active Ii-
nanciare: 

a) creditele 5i creantele, care trebuie evaluate Is costal amortizat prin metoda dobanzii efrctive; 

b) investiliile pästrate pânã Is scadenä, care trebuic evaluate Is cost aniortizol prim metoda do-
hanzii efective; i 

c) investitiile In instrumente de capitaluri proprii one flu an tin pret de pialà cotat pe o pints ac-
tiv fl a eäror valence ]uslii "U poate II cvaltiatA in mod liahil 5i instrnuietele derivate care sunt legate 
de, si care trebuie decontate prin, livrarea unor astfel de instrumente de capitaluri propril necotate, care 
trebuie evaluate Is cost. 

Toate activle linanciare, on exeeptia color evaluate in valoareajustã prin profit sau pierdere, sunt tes-
tate periodic pentru cleprccierea valorii. 

Dartal recunoasterea initiala, Societatea trebuie sä evalueze mate datoriile financiare la cost amortizat 
prin metoda dobânzii efective, on exceptia: 

- datoriibor financiare evaluate In valoarea justà prin profit sau pierdere. Astfel de datorii, in-
clusiv instrumentele derivate care stint datorii, sum evaluate Is valoarea justä, on exceptia datoriilor 
derivate care sunt legate 5i trebuie decontate prin livrarea unui instrument de capitaluri proprii necotat 
a eirui valoare justã flu poate Vi evaluata In mod eredibil; aceste datorii derivate trebuie evaluate In 
cost; 

- datoriilor financiare care apar atunci cftnd transferal unui activ financier nu indeplincfle con-
ditiile pentru derecunoaIore i este contabiizat utilizãnd abordarea implicarii continue. 

Eva?uarea ía cost cJrnor(/za( 

Costal aniortizat al unui activ financiar sau al unei datorji financiare este valoarca la Care activul finan-
ciar sau datoria financiara este evaluat Is recunoa.5terea initialä minus rainhursarile de principal, plus 
sat, mint's unjortizarca eumulata utilizand metoda dobâjizii efective penn fiecare diferenlA (finite Va-

loaiea initiala si valoarea Ia scadença, i minus once reducere (directi Sm' prin uti!izmea unui cont de 
ajustare) peniru dcpreeiere sau imposihilitatea de recuperate. 

Rata dobanzii efeetive reprezinfl rata care actualizeazij exact plàtile i illcasàrile vi toare in nurnemr pe 
durata (IC vista precouvata a instrumentului financiar say, acolo undo este cazul, pe o ducats mai sent-
tä, pânä la nivelul valorii conlahile new a aetivului flTlanciar satut a datorici financiare. La ealcularea ,a-
tot dobfinzii efective, Societatea trebuie sa estimeze fiuxurile de numerdr Iund in considerare thale 
uondifrlc contractuale ale instrumentului financiar, dar nu trebuie sit lain caloul pierdenile viitoare din 
modificarea riscului de credit. Calculul hcludc mate comisioancic i punctele plitite 51111 ineasate de 
pã,- ile participants In contract can fac parte integranta din rata dobanzii efective, costurile de tranza-
of Ic si Thate eclelatie prime i reduceri. 
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Evaluarea La valuarecijusta 

Valoareajusta reprezintà preu1 care ar ft primit Ia vthizarea unui activ sau plãtit pentru stingerea unci 

datorii Th cadmi unei ti anact.ii destäurate in conditil normale Intrc participantii pe piala principala, Ia 

data evalurii, sau in absena pieei principal; pe cea mai avantajoasA piata la care Societatea are ac-

ces Ia acea data. 

Societatea misoara valoarea justä a unui instrument financiar folosind preturile cotate PC o piatA aeti-

vä pentru ace! instrument. Un instrument financiar are o piatä activã thea pentru ace[ insl.rnment sunt 

disponibile rapid i in mod regulat prc[uri cotaic. Societatea mascara iristrumciflele cotale pe piece ac-

tive folosind pretul de mnchidere. 

Un instrument linanciar este considerat Ca find cotat pe o piatA activa atunci cam] preuriIe cotate 

sunt disponibile imediat 5i regulat dint-un schimb, un dealer. on broker, c asociajie din industrie, on 

servicin de stabilire a prcuriIor sau o agenie de reglernentare, ar aceste preturi reflecta tranzaetii 

care apar in mod real i regulat, desraurate in condiçii obiective de piatL 

In categoria aeunilor cotate pc 0 piats aetivà stint inclose mate acele actiuni admise la tran7actiovare 

PC Bursa de Valori Bucureti sau pe piata alternativa i care prezintä Iranzaclii freovente. Criteriut de 

stabilire a pieçei active trebuic setat asitci meat sa Se asiure un portofnliu stahll de actiuni evaluate la 

cost/[a valoare just. de la  perioada de raportare Is cealalth. Pretul de pialá utilizal peniru detcrrnina-

rca \alorni juste este preul de inchidere al pidei din ultima z,i de tanzacionmt inainte de data eva-

!uãrii. 

Valoareajustâ a instrumentelor finaneiare tranzn4ionate pe o piaça activa este evaluata Ca produsul 

dintre prcçul cotat pentru activul sau datoria indivhivalà si cantitatea dctinutã de societate. 

litlurile de participate emise de Orgauisme!c de PLasament Co!ectiv vor fit evaluate Ia ultima valoare 

unitaril a activului net calculatä §i publicata. 

. 	Identificarea si eviduarea deprecierii de valoare 

Societatea tiebuie sã eva!ueze pentru ficeare perioadä de rapertare mäsura In care exista vreo dovada 

obiectivà çä tin aetiv financiar sau on grup de active financiare este dcpreeiat. 

Daeä cxisth once dovada de acest fe!, Societatea trebuie sA aplice prcvcderi!e de min ins pentru a do-
tot rnina valoarea onicarei pierderi din depreciere, diferit pentni: 

- activele financiare contahilizate la costul amortizat; 

- aetivele financiare disponibile in vederea vanzarii contabilizate Ia valoarejustñ sau la cost. 

Aciivetj2nanciare contabilizate ía costul amortizat 

DacA existâ dovezi objective cã a ipArut o pierdere din deprecierea creditelor 5i creant,e!or sat' a inves-
titiilor phstrate pdnä la scSerfla contabilizate la costul amurIizHI, valnarea pierderii este eva!uatã Ca fi-
md diferenta dintre valoarea contahilä a activului st valoarea actualizatt afluxurilor dc numerar viitoa-
re estimate (exc!uzãnd pierderile viitc.are din rise"l de credit care in an tost surtate), aetualizate Cu 

rain initialã a dohãnzii etective a activu!ui fiianeiar (adic1 rata dobanzii efective cajcuIat Is recu-
noaflerea iniialA). 
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3. Folitici contitbile semnificative (continuare) 

e) Active si datorU financiare continuwe, 

ARinci cand apare o astfel de pierdere din depreciere, valoarea contabiia a activulul trehuic redusã 

prili utilizarca unui cont de ajustare pentru depreciere. 

Valoarca pierderii din depreciere este rectinoscut in profit sat' pierdere. 

In cazul in cam, mntr-o perioadã ulterloarL valoarea pierderii din depreciere wade, jar descresitrea 

poate fi corelatã obiectiv Cu Ull eveniment care apare dupa Ce a test recunoscutA deprecierea (cum ar fi 

o imhunätätire a ratingulul de credit al debitorului), pierderea din depreciere recunoscuth anterior tre-

buie reluatA prin ajustarea unui cont de pmvizion pentru depreciere. 

Reluarea lit' trehuic sa aiba drept retu!(at ci valoare contabjlà a aetivului financiar mai mare deck va-

loarea care ar Li constituit costal amorti,nt dacà deprecierea 'ill at 19 Lost recurioseutà Is data In care de-

precierea este reluata. 

Valoarea reluàrii pierderii din depreciere trebuie recunsocutâ in profit sau pierdere. 

Active jInanciare disponibile >i vederea vánzarii 
Atunci cãnd o scädcre a valorti juste a until achy financiar disponibil in vederea vânzrii a fost recu-

noscutA direct Ill capitalurile proprii i existä dovezi objective cä activul este depreciat pierderea cu-

mulata care a fast recunoscuth direct in capitalurile proprii trebuie reclasificath din capitalurile proprii 

in profit sau pierdere drept o ajtistarc din reclasificare ehiar daeà activul financiar flu a tiNt derecunos-

cut. 

Valoarea pierderii cumulate care este reluata dill capitalurile proprii in proflt sau pierdere Va Ii difere-

fla dintre costal de achizi4ie (net de rambursiri1e de principal i dc aniottizaic) 5i valoarcajusta actua-

Ia, minus once pierdere din deprecicre pentru acel acaiv financiar recunoscutä anterior in profit san pi-

erd crc. 

Pierde.rile din deprecierea activelor recunosoute in contul de profit san pierdere pentru o investilie Tntr-

un instrument de capitaluri proprii cbsificat drept disponibil In vederea vanzarii flu trebuie reluale in 

profit sau pierdere. 

Daci, rnft-o permadii ulterioara, valoareajusta a unei participaii depreciate crete, ci-eterea valorii Va 

Li meunoscutã direct in alte elemenlo ale reztiltatului global. 

Daca inn-o perioadä ulterioara valoareajustA a unui instrument (IC datorie clasifleat drept disponibil In 

vederea vthizarii crefle i acea crestere poate Ii 1egati in mod ohiectiv de Un eveniment care apare du-

C5 pierderea din depreciere a Lost recunoseuta in profit San pierdere, pjerderca din depreciere trebu-

ie re]uatà, jar Suma retuàrii recunoscutä In profit sau pierdere. 

Data existh indicii obieclive eà a Lost suportatA 0 pierdere din deprecierea unt'i instrument de capita-

luri proprii necotat care an este contabilizat la valoarea jUSLj dcoarece valoarea sa justä flu poate Li 

evauatä in mod fiabil, valoarea picrderii din depreciere este masurath drept diferenta dintre valoarea 

contabilã a aetivului financiar i valoarea actualizatà a fluxurilor viltoare de jiunicrar estimate utilithnd 

rata de rentabilitate internã curentA a pietei pentru an aotiv financiar similar. Aceste pierderi din depre-

cicre an suut reluate in contul de profit sau pierdere 

Pentru a determina dacd un activ este depreciat, Soeiettilea in in considerate evenirnentele generatoare 

de pierderi relevante, etim ar Ii seãdcrca semnificativa si pe termen lung a valorii juste sub cost; con-

diliile pietei st ale domeniului de activitate, in mâsura in care acestea influcnteazh calcines recuperabi-
là a activului; conditiile financiare §i perspectivele pe terrnen scurt ale emitentului. inelusiv once 

evenimente spcciflce nefavorahile cc pot influenta operaiunile dcsfiurate de emitent, pierderile 
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recente ale emitentuiui, raportul calificat at auditorulul independent asupra celor mad recente situatii  fi-

nanciare ale emitentului etc. 

Date find limitarile intrinseci ale metodologiilor aplicate si incertitudinea semniflcativa a evaluarii ac-

1.ivclor po iictele inLerriaioriaIc si locale, estimärilc Soeicthii pot Li revizuite semnhticativ dupà data 

aprobarii situatiilor financiare. 

• lkrecanocnle,ea 

Societatea derecunoa.te un activ financiar atunci cnd drepturile de a prirni fluixuri do numeral din 
acel activ financiar expirã, sau atunci când Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de 
numeral contractuale aferente acelui activ financiar Inlr-o trauzactie In care a transferat in mod 
semnificativ bate riscurile si benefleille dreptului dc proprieate. 

Ui derecunoastere acçiunile sunt se,ute folosind meloda FIFO (prirnul intrat - primul iesit). 

Once interes in activele financiare transferate retinut de societate sau crest pentru Societate este 
recunoscut separat on Ull activ sau datorie. 

Societatea derecunoate o datorie financiara atunci oand s-au incheiat ob1igaiilc contractuale sail 
atunci card obligatiile contractuale sunt anukile San expiii. 

• Câ.ytiguri si pierderi 

CãIigurile sau pierdcrilc cc rezulti dintt-o modificare a valorii juste a unui activ financiar sau a unei 

daorii financiare care ml e.ste parte a unei relai de acoperire impotriva riscurilor sunt recunoseute du-

pi etim urnmazl: 

- câtiguri1e sau perderile generate de active financiare sau de datorii financiare elasifleale ca fund 
evaluate la valoareajusta prin profit sau pierdere sum recunoscute in profit sail pierdere; 

- cfifligurile sau pierderile generate dc un activ financiar disponibil in vederea vânzrii trebuic Tecu-
noscute In alte elemente ale rezultutuhii global, en excepia pierderilor din depreciere. 

Când activul este derecunoscut, pierderile sail cafligurile cumulate recunoscute anterior Ia alto demon-
to ale rezultalului global sunt rectasifleate de Is capitalurile proprii in profit San pierdere. 

Pentrn activele financiare si datoriie financiare contabilizate Ia cost amortizat, un ctig sau o pierdere 
este recunoscutä in profit sau pierdere atunci card activul financiar sau datoria financiara este derecu-

noscutä sau depreciati i prin procesul do amortizare. 

In cazul activelor financiare reounoscute utilizând contabilitatea to data decontärii, nicio modificare a 

valorii juste a activului ce urmeaza a fi primit lie parcursul perioadei dintre data tranzacçionrii si data 

decontãnii flu este recunoscuta pentru activelo inregistrate Is cost sau la cost amortizat (exceptie Iicnd 
pierderile din depreciere). Pentru aetivele contabilizate Is valoarea justa Insã, modilicarea valorii juste 

trebuic recu osculä in profit san pierdere San in capitalurile proprii, dnpã cat 

• RecThsi/iciiri 

Societatea: 

flu trebuic sã reclasifice un instri'meni derival in aiim categoriei de instrumente evaluate la valoarea 

justä prin profit sau pierdere in timp cc este detinut sail emis; 

- no trebuic sä reclasifice once instrument financiar in afara categoriei do instrumente evaluate Ia Va-

loareajusta prin profit sau pierdere dacI Is recunoaflerea iniiala a fast desemnat de Societate la valea-

reajustI prin profit sau pierdere; i 

- poate, dacä activul finajiciar an ,,'ai c,4e detinul in vederea vthizarii sau räscumpArãrii in viitorul 

apropiat (in eiSa faptului ca activul financiar se poate sä fi Lost dobAndit sau si H ap&ut in special in 
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3. Politici contabile scmniflcative (continuare) 

L) Active i tlntorii financiare ('cnntinuare) 

scopul vflnzãrii sail räsdumpärärii in vikortil apropiat), sit rcelasit1oe acel activ financiar in athrn cate-
goriei de instrumente evaluate la valoarea justä prin profit sau pierdere daca dispozitiile din lAS 
39.5013 i SOD sunt respectate. 

Socictatea flu trebuic sä reclasilice niciun instrument financiar in categoria de instrumente evaluate la 
valoareajustil prin profit sau pierdere dupà recunoatcrea initiaI& 

Dacä in urma modifiearii intentiei sau capacitätii, nu mai este poUivita clasificarea unei investii Ca 
Hind pästrath pãnh Ia scadenla, accasta Irebuic meIasifieati Ca liiiW disponibilä in vederea vânzärii i 
Va fi reevaluata Ia valoareajusta. 

Do fiecare data eând vthizarile sau reelasificarea unei valori mai malt decat nesemnificative din inves-
t4iilc pstrae pãnã la scadentA  flu 7ndepIincte niciuna dintre cond4iilc din lAS 399, once invesl4i 
pästrate pãna Ia scadentä ramase trebuie reclasificate drept disponihile in vederea VurzArii. 

Daca devine disponibila o evaluate fiabila a valoril juste pentru on activ financiar sau o datorie fman-
ciarä peritru care o astfel de evaluare flu a lust disponibilà anterior, aetivul sat, datoria trebuic s5 tic 
evHluata la valoareajustà, jar difeienta dintre valoarea sa contabilA si valoareajusta trebuie sa fit con-
tabilizatA la capitaluri proprii sau in profit sau pierdere. 

Dac, Ia Un anurnit moment, Un activ financiar sau o daLoric linancianil trehuje connihilizat la cost sau 
la costul innortizat i no la valoareajus& valoreajustá a activului financiar sau a datoriei financiare la 
acea data devine trout sau cost sau cost amortizat, dupa caz; aceastä siIuaic poate a$rea: 

- in ui-ma modifkarii inteniei sau capacitatii Societãtii; 

- in rarele situalii In care an mai este disponibil5 o evaluare flahilä a valorii juste. 

Once cAtiguri sau pierderi apl.erioare din ace[ activ care an fast recunoscute Ia alte elemente ale rezul-
tatului global trebuie contabilizatä dupa cum unneazà: 

- In cazul unui activ financiar cu o dath de seaderith fixä, pierderea sau câtigul trebuie aniortizati in 
profit sau pierdere PC parcursul duratei de viata utila ramasà a investiiei pstratc pAnK la scaden uti-
lizãnd metoda dohânzii efective. Once diferenl mire noul cost arnortit i valoarea de la scadenta 
lrchuie, de asemenea, amortizatA pe parcursul vieth raniase a activului financiar utilizând metoda do-

banzii efeetive. in trod similar Cu arnortizarea unei prime §i a unei reduecri. Dac6 activul financiar se 

deprecicazã ulterior. once cãtig sau pierdere care a Lost mcullogeritii anterior direct la alte elemente 
ale rezulatului global este reclasifleatä de In capitalunile propnii In profit san pierdere; 

- in cazul unul activ financiar care no are o data de scadenta [ixà, c&tigul sau pierderea trebuie recu-
noscutä in profit sau pierdere pqna eAnd aetivul financiar Va fi vandut sau cedat Intr-un alt mod. Dacä 
activul financiar se dcpreciazã ulterior, once caflig sau pierdere care a lost recunoscuth la alto elemen-

Ic ale rezuliatului global este reclasificata do Ia capitaluri propril in profit sau pierdere. 

0 Alit active §1 datorli financiare 
Alto active i datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobKnzii efective 
minus once pierderi din depreciere. 
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3. Politici contabile semnificative (conhinuare) 

g) Imobilithri necorporaic 

hnobilizarile necorporale sunt evaluate initial Is cost. Dupä recunoasterea inif alA, o iniobilizare necur-
porala este contabilizatil, la cost minus amortizarea cumulutà §i once pierderi din depreciere cumulate. 

• Chdtuidi uiterioare 

Chcltuielile ulterioare sunt eapilalizate numai atunci cand acestea crese valoarea beneficiilor economi-
Ce vi!oare incorporate in activul càruia ii stint destinate. Toac eclelalte cheltuieli, inelusiv cheltuielile 
pentru deprecierea fondului comercial qi inärcile genci-ate intern, sunt reennoseute in contul de profit 
sau pierdere in niotnentul in care sunt suportate. 

• Amortiztyrea hnobilizári/or necorporale 
Amortizarea este calculatA pentru costul activului sau o altä valoare care substimic coslul 'flint's Wi-

loarea rezidualà. Amortizarea este recunoscutã in contul de profit sau pierdere utilizãnd nietoda liniara 
pentn durata de vista utila estimatä pentru imobilizarile necorporale, de Ia data Is care sunt disponibi-
le pentru uIi1iare, aceasta rnodalitate refleetând eel mai fide] modul preconizat de consumare a benefi-
cijlor ceonomice Incorporate in activ. 
Duratele de vi* mile estimate pentru perioada curenth §i pentru perioadele cornpamtive suni 
urmatoarele: programe infonnatice — 3 ani. 
Metodele de amortizare, duratele de viata utile si valorile reziduae sunt revizuite la fiecare sfârit de 
an financiar i sum ajustate corespunztor. 

h) Imobilizari corporale 

• Recunoatere i evaluare 

Jmobilizrile corporale recunoscute Ca active sunt evaluate initial Ia costul do achizitie (pentru Cole 
procumte cu titlu oneros), Is valoarea de aporl: (pentru cele prirnite Ca aport in naturà Ia constituirea! 
majorarea capiLalului social), rcspectiv Ia valoareajusth de la data dobândirii pentru cele primite Cu ti-
il u gratuit. 

Costul unui clement de imobilizari corporale este format din preuI de curnpärale, inclusiv tnxele nere-
euperahile, dupã deducerea oricärur reduceri de pret (IC natnrà coniereialã ai a oricäror costuri care pot 
fi atribuite direct aducerii activului la locaçia si in conditia necesarA pentru Ca acesta sA poata fl utiliza-
ta in scopul dorit de cjtre conducere, eurn at fi: cheltuielile cu anajai care rezultä direct din constru-
cia San aeltizilionarca activulul, costurile de amenajare a amplasanientultn, costurile iniliale de Iivrare 
i manipulate, costurile de instalare i asamblare, onorariile profesionale. 

Imobi(izärile corporale stint clasificate de cãtrc Socie%atc in urmàtoarele clase de active de aceeasi na-
turä 5i cu utilizari similare: 
- lercniiri i constructs; 
- masini i echipamente si ml jloaee de transport; 
- mobilier, aparalura birotica, echiparnente de proteclie a aloriIor umane si maLeriale si alte active 
corporate. 

• Evaluarea dupà recunol*ere 
Pentru recinioasterea uiterioarà, Societatea a adoptat modelul reevalurii. 
Dupä. recunoaflerea Ca activ, elementele de imnhiIzn corporale de natura construetiilor i terenurilor 
a eäror valoarejust5 poate fi evaluath in mod fiabil sunt contabilizate Is  valoare recvaluat& aceasta 
fund valoareajustã Is data reevaluArii minus once amortizare acuinulaoi ulterior si once pierderi act,-
mutate din deprecicre. 
Alte imobitizäri corporate sunt msurate la cost minus amortizarea cumulata i eventuate pierderi din 
depreciere. 
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Reevalurilc trebuie sä Se faca cu saficientii regularitate peotni a asigura faptul ca valoarea contahi]ã 
,in se deosebeste scrnnificativ do coca cc s-al Li deteuninL prin utilizarea valorii juste la data perioadei 
de raportare. 
Daca on elemental iniobilizarilor corporale este reevaluat, atunci Intreaga clog de imohilizàri corpo-
rale din care face parte ace1 element este supusä reevaluarii. 
Daca valoarea entabila a until activ este majoratä Ca urmare a unci reevaluäri, creflerea este recunos-
euth in alto elemenk ale rezultatului global fl acumulatA in capitalurile proprii, cit titlul de surplus din 
reevaluare. 
Cu toate acestea, majorarea Va fi recunoscutü in profit sau pierdere In mäsura in care aceasta couipen-
seazä o deserestere din reevaluarea aceluiai activ recunosout anterior In profit sau pierdere. 
Dacj valoarca contabilä a unui activ este dimiiivatà Ca urrnare a unei reevaluri, accastà diminuare este 
recunoscutA in profit sau pierdere. 
Cu teats acestea, reclucerea Va fi recunoscutä in alto elemente ale rezultatului global in mãsura in care 
surplusul din reevaluare prczinth 'in sold creditor peniru ace] achy. Transënirile din surplusul din roe-
yalijarc in rezulthtul reportat itt' se efecttieaza pru profit sau pierdere. 
bvidenta rezenelor din reevaluare Se efectueaza PC fiecare imobilizare in parte si PC fiecare operatiune 
de reevaluare care a avut loc. 
Surplusul din reevaluare inelus in capitalurile proprii aferent unui element de imohilizare eorporaiä so 
transferà direct in rezultatul rcportat pc rnäsura arnortizArii si atunei cand attivul este derecunoscut la 
cedare slat Casare. 
lerenurile si constructiile sunt evidentiate la vatoare reevaluatL accasta reprezcntàid valoarcajustà In 
data i-eevaluãrii minus amortizarea cumulata si pierderi din depreciere. Reevaluàrile stint realizate de 
eatic evaluatori specializai, niembrii ai AN[LVAR. Freeventa rccvalu5rilor este dictatä de dinaniica 
petelor carom be aparin terenurile i construiclille deinate de Societate. 

thsturife uJferio are 
Cheltuiclile cu intretinerea si reparaiibe zilnice aferente imobilizriIor corporale nu sunt capitalizate. 
Ebe stint recurioscute drept costuri ale perioadei in care se produe. Aceste costuri constau in principal 
in eheltuieli on forta de muncä I cu consumabilebe fl pot include si costal componentelor de mic Va-
bare. Cheltuielile on Intreinerea ;i rcparaiile imobilizArilor corporale Se innegistreaza in contul do 
profit sau pierdere atunci caM apar. 
1rnbunàhäiriIc seninificative aiiuse imobibizaribor corporale, care crcsc valoarea san durata de viatã a 
acestora san can maresc semnificativ capacilatca do gencrare a unor beneficil economice de oãtre 
acestea, sunt capitalizate (nirese in mod eorespunzAtor valoarea contabila a respechivei imohilizAri). 

Amortizare 
Arnortizarca este caleulaffi Is valoarea contabila (costub de achiziUc sail valoarca reevaliiath, minus va-
loarea rezidualä) pentru activitatea peniru care sunt destimiate. Amortizarea este recunoscutA in 
consul de profit sau pierdere utllizând nietoda liniarrt pentru durata de viatâ utila estimatä pentru mo-
hilizrfle corporale (mimi putin terenurile si irnobilizärile in curs), aocasta so InregistreazA incepand cu 
data Is care sunt disponibile pentru uhilizare, pentru activitatea pentru care sunt destinate, aceastA mo-
dalitate refleotand cd mai fide[ niodui preconizat do consumare a beneficlilor economice incorporate 
in activ. 
Amortizarea now activ inceteazA cel mai devreme la data cand achivul este clasificat drept detinut poll-
Iru vãnzare (sau inclus mU-un grup dcstinat cedàrii care este clasificat drept detinut pentru vânzare), in 
conformitate cu lENS 5 Si Ia data la care activul este derecunoseut 

Fiecare parte a unui element de imobilizãri corporale Ce prczintä un cost semnfficativ fatà do costul to-
tal at respcctivului element, trebuic amortizat separat 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

li) ImobitizAri corporale 'continuare 

Duratele de viaçä utile estimate pentru perioada curentã §i penn-u perioadele compm-ative sunt urmà-

toare le: 

- constructii; 	 12-50 ani 

- maim si echipamente si mijloaee do transport 	 3-20 au 

- inobilier, aparaturã biroticä, echipaitiente de proteetie a valorilor 	3-15 ani 

unianc 9i materiale si aite active corporale 

Metodele (IC amurdzare, duratele utile de vista estimate, precuni si valorite reziduale sunt revizuite do 

cátre coriducerea soeietàtii la fiecare data de raportare. 

Din istoricul Soeietatii, a rezultat faptul ch valoarea reziduala a aetivelor este nesemnifkativä si priri 

urinate. Ia calculul amortizácii Pu so is in ealeul valoarea rezidualA. 

Deprerierea 

Un achy esti deprceiat atunci cãnd vatharea a eontabilk depefle valoarea a reeuperahflà. 

Cu ocazia tiecãrei date do raportare, Societatea trehule sA verifice dacà existã indieii ale deprecierii ac-

tivelor. In cantl in care sunt identificate astfel de indicii, Societatea trebuie sâ estimeze valoarea recu-

perabila a activului. 

Dacã valoarea contabilà a unni aetiv este diminualk Ca urmare a unci rcc,aluri, aecasli diminuare tre-

huie recunoseutà in profit sau pierdere. Cu tome acestea. reducerea trebuic recunoscutA in alte elemen-

te ale rezultatului global in msura in care surplusul din reevaluare prczintä an sold creditor pentru 

acel aetiv. Reducerca recunoseuth in alto elemente ale rezultatului gobal rnicoreazA sum cumulata in 

capitalurilo proprii Cu titlu do surplus din reevaluare. 

Terenurile nu so depreciaz. Deprccicrea altor bunuri tangibile este calculatA, folosind metoda amorti-

zini liniare, alocAud costuri aferente valorii reziduale, In concordanta cu durata do viatA aicrenUl. 

• Derecunoasterea 

Valoarea contabiM a unui element de imohiiiz5j-i corpoi-ale este derecunoscutA (eliminatA din situa;ia 

poz4iCi financiare) la cedare sau atunci cãnd flu Se man asteapth  niejun bcncfieiu economic viitor din 

utilizarea sau cedarea sa. 

tmobilizärile corporate care stint casate siu vândute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare im-

preunã Cu amortizarea cumulata corcspunzätoare. 

Catigul sau pierderea rezultate din dereeurioaterea unui element de imobilizare corporalá este inelus 

in conlul do profit sail pierdere curent când elemental este dereounoscut. 

I) Investifli imobiliare 

1nvestiiIe imobiliare sunt propriethi imuhiliare (lerenuri, clàdiri sail pAtti ale unei clädiri) deçinute de 
cätre Societate in scopul inehirierii sau pentru eretereava1orii sau ambele, Si nu pentru: 

- a 19 utilizate pentru producerca sari Ilirnizarea do hunuri sau servicii sau in scopuri administrative; 

sau 

- a Li vandute pe parcursul desfurarii nominate a activitätii. 

Anumite proprietai inelud o pade care este detinuM pentru a Ii inebirialä sari Cu senpul crcterii valorii 

Si 0 altü paite care este detinutft in scopul produeerii de bnnuri, prestãrii do servicli sau in scopuri ad-

ministrative. 

d- 

minisbalive- 
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3. Politici contahile semnifientive (cuntinuare) 

I) Investitii imobiliare (continuarE') 

JPA  Udit&CouItan 

22 MAR 2018 
- 	f:caii ii p Lup 

DaQn aceste päfli pot It vãndutc separat (sau irichiriate separat !it baza Irnu' contract de leasing titian-

ciar), atunci dc sunt contahilizate separat. DacA pä4ile nu pot fi vândute separat, proprietatea este tra-

tatä Ca investitie imobiliait numai dacA partea utilizatä in scopul producerii de bunuri, prestärii de 5cr-

vicii Saul in scopuri aclministrativc este nescinnificalivii  

. Reeunoa/ere 

o investijic irnobilianil este redunoscutä Ca activ dacá si numai daca; 

- este probabil Ca Un beneficiu economic viitor asocial insestitici imobiliare sit intre In Societate; 

- costal investitiei imobiliare poate fi evaluat in mod fiabil. 

• Eva/uare 

Evaluorea in4taIä 

0 investiçie imobiliara este evaluatä initial la cost, incluiv costurile de tranzactionare. Costul unei in-
vcstitii imobiliare achizitionate este fornrnt din preu1 de cumpArare al acesteja plus once cheltuieli 
direct art ibuibile (de exemplu, onorariile profesionale pentru prestarea serviciilorjuridice, laxele pen-
tru transferal dreptului de proprietate 4i alte custuri de tranzaelionarc). 

Evaluarea ul(erioarã 

Politics contabilã a Societhii privind evaluarca ulterioarä a investiliilor imobiliare este cea pe baza 
modclului valorii juste. Aeeaslã pofitioä este aplicatä in mod uniform tuturor investiliilor ilTIubiImre. 
Evaluauea valorii juste a investitiilor imobiliare este efectuai de evaluatori remhrii at Asociatiei 
Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Valuarea jn.sti Se bazeazã pe cotatli de preuri din 
piaç, ajustate, daM este cazul, astfel meat sä rcllccto diferenele legate de rotors, loca4ia sau conditlile 
respectivului activ. Aceste evaluari stint revizuite periodic de cätre conducerea SocietMii. 

Cafligurile sau pierderile rezultate in 'irma niodificarii valorii juste a invesIiilor imobiliare stint recu-
noscute in contul de profit San pierdere al perioadei in care aeestea se produc. 

Valoareajuslil a investitiilor imobiliare reflectã condiliile de pia( la data bilanlului. 

• Transferuri 

Transferurile in i din categoria investitiilor irnohiliare trebuie fhcute atunci fl numai atunci eánd exis-

ii o niodificare in utilizarea activului cidentiatà de 
- inceperea utilizarii de caire Societate - pentru transferurile din categoria investitiilor imobiliare in 

categoria imobilizarilor corporate utilizate de cfre Societate; 
- inceperea procesului de arnenajare In perspectiva vânzrii - pentru transferurile din categoria 
investitlilor imobi I are in categoria stocuri, contabilizate in conformitate cu MRS 5; 
- ineheierea utilizärii de cAtre Societate - pentru Lranstèmrile din categoria imobilizãrilor eurporale 

utilizate de cãtre Societate In categoria iimcst.itiilor imobiliare; 
- inceperea unui leasing operational en o altà parte - pentru transferurile din calogeria stocurilor In 

categoria investiliilor iinobiliaic. 
Pentru transferul unci investitii imobiliare contabilizate Is valoarcjnstà Ia imobiIizri corporak, costal 
implicit al activului in scopul contabilizarii sale ulterioare Va fi valoarea sajustade la data modiiicrii 

utiIizrii. 
Dacà o propnietate iuiuhiliarà utilizata Ic posesor devine o investitie iniohiliara care este contabilizatä 
Ia valoarea jnstá, Societatea aplica LAS 16 "lmobilizari corporate" pãnh Is data modificrii utiliñirii, 
jar once diferenM de In acea data intre valoarea contabila a proprietatii imobiliare In conthrmitate cu 
lAS 16 si valoarea sajusta trebuie trataffi Ca U reevaluare, in conformitate Cu lAS 16. 
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3. PoJitici contabile semnificative (continuare) 

I) Iniestitli ijuohiliare (couinuare) 

WA Audit & Consultat 

22 MAR 2018 
or Hl&titjflcjtJi 	IIL{)'1 

Icntric idti,Iincart 

. Derecunoayterea 
Vali,areacontabilá a unei investiçii imobiliare este derecunoscuta La momentul cedaril San atunci cãnd 
investiçia este definitiv retrasä din 1olosiriI i flu se and afleapta beneticii economice viitoare din cc-
darea an. 

Cãfligurile San pierderile care rezulta din cedarea sail easarea unci investi4ii imobiliare sunt recunusen-
te In corral de profit son pierdere atunci când aceasta este vânduta sau casatã. 

j) Active de4inute in vederea vftnzärii 

Societatea trebule sa clasifice ml activ imobilizat (San grup destinat ceddili) drept deinat in vederea 
vanzarii dacá valoarea sa contabila Va Li recuperatä in principal printr-o traniartie de vânzare i no 
prin utilizarea sa continua. Pentm a fi disponibil Ia vanzare trebitie Ca aceasta sä tie foarte probabilL 
respectiv sA existe on plan de vnzare a activulni, sa He lansat un program achy de gasire a unni 
comparAtor, activul s6 tie proinovat in vederea vanzarii 'a an preç rezonahil on valoarea justä a 
activului, iar vAruarea sã tie tirrnlizatà in tennen de an an de la data clasifiearii activului. Termenul de 
un an poate Li prelungit daca existã cireunistan%e In afara controluiui entitatii §i unitatea peate dovedi 
cã-i meçine intentS planului sAu de vãnzare a activului. 

Când existä o modificare a utiliz5rii unei imobiIzri corporale, in scnsul cä aceasta urmeaz.a a fi 
imbunátiiith in pspwtiva vânziirii, Societatea ?nregistreazã transferul activului din categoria 
niobilizäri corporale in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vnzrii - 

Daca imobilizarea corporala transferata a fost reevaluiath, rezerva din reevaluarea aferentã Se inchide In 
momentul vurzirii activulul. 

In cazul activelor inclusc in categoria activelor irnobiluzate detinme In vederea vânzarii, care ulterior 
Ii sehimba destinaçia, uimând a H fulosite pe 0 perioada rnai indelungatá son sã fie inehiriate unor 
terti, se evidei4iaz9 in contabilitate an transfer at acestora, din categoria activelor iinobilizate de;inute 
in vederea v5iiz5rii, in categoria imobilizAritor corporate. 

In prezent societatea on are active care sa poatA H ineadrate in aceasta categoric deoarece an detjne tin 
plan de vânzare in acest scos. 

k) Deprecierea activelor allele deck ecLe f.nanciare 
Valoarea contabilä a activelor Soeieta4i care nu sunt de flatl.Trä fmanciarã, allele deeât act ivele de nata-
ra impoziletor amflnate, este revizuita La fiecare data de raportare pentiu a identifica existeifla mdi-
clilor de depreciere. Dacä exista asemenea indicii, se estirneazã valoarea recuperabila a activelor es-

peetive. 
0 piertiere din depreciere este recunoscutã atunci cãnd valoarca eonthhila a activului Sau a unjtUii sale 
generatoare de numerar depasete valoarea recuperabila a activului san a unitAtil generatuare de 
numerar. 0 unitate generatoare de numerar este eel mai nile grUp identificabil care genereazä numerar 

care este independent fata de alto active si alte grupuri de active. f'ierderile din depreciere se 

recunosc in contul de profit san pierdere. 

Valoarea recuperabila a ulnui activ san a unci unitftti gerieratoare de numerar este maximal dititre Va-
loarea de utilizare i valoarea sa justA rnai puin eosktriie penuu vänzarea acelui activ San unitati. 

Pentru determinarea valorii new de uUtizarc, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate tolosind o 
rata do aetualizare inainte de impozitare care retlecta conditiile entente tie piaà 	riscurilc spccifiee 
activului respectiv. 
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3. Folitici contabilc semnificative (cont!nuor& 

k) Deprecierea activelor altele deeI cele financiare (continuare) 

JPA Audit & Cnnsultantä 

22 MAR 2018 
For id:fliittflFtcn puTc C 

Pe,itr.p I(}euId.tiIc  

Pierderile din depreciere recunoscute In perioudele precedente sunt evaluate Ia fiecare data de rnporta-
re pentru a dctcrrnina daeã s-au diminvat sat, flu mai existâ. Pierderea din depreciere se reia thea s-a 
produs o sehimbaro in estimArile folosite pentru a (Ieterinina valoarea do recuperare. Pierderea din de-
preciere Se rein doar in eazul In care valoarea conbila a activului nu depäcfle valoarea contahilã care 
s-ar fi cakulat, neta de amortizare i depreciere, dacã pierderea din depreciere an ar fi fost recunoscu- 
a. 

I) Capital social 

Capithiul social este format din actiuni ordinate, indivizihile, nominative, de valoare egala, cruise in 
forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lot. 

in) Provizioane 
Provizioanele sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in momentul in care societatea are o 
ob1igaic jcI,ia1ii (legaki sau iniplicitri) generatä de an eveninient trecut, and pentru decontarea obli-
ga;iei este necesarh o ieire de resurse care incorporeazà benefioü economice §i cand poate fi ffictita o 
estimare credibila in eeea Ce privefle valoarea ohligatiei. 

Penint determiriarea provizionului, fluxurile viiluarc de nurnerar sunk actualizate folosind o rata do ac-
tualizare inainlo de irnpozitare care reftecta condi%ille entente de piata §i riscurile speciflee datoriei res-
pective. Valoarea recunoscuta Ca provizion constituic cea mai buna estimare a oheltuiehlor necesare 
pentru decontarea oblig4iei actuate ]a frnalul perioadei do raporthie. 

Proviñoanele Sc reanalizcazà Ia fmaIuI perioadei de raportare i so ajusteazã astfcl meat sã retlecte cea 
IIai buna estimate curenta. In camp' in care nil mai este prohabUá ieirea de resurse care incorporeazã 
beneficii economice, provizic)flul trebuic anulat. 

Na Se recunose proizioane pentru costurile care stint suportate pentru desfauraroa acdvitaii in viilor. 

Societatea inegistreaza proviiioafle pentru contracte oneroase in situal,iile in care hcneficiile estimate 

a fl obtinute dintr-un contract sunt mai mici deeM clieltuielile inevitabile asociate indeplinirii 
obIigaiilor coiltractuale. 

Societatea Va inregistra provitioane pentru stimulente acordate din profitul realizat reprezentand patti-
eiparea Ia profit a salaria4ilor, direetorilor ce i.i desfàoara activitatea in baza contraetului do mandat §i 
administratorilor socielãl)i, cc vor fi distribuite dupa aprobarea do came aduirnrea genernig a actionari-

br a siluatii or financiare anuale individual; intocinite pentru aiml in care s-a realizat profitul din care 

Se acord5 stimulentelc 

n) Beneficlile angajaiLor 

. 	Beneficlipe termen scurt 

Ob1igaii[e cu henetieiite pe termen wart acordate angajatitor no Se actuilizeazã i sunt recunoscute in 

contul de profit sau pierdere pe mäsurA cc serviciul afercia este prestat. Benefieiile pe termen scurt ale 
aflgaja4ilor includ salarii le, pt imele i contribujiile Ia asigurarile soeialc. 

BenetIcille pe termen scurl ale angajaibor sunt reowioscute ca i cheltuiala atunci carid serviciile sunt 
prostate. Se recunoafle un provizi011 peniru sumele care se ateaptä a fi platite Cu titlu de prime In nu-

nierar pe termen scurt San scheme do participate a personalulai Ia profit in conditiile in care societatea 
are obligatia legala sau iinplicita de a plati aceste same Ca rezultat at serviciibor trecute prostate de ca-
tie angajap si daeu obligatia respectivá poate ti estiniatä in nod credibil. 
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3. Politici cantabile semnificative (cantinuare) 

n) Benef.eiile angajatilor (contfrivare 

IPA AII11t& Consultan  a 

22 MAR 2018 
or j(IeIlIjljc;iljiui pIItpflW 

'en 110 irle,i Ii flca rt  

Pc i5ngd salarii sl alte drepturi de naturA salariala, potrivit contractu!ui de societate (actu!ui constitutiv) 

a contractulul colectiv de munca, administratorli, directorii Cu contract de mandat si salariatil Sooietã-

til an dreptul de a primi i stmuIente acordate din profitul realizat reprezentând participarea personalu-

liii Is profit. Aceasth obligaie este recunosutA mai intai in contul de profit San pierdere al exerciiuIui 

linanciar In care s-a realizal profitul sub fornia provizicanelor pentru participarea atigajailor Ia profit Si 

prime de plätit 5i se vor distribui dupa aprobarea de cäfte adunarea generala a aeionarilor a situa%iilor 

financiare anijale individuate, intoernite pentru annt in care s-a realizat proFtul din care se acordà stirni'-

Iente!e. 

Planuri de coniribuffi determinate 

Societatea efeetueaza plati In immele angajailor proprii eätre sistemul de pensli al statului roman, asi-

gurArile de siinätaie si thndul de somiji, in decursul derularii activitãtii normale. De asernenea, toti an-

gaja4ii Societa4ii sunt membri fl all cbligatia legala de a contribui (prin intermediul contributiilor so-

c•iae individuate) la sistemul de pensii al statului rornu,t Toate eontrihutiile aferente sunt recunoseute 

in contnl de profit sau pierdere at perioadei atunci când sunt efeetuate. Societatea nu are alte obligalii 

slip1 imentare. 

Societatea flu este angajatäIn niciun sistem Ic pensii independent i, in eorisecint, nu are nicarn fel de 

alte obIig4ii in m.esL sens. Societatea im este angajath in nici un alt sistem de benefleii post pensiona-

re. Societatea flu are obligapa de a presta servicii ulterioare foflhlor San actualilor salariati. 

Beneficilte angajafilorpe termen lung 

ObIigaa neth a Soeietäii in ecea Ce priveste beneficiile aferente serviclilot pe torment lung este repre-

zentatA Ic valoarea bene{iciilor viitoare PC Gale angajaii le-au cö$igat in schimbul servicitor prostate 

de citre acestia In perioada eurentA 5i perioadele anterioare. In baza (oulraetu!ui cokctiv de muflcã in 

vigoare, perseanele care se pensioneazä la IimiU ic vãrstä beneficiazã Ia data pensionärii de o indem-

nizatie egala Cu valoarea a duuã saiarii avute In momentul pensionarii. 

o) Venituri si cheltuieli en dobânzile 

Verijijirile i cheltuie!i!e on dobânzile sunt recunoseute in contul de profit sau pierdere prin metoda do-

Mimi efeetive. Rata dobanzii elective reprezintä rata care actualizeaza exact pIi%iIe §1 ineasArile In flu-

merar preconizate in viitor pe durata de viatd ateptatã a activului sau datoriei financiare (sau, acolo 

unde este cazu!, pe o durata mai seurtâ) Ia valoarea contnbi!ã a activului sau datoriei financiare. 

p) Venituri din dividende 

Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere Is data la care este stahilit 

drcptul de a primi aceste venituri 

Veniturile din dividende sunt Inregistrate Ia va!oarea brutã Ce include impozilul pe dividcndc, core este 

recunoscuit en o cheltuia!á ourentA on impozitul pe profit. 

tn eazul dividendelor primite sub forma actiuiil!or Ca a!temalhva Is p!aUi in nunlerar, veniturile din divi-

dende sunt recunoscute Ia nivelul numerarul ii Ce or f fost primit, in corespondenta on creterea partici-

pai,iei aIcrente. Societatea no inregistreazä venituri din dividende atèrentc aetiuniior primite cu titiu gra-

tuit atunci cand acestea stint distribuite propo4ional tuturor actionarilor. 
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3. Politici cuntabile semnificative (ontinuare) 

JPA Audit & Crnsn1tant5 

22 MAR 2013 
For I dcIIIilcutir-nr purpose 

Pi_iittii irlu'uilicur-e  

r) Cêfliguri fl pierderi din di1crcne de curs vaLutar 

Tranzaciile in va!utã se ThregisfteazA In moneda functionala Ieu), prin convertirea surnei in valuvi Is 

cursul de schimb oficial comunicat de Darica Nationalil a Romflniei, valabil la data tranzactiei. 

La data raporthrii. elementele monetare exprimate in valuta stint convertite utilizandu-se cursul de 

schinib din ultima zi de licitatie valutarä din an. 

Difèrençele de curs care apar on ecazia decoinArii elernentelor monetare san a convertirii clerneinclor 

monetare to oursuri diferite fatA  de cek Ia care au fost convertite Ia recunoasterea initiala (PC pareursul 

perinadel) sau in situatiile tinanciare anterioare stint recunoscute Ca çsi chtig sau pierdere in contul de 

profit sau pierdere, In perioada in care apar. 

s) Dividende de distrihuit 

Dividendek suit nitrate Ca o distribuire a profitului in perionda in care an fost declarate i aprobate de 

catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Profitul disponibil pentru reparlizare este profitul 

anului inregistrat in sfluaiiIe financiare intocmite in confoimitate en IFRS. 

t linpozitul PC profit 

Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent i impozitul amAnat. Impozitul pa 

profit curent include itupozitul pe veniturile din dividendele recunoscute la volcano brats. 

Impozitul pe profit este recunoscut in profit sau pierdere sau in alte cleniente ale reiultatului global 

daca inipozitul este aferenL elementelor cia capital. 

Impozitul curent este irnpoitul de plAtit aferent prolitului realizat in perionda curenta, determinat in 

baza precentelor apticate la data raportarii si atuluror ajuslArilor aferente perloadelor precedente. 

Penton exercituul financiar ineheiat la 31 decembrie 2017, rata irnpozitului pe profit a fost (Ic 16% 

(2016: 16%). Rata de inipozitare aferenti venituri!or din diddcnde impozabile a fost La 31 decembrie 

2017 de 5% i 0% (2016:5% si 0%). 

Impozitul amânat este determinat cia Societate foLosind tuetoda bilantului pentru acele diferente tern-

porare Ce apar intre baza tiscali de calcul a impozitului pentru active si datorii si valoarea contabi!a a 

aeestom, folcsitd pentru raportare in situati Ic finanexaic individuale. 

Inipozitul amânat no se recunoafle pentru urrnãtoarele diferenK temperate: recunoaflerea iniiialà a 

fonduiui comercial, recunoaterca ini4ia)ã a active!or i datcriilor provenitc din Iranzactii care no start 

conibinatii de inireprinderi si care nu afecteaza nioi profilul contabil nici pa eel fiscal i diferente pro-

venind din iavestitii in fihiale, on conditin Ca acestea sã flu lie reluate in viitorul apropiat 

Impozitul arnhnat esk calculat pe bam procentelor de impozilare care sc &fleaptã sà lie aplicabile due-

rentelor temporare In reluarea acestora, in baza legislaliei in vigoare la data raportarii. 

Creanta privind irnpozitul arnânat este recunoscutä de Societate numai in mst'ra in care este prohabilã 

reaIiarea de profituri viitoare care sä poara fi utiliz-ate peritru acoperirea pierderii fiscale. Creaifla este 

revizuitä. In incheierea fjecarui exercillu flnaneiar si este diminuath in mâsura in care beneliciul fiscal 

afcrcnt estc irnprobahil sá se realizeze. lmpoz.itele adionaIe care apar din distrihuirea de dividende 

stint reeunoscule Ia ijeecasi data on ob!igafia de plan a dividendelor. 

Creaiflele si datoriile Cu inipozitul aniânat sunt compensate nulnai daca existä dreptul legal de a corn-

pensa datorlile Si creanjele curente Cu impozitul si daci acesica sunt aferente impozitului colectat de 

aeeeai autoritate fiscali pentru aeeeai entitate supusä taxärii snu pentru autoritAti fiscale diferite dar 

care doreso sã realizeze decontarea creaneIor si datoriilor curente en impozitul utilizind o bazã netñ 

sau activele si datorijie aferente vor Ii realizate sirnultnn. 
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Impozitele adilionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeai datA Cu 
obIigaii de platA a dividendelor. 

ii) Rezultatuil PC actiune 

Societatea prezintã rezultatul pe actiune de baza §i diluat pentru actiunile ordinare. Rezultatul PC 
actiune de baza se determine prin tiivizarea profitului sau pierderii atribtpibile aetionarilor ordinari ai 
soceliilii In n.,nirul mediapondersi de ae(iuoi ordinare aferente perioadei de raportare. 

Rezulthtul pe at4iune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderil atribuibile actionarilor 
ordinari s' a numruIui media ponderat de actiuni ordinare on efectele de diluare generate de actiunhle 
ordinare potentiale. 

v) Raportarea pe segmente 

Un segment este o componentã. disimeta a societAtii care ffirnizeaa anurnite produse saw servieii 
(segment S activitate) sau fumizeaza produse sau servicii intr-un anumit media geogratic (segment 

geografie) Si care este supus la riscuri si beucfleii diferite dc ode ale celorlaite segmente. La data de 
31 decembrie 2017 Societatea iiu a identiticat segmente de activite sau geografice raportabile. 

(x) P1ä41 de leasing 

Platiie de leasing operational sunt reui1oscute in contul de profit sau pierdere pe baza rnetodei liniare 

pe durata contractului S leasing. Faeilitàtile de leasing primite stint reounoscute on pane integraiiti a 

cheltuielii totale de leasing, pc durata contractului do leasing. Cheltuiala Cu leasiogul operational este 

recunoscutä Ca o componentá a ehthtuielilor operaonaIe. Piätile minime do leasing in cadrul contrac-

telor de leasing financiar stint impãrtite proportional intro cheltuiala ci dobânda dc leasing i educe-

rea datorici (to leasing. Cheltuiala on dobãnda S leasing esto alocara fiecãrei perioade de leasing In 

aa fel meat sä produca a rau do dobând constajiti pentru datoria de leasing rämas 

Societatea no are incheiate contracte S leasing. 

y) Noi standarde $ amendamente 

• Standarde yi amendamenle itt Vandcwdc care ezistau la 1 januarie 2017 

No existh standarde, interpretäri San arnenrlaniente la standardele existente care se aplicä pentru prima 
daa pentru anal finuneiar care incepe la 1 ianuarie 2017 care si aiba nfl impact setnuiflcativ asupra 

situatiilor tinanciare ale Societatli. 

Not s/andank, amedainenIe . i tnterpretari Cu aplicare dupñ data de 7 icitnurie 20I7c(carc 

nit aujxst adoptate mcii devreme 

Existfl standarde noi. amendamente si interpretAri care se aplicã pentru perioadele anuale care incep 
dupä I ianuarie 2017 si care on au test aplicate la ¶ntocrnirea acestor situ4pi financiare. Nici itnul 

dintre cele S rnai sus rn Sc estimeaza a avea an elect semniticaliv iii viitor asupra situaiilor 

funanciare. 

Redam mal jos standardele/interpretãrilc care an lost emise i sunt aplicabile ineepand cu perloada 
San dupã pericada I ianuarie 2017. 

• TAS 12 "Tmpozite" - recunoaterea activelor tie imp4nit HtDãiJat pentru pierderi 
nerealizate (in vigoare ?nceØnd cu I ianularie 2017) 

Amendamentele clarifies contahilitatea impozitelor amânate atunci eänd tin activ este evaluat Is 
valoare justä i aceastä valoare justä este mai mica decal baza fiscala a aeelui achy. 
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Amendamente ha LAS 7 "Situa;ia tiuxurilor tie tre,orerie" - iniiativä de prezentare (in 
vigoare Incepând Cu data de t ianuarie 2017) 

EntithçiIe vor trebui st dea exp!ica$ii in legAtura on rnodficarile in pozitia datorillor care p'n din 
activitãti de finantare. Aceasta include modificari ale fluxurilor de trezorerie i a cheltuielilor non-
cash Ca, de pilda, auhizitii, yânzAri sau am ãnarea plaPi dobanzii si diferente de curs valutar 
nerealiLate. 
Modifidrile aetjvelor Jinanciare trehule incluse in eadnil acestei prezcnthri dacä [luxurile de nunlerar 
sun!, sau vor ti, incIue in fluxurile de niimerar provenite din activitti de finantare. 
Nu so specifica un format special do prezentare. 

Amendamente Ia IERS 10, IERS 12 Vi JAS 28 - enhitati de itivestitil: Aplicabilitiatca 
excepflei do la consolidate 

Amendamentele realizate la 1FRS 10 ,.Situatii flnanciare consolidate" si [AS 28 ,,Contabilitatea 
investitiilor in intreprinderile asociate" clariticà £ptiil on: 

- Fxcepia de In intoemirea situa3iilor financiare este disponibila 5i entitAi1or care sub-
consotideaza si care sunt fihiale ale unor entitati do investitii. 

- Entitatea de investitii notate sã consolideze o [ilialã care flu este ernilate &Ic investitii i al 
cãrei object dc activitato este de a furniza servieji suport penn entitritea de investiii. 

- EnitAtile care nu sunt entitAti de investitii, dar an o participate intr-o Intreprindere asociatä 
care este o entitate do investitii pot alege valoarea justä atunci cãnd este vorba de aplicarea jnctodei 
capitalurilor proprii do inregistrare. Evaluarea In valoare justà aplicatA de entitatea ic investitii 
asociatà poate ft aplicath sau consolidarca pate fi realiza& ha nivelul asociatului, care apoi prate 
detalia valoarea justä. 
Cerinte care urmeazä a se aplica in viitor 

RedAm mai jos standarde Si interpretári care an tot emise si a cäror aplicabilitate an este obligatorie 
pentru perioada inthiviatri to data de 31 decembrie 2017. 

LF'RS 9 "Instrumente fillanciHre" (in vigoare incepftnd cu I ianuarie 2018) 
Versiunea completa a WRS 9 Iulocuicte ghidul do aphicare at LAS 39, IFRS 9 reline, Jar siniplitick 
modelul rnixt (IC evaluate i stabile$e trei categorii de Iflisuri prirnare pentru activele financiare: 
costul aniortizat_ valoare justã prin reniltauI alto Clemente ale rezultatului global i valoare justä prin 
contul de rezultate. Dam cIasificirii depinde dc modelul de afacere at entitatil si fluxurile de 
Irezorerie contractuale ale aetivulni tinanciar. 
thstrumentelc derivative si de capital se mäsoarã ha valoare justä prin contul de rezultate, Cu exceptia 
cazulul in care instrunientele de capitaluri an sunt dejiriute pcntm tmnzaclionare si o opiune 
irevocabilä este adoptata peanut a msm-a aceste instruinente prin alto elemente ale rezultatului global 
(fara posibilitatea reciclirii ullcrioare prin contul de rezultate). 

Uj'RS 15 "Venituri dill contractete en cLientli" (in vigoare incepând on data dc I ianuarie 
2018) 

Acosta este un standard do convergenä Cu prhire la recunoaflerca veniturilor. Inlocuiefle lAS 11 
"Contracte de constructii', lAS 18 "Verilifiri" i interpretàrile aferente. 

Ventral este rucurroscut atunci cAnd 1111 client obtine controlul unui bun sau at until servieiu. Cliental 
obtine controlul atunci cand are abihitatea do a directiona utilizarca ci de a obtine heneticii din bunul 
sau seniciul respectiv. 
Principiul ic baza at IERS 15 este acela Ca 0 etftitate ii recunoasic venitul Ca urmare a tmnsferului 

proniis de bunuri si servicii cãtre elienti in cuantumul sumei care reflectã considera[ia pe care 
entitatea Sc afleaptà sä o prirneaseâ peTitru aceste bunuri i servicii. 0 onitate recunoate veniturile in 
confoimitate Cu acest principiu de baa prin aplicarea urmatorilor pai: 

- Pasul 1: IdeTitificarea eontraclul ui ci' cliental 
- Pasul 2: ldentiticarea obIigailor din contract. 
- Pasul 3; Determinarea pretului Iratizactici 
- Pasul 4: Alocarea pr4ului tranzactiei pe fiecare ob(igaie din contract 
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- Pasul 5: Recunoasterea venitu!ui atunci când enitatea i.i satisface obIigaiiIe. 
IFRS 15 include de asemenea un set de cerinçe de prezentare care \Or avea Ca rezultat thrnizarea do 
informatii complete despre natura, soma, perioada si incertitudinea venituriler i a fluxurilor de 
trezorerie provenile din contnielelc entitälii Cu clienjii. 

ll?RS 16 "Leasing" privind achizitia  until interes intr-o operaçiune comirnä (in vigoare 
ineepnd Cu I ianuarie 2019; adoptarea mad devrerne este permisá doar on adoptarea sirnultanZi  
aIFRS 15) 

IFICS 16 Va afecta in prirnul rand contabilitatea chiriasului si Va rezulta in reeurioasterca a aproao 
tuturor activelor luate in leasing in cadrul bilantului. Standardul desfiinjeaz& distinctia Torre leasing-ul 
fmanciar si eel operational si prevede inregistarea unui activ si concomitent a unei datorii finarmiare 
pentro aproape toale tipurile do leasing. 

Interpretarea 22 ,,Tranzactii In monedã strainil si consideratli avansate" (in vigoare 
ineepãnd Cu I ianuarie 2018) 

lnterprctaiea clarified modul de determinare a datei tranzaqiei pentru stabilire-a cursului de schiiuh 
care trebuje s fie utijizat la recunoasterea initiala a unin activ, cheltuiala sau venit, atunci când 
entitatea plãtefle sau incaseazA in avails in contracte denominate in monede straine. 
In cazul unel pliti sau Ineasri unice pentru tin element, data tranzac!ici  trebuie sà fie data la care 
entitalca recunoa Ic activul nemonctar sau datoria care decurge din plata/incasarea in avans. 
In eazul in care existi plati/incasäri multiple pentni ace1ai element, data tranzactiei ifebuic sã fie 
determinata Ca mai sus, pentru fiecare plata/incasare. 
Noile interpretãri se pot aplica retroactiv sau prospectiv. 

Imbunãtã%iri anuale pentru cicIul 2014 - 2016 (iii vigoare incepnd Cu data de I ianuarie 
2018) 
- IFRS I —s-au sters scutirile pe termen scurt care acoperä prevederile IFRS 71  lAS 19 si IFRS 

10 Care flu rnai stint relevante 
- lAS U - c!arificä faptul ca alegerea de cätre organizatii do capital, fonduri mutual; fonduri 

trust sau ontitAti similare de aevalua investiiiIe In intreprinderi asociac lavaloarejnstäprin contul de 
rezultale trebuie sd fie realizatà separat pentru ficeare intreprindere asociatä Ia recunoafletea initials. 

• Amendamente Ia IFRS 2 ,,Plata pe bath tie actiulni" (in vigoare incepând cu data de I 
innuarie 2018) 

Amendamentul clarifies baza de evaluare peuttru p!a4i in numerar, pe baza dc actiuni San penl:ru aeclo 
premii care tranformã pli4ile in numerar in plai pe baza de actinni, 

• Amendment In IFRS 4 "Contracte de asigurare" (in vigoare Incepand Cu data do 1 
ianuarie 201 8) 

Amendamontul introduce o abordare generala fl o abordare diferentiatL Standardul Va: 
- permite intreprinderilor care emit contracte do asigurare op4iunea de a Inregistra in situaa 

rezultatului global si flu in cadrul coritului de rezu!tate, volatilitatea care poate sã apari atunci cand 
IFRS 9 este aplicat inaime Ca contractele de asigurare standard sa tie emisc i 

- permite intreprinderilor a cror activilate este predominant conectatA cu activitatea do 
asiguräri o exceptie ternporrnii opçionMa Jo la aplicarea IFRS 9 pnä In mud 2021. EnIitAile care 
apllea aceastä exceptie vor continua sã aplice standardul existent en privire Ia instrumente financiare, 
lAS 39. 

• Amendamente In IFRS 10 silAS 28 - vâiizarea San contribu4ia Cu active intre investitor 
Si asociatul acestuin (data de aplicare nedeflnitã) 

IASB a rea!izat amendarnente ale obieetiilui IFRS 10 Si lAS 28 limitate. 
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Amendamentele clarifica tratamentul contabil pentru vânzari do active intro investitor sl 
Intrepriridsrea asociata acestula. Se confirmà ca tratamentul contabit depinde In functie  do earn! In 
care activul nemonetar care este vãndut sau reprezinta o contributie Intr-o intreprindere asociata este o 
afacere. 

Trrnisferiirile investi(iilor imobiJiare - Ameodamente Ia lAS 40 (in vigoare incepãnd Cu 
data de 1 januarie 201 8) 

Amendamentole elarificA faptul cä flnsfrrufite oàtre sau din categoria inveslijii imobiliare pot B 
theute doar daeä modificarea in utilizarea activulul este sprijinita do dovezi in: acest sens. 0 
modificare In utilizaeaactivu1ui apare in momentut In care propriet*a utitrunete. sau Ineeteaa a 
mailutruni defmitia deinvestitie imobiliarã. Dom modificarea intentici de titilizare mi este suficientã. 

tillS!? ,,Coritraicte itt asigurare" (in vigoare Incepând Cu data de I ianuarie:2021) 
IFES 17 a fost emis In mai 2017 Ca inlocuitor at IFRS 4 Contraek de asigurarc". Acesla solicitA Ca 
cstimarile si lie reevaluate In sThriLui iieeAiei perinade do rapotre. In acQlfli limp se dçscrie modul 
do oviluare- aI:fkcarui contract deasigurare i -  athodele care ot fl aplicate- prim utili7area Unci 
abordAri in etape. 

4. Adininistrarca risdurilor financiare 

Condnc?rcã eva!ueaA In perrnanetflA riscurile care pot afec4a atingerea ohiecLiyclor societAii SI 12 

.niäsurile ccsb inipup in èazul modifieMi condiHlor In care ifl desfiearä activitatea. 
Adlivitatea de matiagement a riscurilor, componeiltã importantã a activitAili sooietAii, Vi7eaZ5 atilt 
riscurile generate ct i riscurik specific; astfcl Gum aces tea stint prevazute do Legea or. 297/2004, 
cii modifieàrile i cornpletiiñlc ulterioaro, de ReguLamentul CNVMJASF an. 15/2004, Cu modificàrite 
i completArile ulterioate, Regulamrntut (UB) nT 575/2013 at Parlamenlului European §i at 

Consililiului din 26 junie 2013. 	 - 
Abordarea Soeietãtii privind managementul riseulni este conseoven4A Cu stntegia generalä de 

business i actioneazi planificat pentru tea1i7are obiectivelor de afaceri, aliniate Cu obiectivele 

strategiei de rise. 
Pri.ntie principalele objective ate strategiei de risc evider4iern:  

- dervoltarta i implementatea until proces tic gestionare a riscului do larga transpatentã pentru 
identificarea i gestionarea riscurilor; 	 - 

prolnovarea Ia nivelul Societatii a imei abordari do management a riseurilor prin educatiei intalniri 
de con$ienhizare; 
- identiflearea opiünilor pentru umnagementul permanent at riscurilor, - 
- descrierea rnediului extern ateptat sa aibaun impact asupra husinessuhui planificat i evol4ia 
aeestuia cum ar fi: perspectiva pieei, evoli4ii regleatontare; 

descrierea strategiei do business a Societàtii, tintele strategiei, aetivitatito de baza; 
- definirea elernentelor cheie ale cadrului de tueni at managementulul riseurilor pentru a asigura 
implenwntareaunei stratogii adeovate strategiei genemle de baiucss; 

• - desericrea profilulni do rise curent 5i tintit pentru principalele tipiiri do riseuri. 
La nivelul Società4ii este organizatä o structurã spcia1ä, Responsabilul Cu Administrarea Risoului, 
care supravegheaiá i courdoiieai aceasta aetivitate. 
Societateá acordA o maxima importama gestionärii eficiente a risourijor in vedor'a atingorli 
obiectivelor strategiei si lentil a angum henefleli aclionarilor. 
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Administrarea riscurilor semnifleative presupuno asigurarea cadrnlui pentm idontificarea, evaluarea. 
monitorizarea i controlul acestor riscuri In vederea rnentinerii  br la an nivol aecepiabil rapor(at la 
apetitul do rise al Soeietafli i La capacitatea acestein de a dimirnm sail acoperi aceste risciiri. 
N{onitorizarea riseurilor Se face pe fiecare nivel icrarhic, existand proceduri do supervizare Si aprobare 
a limitelor decizionale. 
Raportarea internh a expunerii to rise Se two in mod continuu, pe fiecare link do activitate, 
conducerea societatii find permanent informata cat privire IN, riscurile cc pot aprea in derularea 
activi. 
prin natura obiectului do activitate Societatca este cxpusã to diferite tipuri de riscuri asociate 
instrumentelor financiare si pieeIor pa care are expuncre. 
Prineipaleic riseuri identificate in aetivitatea Socictiiii sunt: 
a) riscul de piaä (risc de pret rise valutar, rise de ratA a dobanzii) 
b) riscul de credit 

c) riscul do lichiditate. 
d) riscul aferent impozitirii  
e) riscul aferent mediului economic 
f) riscul openflional 

a) Riscul de piatà 
Riscul do pialA reprezintä riscul actual sau viitor do afeorc negatifl a profiturilor, detenninat de 
fluctuaiile po pi4A ale preurilor titlurilor de capital - in ceea ce privete activitAile care aparpii 
portofoliului de tranzacçionare - ale ratei dohanzii, proem i fluctuatiile cursului valutar pentru Iatrcata 
activitate a socictãtii. 
Adtninitrarea elicienifi a riscului do pia4ã se face prin utilizarea analizei fundamentale care da 
indicatii asupra so1iditai unci invcsti;ii, preourn Ni:esti rea  putcuçiaLului unor companii, si band in 
considerate prognozele privind evolufia rarmirilor ecOliolDice §i a pietebor financiare. 

Principalele aspeete urrnãrite in analiza riscului de piaã sunt: evaluarea porlofoliului lie aciuni din 
pullet de vedere al profitabilitAtii i a potentialului do crestere, alocarea strategicã a investitiilor pe 
termen lung, iderifificarea invesli%iilor pe tcrrneri scort pentm a se fmctifica fluctuatille do pr4 pe piala 

- - de eapital;stabilirea unor limite de concentrate a activelor Intr-un anuruit sector economic. 
Societateaeste supusA to Soul do pia4i, in special din cauza aotivitAi sale de tranzactionare. 

&cietatea este expusa IN urmatoarele riseuri de piata: 

Risculde pie! 
Societatea cste expus riscului do valuate justA a insirumentel& financiare detinute care fluctueazA Ca 
rezultat al schimbririlor In prepirile pieçei, lie eli este cauzat do factori specifici activitMii eioitentului 
snu factori care afecteazatoate instmmentele trauzactionate pe piata. 

La data de 31 decembrie 2017 Societatea are urniätoarea structurã de active supuse cului de pret: - 

Inlet Nr. 
soc. 

Valoare Lie pia* 
31 rlecembrie2017 

Nr. 

$ 	soc. 
Valoare do pi4à 

31 decejnbrie 2016 
lnvestitii de capital 

Societafi listate 32 1.1 86.552577 32 1.039067.371 
537-349.242 Societãti nelistate 19 608754.946 20 

TJnitãçidc fbnd 4 2.799494 f - 4 2.386.705 
1.798.097MI7f 56 1.57&803.318 Total invesff4ii do capital 55 
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4. Administrarea riscurilor financiare (conhinuare) 

a) Riscul de piatã (cantinuare) 

Valoarea de piatä a portoibliuliji do aciuni listate (pe BVB - piatit reglementata, BVB-AERO - sislem 
altemativ de tranzacjionare), In 31 decembrie 2017, rcprczinth 65,99% (2016: 65.81%) din valoarea 
totalà a purlofoliului administrat. 

In aceste conditli. Societatea are un rise mediu - asocial variatiel piewrilor activelor tinanciare de pe 
piaa de capital. 

In cadrul portofoliului administrat Sc regäsesc un nunlar de 8 emitenli, din cei 13 care constituie 
indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti. 

Valoarea de piatä conform IFRS a pacheiclor do acliuni detinute la cei 8 emiteifli, reprezintä 59,23% 

din valoarea de piao a actiunilor detinute In societatile listate. Astfc], riscul asociat variatiei indicelui 
BET a] BVB este medju. 

Nasamentele detinute in societãtile ale cüror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din 
Romania, plus plasamentul detinut Ia Banca Comerciala Român, reprezintã Ia 31 decembrie 2017, 
92,45% (2016; 90,45 %) din valoareajustà a investitiilor. 

Societatea monitorizeaza de asemenea concentrarea risculul pe sectoare de activitate care so prezi11t 
(Jupã cum unneazä; 

Struetnra portololinini 

Sectoarele economice en poudere in 
pnrtntoliul valoric SIlT 

ftnante, band, asigurári 

resume petrol Si servicii anexe 

transport energie i gaze 

comert interior 

hid. ahmentam 

inchiricri si subinchirieri bnnuri iniobiliare 

tiirisni, aiim. pHhlica. agrem. 

md. farmaccuIic 

resurse gaz metan 

md. electronica, electroteh. 

md. consir. masini. preluer. 

iS. metalurgica 

nd. sticla, portelam fainta 

md. c1iinilc6 

administrarea pietelor fmanciare 

alte intermedieri frnanciare 

distribuire, fijniizare de energie elecnicâ si servicli 
energetice 

TOTAL TITLIJRI 1W CAPITAL 

UNITATI DE FOND 

Valoarea do piani totath 
a pachetului 

31 decembrie 2017 

Valoarea de piat5 total5 
a pachetulul 

31 decembrie 2016 

(Id) (lei) 

1.798.097.017 100.00 1378.803.318 100.00 

802.011.358 44,60 702.992.249 44,53 

207.779.079 11,56 182.830.572 11,58 

143.245566 7,97 135.629.928 8,59 

142,162.232 7,91 99.412.330 6,30 

90.845.150 5,05 95749 537 6,06 

89.638.249 4,99 73.859.121 4,68 

80.024069 4,45 66.353.671 4,20 

52 .059.090 2,90 48.042.512 3,04 

48.569.118 2,70 38.793.225 2,46 

35.099.118 1,95 36.403.022 2,31 

30.944.221 1,72 25.156.631 1,59 

32.134.556 1,79 21.725.448 1,38 

12.624.258 0,80 

12.179.721 0,68 12.461.877 0,79 

10.590.368 0,59 11.127.561 0,7 

16.955.089 094 10.027.339 0,64 

1.070.539 0,06 3.227.332 0,20 

1.795.307.523 99,84 1576.416613 99,85 

2.789.494 0,16 2.386.705 0,15 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
a) Riscul de pia(à (continuwe) 

JPA Audit & Consnitanth 
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18 J i(lentIIctIion nhrr,)ne 

Pcnn-i ideul run-v 

Din analiza datelor prezentate inai sus, la 31 decembrie 2017 Societatea detinea Cu precAdere actiuni Ia 

emitenti care activeazA in domeniul finante, bnci, asiguräri Ct' 0 pondere de 44,60% din total portofoliu, 
in crestere usoari tktâ do 31 decembrie 2016, cánd pe aceIai sector de activitate inregistra o pnndere de 

44,53%- 

Riscul va/nEar 
Riscul valutar este riscul Ca valoarea unui portofohu sA tie afectatä negativ Ca urmare a unei variatii a 

C tJrsnri or Va! 'tare. 

In condiiii!e n care majoritatea activelor Societapi suit exprimate In moneda naçionalA, fluctuai1e 

cursului de schimb no afeoteazà in mud direct actniaLea Socictäii. Aceste fluctnatii au influenjil  

cazul evaitthri i iuvest4ii or de tipul depozitelor in valutA. 

Disponihilithtile in valutà reprezinta, la 31 decembrie 2017, 0,03% (2016: 0,40%) din totalul autivelor 

financiare, astfel incat risoul va1t,ar este ncsemnitieativ. 

Datorità ponderil sczute a activelor cxprirnate in valuti, Societatea nu are o pohtica fonnalizath de 

acoperire a riscului valutar. 

Investiffle in depozite bancare in valutä sunt in permaneifla monitorizate si Sc ThU mäsuri de investire, 

dezinvestire, In funcçie de evolutia prognontth a cnrsului valutar. 

Concentrarea activelor Si datoriilor pe flduri de valute este rezurnatã in tabelul urmAtor: 

In Ici Va ba re 
contahilá 

Lei FUR USD 

31 deeciubrie 2017 
Active financiare 

Numerar §i echivulenle de numerar 3020.367 2.810.319 210.001 47 

Depozite plaNaft Ia banci 792848 381.928 410.920 

Active financiare disponibile in 
vederea vthizrii 1.798.097.017 1.798097.017 

Credite si crcar'c 2755702 2755.702 

Alte activc flnanciare 367.939 367.939 

total active financiare 1.805.033.873 1.804.412.905 210.001 410.967 

Datoril financiare 

Dividende de plat 48.087.127 18.087.127 

AI'te datoril financiare 6.349864 6.349.864 

Total datorli financiare 54.436.991 54.436.991 

In let Valoare Lei EUR USE) 
contabila 

31 decembric 20L6 
Active financiare 
Numerar i echiaIente de nurnerar 3.509.197 2.093.332 .343429 72.436 

Depozite plasate Ia bnci 24.466.476 1936! 240 5.105.236 
Active financiare clisponibile Th 
vederea vnzarii 1,578M33 18 1.578.803.3 18 

(',redilc si creanie 13,427.910 13.427.910 

Mw active financiare 347.473 347.473 

Total active fluanciare 1.620.554.374 1.614.033.273 1,343.429 5.177.672 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 

a) Riscul de piaá (continuare) 
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EEfl• dLtIti 

PCIit,U cCenUicai  

Datoril financiare 

Dividende de plata 56.991969 56991.969 
Alte datorii financiare 1&S99.845 18 899.845 
IbmI datorll financiare 75.891.814 75.891.814 

• Rise,,! de ruM a dobdnzii 
Riscul de mtä a dobânzii este acela ca valoarea mmi portofoliu sã varieze Ca urmare a unor schimbari in 
ratele dobârizilor practicate pe piaA. Factorii cc definese acest tip de rise de pia4ä sunt o gami Iargà de rate 

ale dobânzii corepunatoare unei varialii deplete, monede 5i scadençe pentru care Societatea deçine pozitil. 

Rata dobãnzii influenteaza direct, veniturile si cheltuielile atasate activelor si datoriilor financiare 
purtãtoare do dobanzi variabile. 

Majoritatea aetivelor din portofoliu nu sunt puitAtoare de dobmidL In consecin%A Societatea on este in 

mod semnificativ afectata de riscul de rata a dobanzii. Ratele de dobanda aplicate numerarului si 
echivalentelor de numerar sunt pe termeji SCIJI-t. 

Pontru a beneficia de vokitilitatea dohânzilor, pefitru o mai mare flexibitilate in politica de alocare a 

disponihilitAtilor Mnefli, se Va urnlàri Ca plasarea disponibilitajilor bänefli in instrumente monetare sA 

Se thea in special pe termen scurt, de 1-3 luni. 

Urmatoru] tabS rezumä expunerea Soie[iii Is risen[ dc rath a dohflnzii. 

th lei 	 \'aloare 	 liitre 

	

cont.biI5 	Sub 3 luni 	3 lj 12 luni 	FrA dobAnda 

31 decembrie 2017 

Active financiare 

Numerar si echivalenLc de 
nL'n,erar 3.020.367 3.020.367 

Depozite plasate la bànci 792.848 792.848 

Actiic financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.798097.017 1.798.097.017 

Credite si creante 2.755.702 2.755.702 

Alte active financiare 367.939 3 67 .939 

Total active financiare 1.805.033.873 792.848 o 1.804.241.025 

Datorli financiare 

Dividende de platä 48087.127 48,087.127 

ARe daturli financiare 6349864 6,349.861 

Total datorii financiare 54.436991 0 o 54.436.991 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENL4 S.A. 
Note explicative ía siluafii/efmanciare individunie 
peutru exerc4iu/flna.wiar U,chejat to 31 decembrie 2017 
(bate sumele sun, expr?j"aie In Tel, Sc4 it, se specfiea cilUef) 

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 

a) Riscul do piaã (conilnuare) 

	

Va lo are 
	 intre 

	

contabila 	Sub 3 tuni 
	

3 si 12 luni 
	

F5rA dobAndil  

31 decemhrie 2016 

Active financiare 

Numerar si echivalente de 
nunlemr 3.509.197 3.509.197 

Depozite pIasate Ia krnei 24.466.476 24.466.476 

Active financiare disponibile In 
vederea vânzãrii 1.578.803.3 18 1.578.803318 

Credite si creanW 3.427910 13427.910 

Alte active financiare 347,473 347473 

Total active financiare 1620.554.374 24466.476 0 1.596.087J98 

Datrnii financiare 

Dividende de plata 56.991.969 56,991.969 

Alle datorii financiare 18899.845 18.899.845 

Total datorii financiare 

b) Riscul de credit 

75.891814 D o 75.891.814 

Riscul de credit reprezinta riscul Sociotàlii de a inregistra pierderi Ca urinate a insolvabilitatli 

debitorilor sãi. 

Riscul de credit exprimã posibilitatea Ca debitorii sau emitentii sä nu-si onoreze obligatiile Ia scadenta, 

Ca urmare a degradarii situatici financiare a iiupi-uinutatului son de situatia genera!ä a economici. 
Riscul de credit apare in report cu once tip de creaiflA. 

Riscul de emitent reprezinta riscul de pierdere a valonli unui titlu dintr-uri portofoliu, ca urmare a 
deterioranli situal ci sale eeonoiuico-financiare. 

Principalele eleniente do rise de credit identilicate, care pot influenta scmnifieativ activitatea Societtii 

sutit: 

- riscul de neneasarc a dividendelor de In societatile din portofc.liu; 

- riscul do neãrteasare a valonii contractului, In cazul activitälii de vãnzarc a pacheteloi de aciuni la 
societAti de tip ,,Inehis", prin contract do vánzare-cuwprarc: 

- riscul Ca in situatia Iichidarii unei societáti din portothliu, va]oarea obtinuta sa lie mai mica decât 

vatoarea investitiei initiale. 

In cam! Societatii, riscul de credit este in cea rnai "late parte determiriat de expunerile pe elemente do 
activ do tipul "ac;iunilor" care repnezintä 96,44% din activele administrate, evaluate conform 
prevederilor legale. 

Evaluarea riscului de credit Se face in doua etape, atãt inaintca realizrii openatiunilor investi4iona!e, 
cM si duØ aprobarea i realizarea electivä a operajiunitor, urmarindu-se evolutia activelor penftu a lua 
nthsuri adecvate in situa4ia aparitiei unor elemente cc pot conduce la deteriorarea aelivitMii econorne 
a societatilor si In cazuni extreme, In intrarea in insolventA a acestora. 

Estimâm ca riscul do credit to care este cxpusä Societatea este mediu. 

Expunerea maxima In riscul de credit In data de 3! decembrie 2017 este do 5.743.060 Id (2016: 

40.568.000 lei) si prate ii analizatà in tahelele urniatoare. 
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4. Administrarea riseurilor financiare (continuare) 
ii) Riscul de credit (cone i,mcire) 

  

  

cicnh'fi':iti,,ui i11111)0 C 
Pc ntru den 0 (lowe  

   

in lei 
31 decembrir 

2017 
31 decembrie 

2016 

Depozite i conturi labanci 

Alto active 

TOTAL 

3.794.594 

1.948.466 

5.743.00 

27.947.423 

12. 620.577 

40.568.000 

Expunere pe conturi entente si depozite plasate In band (exclusiv dobânda ataatä) 

in leE 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Banca RAJIFFEISEN BANK 2.778.355 2.046.150 

Banca TRANSIL,VANIA 65 0.6 13 24.448.887 

Banca COMERCIALA ROMANA 364.227 1.451. 159 

Baran [3RD - GSG 436 701 

EXIMBANK 963 526 

Total 3.794.594 27.947.423 

Alte active 
31 decembrie 31 decembrie 

In/el 2017 2016 

Dividende do incasat 71578 79696 

Alti debitori diversi §i creante comerciale 2.662.178 13.495.993 

Provizicane conslituite pentru deprecierea 
alto, active (inanciare (735,290) (955.112) 

Trial  1.948.466 12.620.577 

c) Riseut de lichiditate 

Societatea urmarefle rnen4inerea unui nivel do lichidilate atevat obligatiilor sale suport, pe baza unci 

cva1uri a 1iehiditäi relative a activelor pe piaã, jindnd cont tic pericada nccesarã pentru lichidare i 

de pretul san de valoarea Is care pet II lichidate activele respective, precum i do sensibilitatea lot Is 

riscurile de piaçà San Ia aI4i factori externi. 

Societatea trebuic sa detina active liehide, a cror valoare Insumatã sä acopere diferenta dintre ieiirile 

de lichiditAti 5i intarile de lichiditäti In situa4ii de erizä, astfel meat sai lie asigurat faptul cà societatea 

mentine niveluri ale rezervelor do lichiditate care stint adeevate pentru a-i pennite A lacil fai 

eventualelor dezechihbre dintre intrArile §i ieiri1e de liehidithçi in situ4ii de crizä. 

Risen] do lichiditate este legat In special de particip4iile detinute Is societhçile cuincrciaile de tip 
inchis existente in poflofoliul administral. Astfel, vñnzarea unor participaii - in situatia aparitiei 

unor aspecte negative in situatia br economico-rmanciarà saw in cazul in care so urrnäre.3te obtinerea 

de lichidiU3ti - este deosehit de greoaic, existand risen] de a nu fi posibila oMinerea unui pre superior 

sau ccl puin ega] celui on care aceste patheipaii stint evaluate in caIcuu1 activului net, conform 

regienienthrilor A.S.F. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (con1inuare 

c) Riscut de tichiditate (cant/n uare) 

JI'A Audit & Consultanç 
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Pcntru  d_NIUfle.tl, 

In cadrul SocietiLii, la 31 decembric 2017, participapile depnute n societaçi nelistate reprezinta 

33,70% din totalul activelor administrate, in cadrul cärora Se include paPicipaia detinuta in BCR care 

individual reprezin1 77,38% din valoarea participatiilor detinute Ia societätile nelistate. Avnd in 

vedere firptul cA BCR este evaluata Ia valoarea fondurilor proprii fl eä celelalle doua banci BRD i 

TLV - bAnci cu care BCR este In eompetiie in donieniul fnanciar-hancar din Roniânia - so 

lranzactioneaM Ia preturi care reprezintA multiplu de 1,3 - 1,4 fondurile for proprii, flu exigtã. riscul Ca 

o eventualä fructificare a pachelului deijitit Ia BCR sä ml poatà fi realizat la valoarea Ia care este 

evaluatL respectiv la valoarea fondurilor sale proprii. 

Lichiditatea wazuO a pieei de capital din Romãnia face adeseori dificilA chiar si tranzaclionarea unor 

participaii detinute Ia societAti ccmerciale listate. 

in perspectiva anului 2018, anticipãm niençinerea unui nivet scázut do Iiehidiuilo pentru pi4a de 

capital din România. 

Acest aspect este in pernianeiflà in atenia conducerii, cautãndu-se soluçii de creflere a iichiditatii 

pnrtofoliului administrat. 

Estimàm ca acest rise este mediu, corelat Cu liehiditatea pietci do capital rornAniesti. 

Stntctura activelor 5i datoriilor din punet do vedere al liehidithtii este analizath in tabelul urmätor: 

in lei Valipare 
Comabibi Sub 3 tumi 

Intre 3 si 12 

Inni 
FrA maturitate 

prestabilitA 

31 decembrie 2017 

Active rinanciare 

Nunicrar si echivalente de nunierar 3.020.367 3020.367 

Depozite plasate Ia band 792848 792.848 

AcU,e financiare disponibile In 
vederea vânzrii 1.793.097.01 7 .798.097.017 

Credite si crealue 2.755.702 2335.702 

Alle active financiare 367.939 ,67.939 

Total active financiare 1.805.033.873 792,848 0 1.804.241.025 

1)atu,rii financiare 

Dividende de plaid 48.087.127 48.0 S7.127 

Aim datorfl financiare 6.349.864 6.349.864 

Total datorli financiare 54.436.991 54,436.991 0 0 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
c) Riscul de licinditate (continuare) 
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!oJ itZIjTfr:IIjflI! ,Ul.pe 

Pi.itrit icIcnrj Ui-art 

31 decembrie 2016 
	

Vulture 
	

Intre 3 $ 12 Färä maturitate 

	

coiitabilä 	Sub 3 hull 
	

luni 	prestabililh 

Active Jinanciare 

Numeral si echivalente de nrnnerar 

Depozile plastic Ia banci 

Active Enanciare disponibile in 
vederea vänzthii 

Credite Si creante 

Alte active financiare 

Total active flnaneiarc 

Datorli financiare 

Dividende de platä 

Alte datoril finmiciare 

Total datoril floanciare 

3,509.197 

	

24.466.476 	24.466.476 

h5 78. 80] .3 18 

13.427.910 

347.471 

	

1.620.554.374 	24.466.476 

3509.197 

1.578.503.315 

13.427.910 

347.473 

0 	1.596.087.898 

0 	 0 

	

56.991 .969 
	

5 6.99 1.969 

	

18.899.845 
	

18.899.845 

	

75.891.814 
	

75.891.814 

d) Riscul aferent impozitárii 

Incepand Cu data aderärii României IS Uniunea Europeana (IJE"), Societatea a trebuit Sa se supunAre-

glenientãrilor fiscale ale UE si sii iniplcmcntezc schimhârile aduse de legisIaia europeana. Modul in 

care Socictatca a impleruentat aceste schimbari ratnâne desehis auditului fiscal timp de cinci ani. 

Conducorca Societhtii consideracaa interpretat corect prevederlie legklative si a Tnrcgistrat va]ori corce-

te pentm impozite, taxe si alte datcrii cätro stat dar, si in aceste condiIii, existã Un anumit rise atasat. 

Sistemul fiscal din Româriia este SUPUS unor diverse interprctäri st schimhäri permanente. In anumite 

situai, autorililtile fiscale pot adopta interpretari diferite fatt de Socielate alc unor aspecte fiscale 5i 

pot calcula dobâjui i penaIithi. 

Declaratiile privind impozitcie si tnxele pot It supuse confrolului fl revizuirii pe 0 perioadà de cinci 

ani, in general dupä data depunerii lot. 

Guvernul României detine on numr important de agenii autorizate SO efeetueze controlul societh4ilor 

care opercazá pe teritoriul Romniei. Aceste controale suni sijnilarc auditurflor fiscale din aite tad 

pot acoperi no nuniai aspeetcic fiscale, dar si alte aspecte tegale i de reglernentare care prethitä iDle-

res pentru aceste agenii. Este posibil Ca Societaten A lie supusä coritroalelor fiscale pe masura emite-

rii unor noi reglementhri fiscale. 

e) Riscul aferent mediului economic 

Acest rise este extreni de important, pin efectul direct asupra aetivi1tii Socictitii, cat i indirect, prin 
intermediul societhtilor a care se delin paricipatii. 
Fcononiia romaneasca continua sä prezinte caracteristicile specifice unei economii emergente 5i 
exista Lin grad semnificativ de incerlilu&Iinc privind dezvoltarea mediated politic, economic si social. 

Din punet de vedere at economiei românefli, anul 2017 a fost on an foarte bun, creflerea inregistratA 
de PIB Hind superioarâ nivelului proiotffl. 
Peonomia rnmãneascä este inca o economic fragila si este afectatã de evolutia celorlalte econornii, in 
special a 1rilor din CE, care stmt principalele partenere de afaeeri pentru tara noastrL 
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SOCIETA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OL TENLI SA. 
Note explicative to situa;ii/eflnanckwe in di viduale 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuarc) 

e) Riscul aferent mediulni economic (cwuinuare) 

Econonija CE Va fi supusa in anal 2018 In special riscurilor politke. Politics Va influenta economia si 
Va genera incertitudine. 
Modul in care Marea Britrnne va ie5i din lIP, coriditiile cc urmeazä si tie negociate, ridich noi senine 
de intrebare asupra evolutiei economiei Ub in 2018. 
Aceste sehimbäri ii pun amprenta i pe evolutia economicà. In I{omãnia. de asemenea existã 'in rise 
politic ridicat. In mul 2017 an avut lee numeroase schimbari In nivel guvernamental si acestea an 
continuat i In anal 2018. 
EstitnAni oä riscul afereill inediulul economic In care este expusä Societatea este nioderat (mediu). 

1) Riscul operational 

Riscul operational este definit Ca risen] inregistrArii do pierderi sau at nerealizarli profiturilor estimate 
din cauza unor factori interni, cum ar if derularca inSccvatä a unor actività4i interne. existena unui 
personal sau a floor sisteme necorespunzàtoare, sau din cauza unor factori externi, cum at ±1 
schimbarca eonditiilor economice, sehimbäri legislative pe piata de capital, evenimente sooio-politice. 
Kesponsabilitatea principalä a dezvoltarii §i irnplemenlàrii controalcior legate de used operational 
revile administratorului de rise si conduecrii, care actioneazã To sensul dezvoltarii standardelor 
generate de gestiouiare a riscului operational pe urmatoarele arli: 

- stabilirea adecvatä a strueturii organizationale si a responsabi!itaçilor; 

- cerinte de separare a reponsahi1ith;i1or: 
- alinierea Is ccrineIe cadrnlui de reglementare; 
- ecrillie do raportare a pierderilor operationale Si prepiineri de remcdicre a acestora; 

- dezvoltarea §i instruirea profesionala; 
- stabilirea unor standarde de eticä pentru personal; 
- docurnentarea controalelor i procetlurilor; 
- prevenirea riseului de thigH; 
- siabilirea i implementarea procedurilor tie prevenire p gestionare a conflictelor ic interese; 

- stabilirea si implernentarea stridogici managenientului riscului, stabilirea apetitulul Is rise si a profllului de 

rise. 

Riseurite operationale stint inerente activitälii Soeielà%ii. 
Soeietatca gestioneazä riseul operational pun idcntificarea, estimates, monitorizarea si controlul 
riscurilor. 
Trebuie sublinial faplol cä, in gestionarea riscului operational, Till mode]ele si tehnicile sunt cote mai 
importante, ci atitudinea f4a do rise, care se forrneazã in timp 5i este on aspect at eulturii 

organ izalionale. 
In anul 2017 Soeietalea a efectuat evaluarea intemä a riscurilor operationale generate de Sistemele 
Infonnatice conform Normei ASE nr. 6 / 2015 privind gestionarea riscurilor operationale generate de 
sisterucle informatice utilizate de entitäi1e reglementate, autorizate/avizate si/sau supravegheale de 
Ask'. Din punctul de vedere at Nornici ASF nr. 6 / 2015, Societatea Se Incadreaz in eategoria de rise 

"mediu 
Responsabilii de departamente / dircctii an reevaluat riscurile din cadrul strueturli organizatoriec 
proprii si an ineereat sä identifice risdurile not aparute. Pentru documentarea proccsului de reevaluare 
a riscurilor, an fost intocmite Rapoartele privind gestionarca 9i revizuirea riscurilor operationale 
generate de Sistemele Inforinatiec' rcspectandu-se procedura "Procedurã privind Evaluarea inieniä a 
riscurilor operationale generate de Sistemele Informatice", aprohatA de conducerea Societai. 
Persoana desemnati de conduecre cu responsabiliffiti pentru gestionarea risourilor operaiona1e 
generate tie sisteniele infonirntice a primit "Rapoartete privind gesliooarca si revizuirea riscurilor 
operaponale generate de Sistemele hiforinatiec" tie Ia responsabilii tie departamente / directii i a 

prig 3S 
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4. Administrarca riscurilor financiare (continuare 
1) Riscul operational (conlinuare) 

actualizat Registrul Riscurilor on datele / informaçüle despre riscurile care urmeazä a Ii gestionate Ia 
nivelul tuturor structurilor organizatorice. 

Responabilii de departumente / directii an monitorizal rrthsurile de control at riscurilor existente 
eoristatflnd crt in este flecesarà implementarea de noi mäsuri. 

In urma analizei riscurilor s-a constat ca probabilitatea producerii unor evenimente nedorite, 
generate de sistemele infonnatice, este neglijabila son slaba, nivelul de impact este neglijabil sau 
mediu, rezultãnd un nivel at risculul mic (scâzut). Deasemenea, s-a constatat ca masurile de control 
necesare all fost deja implementate, jieliind nevoic de misuri suplimenuirc. 

Con[brrn Normei ASF or. 6/2015, rezultntul eva!uärii interne a riscurilor operajionale ale Societàdi 
trebuie transmis ASF pánà Ia data de 31 maflie 2018, pentru anul 2017. 

La sfârituI anului 2016 Is sediul Societafli a lost efectuat auditul extern asupra sistemelor informatice 
relevante. conform Norrnei ASF rn. 6/2015 privind gestionarca risourilor operationale generate de 
sistemele informatiec. In opinia audiiorului ManN Roniãnia SRI., Societatca respeeth in bale 
aspectele semnificative cerintek privind confornfitatea Cu Norma AS? nr. 6/2015. Urmtorul audit 
asupra sistemelor informatice relevante ale Societatii uimeazä all efectuat in anal 2019, periodicitatea 
acestuia thud de 3 and, conform irpcadràrii in eutegoria de rise "mcdiii'. 

Desele moditieri legislative induc arrnmite riscuri legate in special de hflelegerea complexiti4ii 
activitaii i de adaptarea acesteia la cerirflele legislative, jar pe de altá pafle, conduc is o supraveghere 
mai ridicatá (profesionisu) a aotivitAtilor generatuare de rise. 

Estimini to nivolul Societtii cä west rise este moderat (rnediu). 

g) Adeevarea capitalurilor 

Societatea are o politics de mentinere a unul nivel optirn at capitalurilor proprii in scopul dezvoltrii 

societaçii si atingcrii obicetivelor propose. Obiectivul principal at Societçii este continuitatea 
aetivitatli in scopul furnizrii de profitabilitate pentru actionarii sai. 

Capitalurile proprii ale SocictAtii sunt formate din capitalul social, rezervele create rezuiLatul eurcnt si 
rezultatul reported. La data de 31 decembrie 2017 capilalurile proprii ale Sc,cieti erau de 

1.606478.617 lei (2016: 1.429.195054 Id). 

5. Active si datorii financiare 

Clasificàri contabile si valori juste 

Valorile contabile si valorilejuste ale activator 5 i datorii!or financiare Sc prezinfli to 3 deeernbrie 

2017, astfel: 

I,, let Disponibile in Cost Valoarea Valoare justa 
vederea vnzaril amortizat conLabilii netä 

Numerar i echivalente de numerar 3.020.367 3.020.367 3.020.367 

L)epozite plasate la hrnci 792.848 792,848 791.848 

Active financiare disponihile in 
vederea vanisH 

I .798.097.017 1.798.097.017 L798.097.017 

Investitil detirute pRng Is scadmitA 

Alta active financiare 3.123.641 3.123,641 3.123.641 

Total active financiare 1.798.097.017 6.936,856 1.805.033.873 1.805.033.873 

Dividende do plat 48.087.127 48087.127 48.087127 

Alta datorii financiare 6.349.864 6.349.864 6.349.864 

Total datorii financiare 54.436.991 54.436.991 54.436.991 
- 3? 
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Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datorlilor financiare se piezintä la 31 decembrie 
2016, astfe!: 

in lei Disponibilein Cost Vatoarea Valoarejusta 
vcdcrca vinzärii arnortizat contabiia netA 

Numerar p echivalente de numerar 3.509.197 3.509197 3.509.197 

Depozite plasate la band 24.466476 24.466,476 24.466476 

Active financiare tlisponibilc in 
vederea vanzurii 

lnvestjtji detiiiute pdna la scadenta 

1.578.803318 1.579803318 1.578.803.318 

AIR active financiare 13.775.383 13775.383 13.775.383 

Total active linariciare 1.578.803.318 41.751.056 1.620.554.374 1.620.554.374 

Divideride de plath 56.991969 56.991.969 56.991.969 

Altedatorii financiare 18899.845 18.899.845 18.899.845 

Total datorii financiare 75.891.814 75.891.814 75.891.814 

6. Venituri din dividende 

Veniturile din dividende sunt in.registrate Ia valoNrea brutA. Cotele de inipozitare a dividendelor 
aferente exercitiutui finaiiciarincheiat la 31 decciubrie 2017 au fostdc 5% si zero (2016:5% si zero). 
Veniturile din dividend; in principal, pc contributori se prezinta astfel: 

fri tel 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

C.N.T.R.F.. TRANSELECTICA S.A. 2.897.764 9.974.879 

S.N.T.G.N. TRANSUAZ SA. Media 11.325.116 4.993.904 

BRD.CIROTJPE SOCIETE GENERALE S.A. L3ucuresti 11203.197 5.673.819 

UNIV PEIROIM S.A Bucure*ti 10.582.504 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 8.937.959 4.189.668 

ANTIBICYIICE S.A. 3690.653 1.891.190 

BANCA TRANSILVANIA S.A. 2.458.861 13.473250 

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999.969 

1.862.435 886.449 UNWERS S.A. Rm.V&Icea 

SANTIFRITL NAVAL OR$OVA 5.4. 581.463 

TURISM FELIX S.A. 131e Fulix 488.211 538.715 

FLAROS S.A. l3uduresti 47 5. 799 

BURSA DE VALORI BUCURESII S.A 353.120 333.318 

IAMU BLAJ S.A. 	 320.329 313.169 

MERCER S.A. Crajova 	 284.192 

S.I.F. TRANSILVANIA SA. 249.003 142.471 

EXIIMBANK S.A. Iucuresti 164.693 1.281822 

TIJRISM S.A. Pucioasa 101.060 85.901 

PROVITAS S.A. Bucuresti 82.577 

ELBA S.A. Timisoara 80 .2 12 106.113 
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1. 31 decembrie 2017 
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6. Vcnituri din dividende (continuare) 

S.L. ELLCTRICA SA. Bucuresti 70.248 210.905 

DFPOZITARIJL CENTRAL S.A. Bucaresti 59.271 48.542 

CONIACTOARE S.A. Buzäu 27.295 38212 

REI FE S.A. Media, 24.696 47.884 

S.I.F. MOLDOVA S.A. Uacau 842 18,927 

TOTAL 68.321.469 44.249.147 

7. Venituri din dohânzi 

	

31 decembrie 
	

31 deeembrie 

	

2017 
	

2016 
Venituri din dobanzi aferenLe depozitelor 
bane arc 
Venituri din dobârizi alèreriLe conturilor curente 
bane arc 

Total 

8. Alte venituri operaiona1e 

In lei 

68417 

2 

68.419 

31 decembric 
2017 

53.278 

53.278 

31 decembrie 
2016 

Venituri frnanciare din aiustäri pentru pierderi 
de valoare a iinobilizArior financiare 
Venituri din provizioane pentru deprecierea 
acti,elc,r circulate 

Alte venituri din exploataro 

Alte venituri financiarc 

Venkuri din impozitul po profit aniârat 

Total 

236.977 

	

219.822 
	

1.640 

	

22.392819 
	

42337136 

	

P.996 
	

19.337 

	

22.867.614 	 42.358.113 

in eursul anului 2017 au fost rejuate Ia alle venituri din exploatare, conform hotarãrii AGOA nr 
7/0404.2017, divkleiidcle ncridieate timp de mai mult do trei ani tic Ia data exigihilitatii br, pentru 

care dreptul la aeune s-ir suns prin prescriptie. in acest seiis. a" lost reluate la alte venituri, 
dividcndclein sold aferenteanului 2013 in sumde21.141.889 lei (2016:42.009.606 lei, ef. }Iotarârii 
AUOA nr. 7/29.04.2016). 

9. Cãstig net din vânzarea activclor 

In Fel 31 decembric 
2017 

31 decembrie 
2016 

Venit din vnzarea activelor financiare 
disponibile in vederea vãnzirii 
Valoarea contabilà a activelor flujanciare 
disponibile in vederea vãnzhrii cedate 
CAstig net din vãnzarea activelor financiare 

24197.025 

(11.980579) 

12.216.446 

76.257.242 

(21.004.025) 

55.253.217 
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10. Comisioane, onorarii i taxe de adininistrare i supr'aveghere 

Cheltuieli privind comisioane daiorate SSIF pentru tranzactii aciuni 
Cheltuieli privind oomisioane datorate penfru sorvicii registru 
action an 

Cheltuieli privind comistoane Cu societatea do dopozit 

Cheltuieli BVB 

Cheltuieli privind [axe datorate enLittilor din piala tie capital (ASI) 

CheLuie1i privind onorariul de audit 

Alto cheltuicH privind comisioane, onorarii p cn'tizatii 

Total 

31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

26497 192.928 

145.045 144.900 

305.384 275.486 

24.990 25.200 

1.636,936 1.398.083 

113,258 138.573 

147.776 92.585 

2.399.886 2.261.755 

Onorariile platite auditorilor In eursul anului 2017 an lost del 13.258 lei (2016: 138.573 lei), din care 
auditorului financiar 113.258 lei (2016:113.258 lei). 

11. Alte clieltuieli operationale 

in let 

Cheltuieli an impozite i taxe 
Cheltuieli cu salariile i alto cheltuieli an personahul 

Cheltuieli Cu amortizari, provizioaiie §i ajustilri de vatoare 

Cheltuieli Cu prestatii exteme 
Total 

Clicituieli cu salarlile fl asijnhlate 

31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

224M87 369.459 

10.959.520 12034.806 

11.529.699 17.018.325 

1.087221 776,497 
23,800.527 30.199.087 

In id 

Cheltuieli cu salarifle 

Cheltuielille privind asigurarile i protecçia social 
Alto cheltuieh salariale conf. Hot. judectoreti 

Total 

Personal on contract do mandat 

Salariati on studii supericare 

Salariati cu studii mcdii 
Salariati cu studii generale 
Total 

31 decembrie 
2017 

8.867.449 

2.092.071 

10.959.520 

31 decembrie 
2017 

2 

3! 

12 
4 

49 

31 decembrie 
2016 

9.914.604 

1.582.887 
537,315 

12.034.806 

31 decembrie 
2016 

2 
32 

'3 

5 
52 

EvoluVa numarulul satariatilor pe catcgorii In curjul anului 2017 se prezint astfeI 

Nr. salariati 
31 decembrie 2016 

lritrári salariati Ieirl sabriati 
in anal 2017 	in anal 2017 

Nr. salariati 
31 decembrie 2017 

Salari4i cu studii supericare 32 2 3 31 

Salari4i en studii medji 13 12 

Salariai Cu studii generate 5 I 4 

Total 50 2 S 47 
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In exercitiul tinanciar incheiat Ia data de 31 decembrie 2017 numärul mcdlii do salariati a test de 48 
(2016: 50), jar efectivut de saari4i inregisira;i la finale anolni 2017 a fost do 87(2016: 50). 

Indemnizaii1e acordat.c in exerciuI tinanciar al anulni 2017 organelor de administralie, conducere 
superioarã i personalului cu funetii cheie, reprezentnd drepturile de naturã salarialñ, preourn Si 

stimuientele acordate din profitul rr1izat, reprezentând participarea porsonalulni In profit, insumeaz 
4.067.000 lei (2016: 4.828.188 lei). 

Societatea fare plati catre mstithtii ale statului roman in contul penslilor angaja4ilor sAi. 

Top angajatii aunt membri ai planulni do pensii al statului romAn. Scicietatea flu opereaza niciun all 
plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare i, deci, no are nici Un fri do alto obligaii referitoare La 
pensii. Mai molt, Socieffitea no efle obligalA sã ofere benef,eii suplimentare angra1or dupä pensiona-
re. 

In eSrul altor cheltuieli operaionaie stint cuprinse cheltuieli cu ake impozite i me, cheltuieli cu 
prest4n oxterne SI cheltuieli cu amortlzdn, pruvlzloam si ajustàrt do valoare 

Situaa provizioanekw constituite so prezintá astlek 	 . 

Sold Is 01 
lanuarie 2017 

1ntrri 
(constituire) 

lesiri 
(reluare) 

Sold to 31 
decembrie 2017 

Previzioane pcnfl Iitigii 272.650 272.650 

Provizioane penini prime reprezentAnd 
participarea salariatilor la profit 

5.048.000 5.000.000 5031.750 5.016.250 

Total 5.048.000 5.271650 5.031.750 5.28t900 

12. Impozitul pe profit 

Recondillerea profitnlui inainte de iinpoz$tare 
cu cheitulala cu impozitul pe profit in costal de profit San pierderi 

In lei 31 decembrie 31 decenibrie 
WI, 2016 

Impozit pe profit curent 4.594708 14.711.332 

Inipozit pe dividende 3.019.128 2.022.379 

Chckuiala cu impozitul pe profit ainânat 

Total iinpozit pe profit recunoscut In rezukatul exercitiului 7.613S36 16.733.711 

Profit inainte de impozilare 81.917.800 118.005.088 

13.106.848 1S.SSO.814 tmpozit In conformitate cu cota statutarã do 16% 

Efeetol asopra impozitutui pe profit at: 

Cheltuielilor nedeductib lIe 3.772.575 4435.044 

Veniturilor neimpozabile (12.277715) (8.597226) 

Ra%ii de impunee a dividendelor 3.019.128 2.022.379 

Sumelor rcprezenitd sponsorizárl in limite legale (7.000) (7.300) 

Inregiaflil i relu&i ale diferentelor temporare 

impozitul pe profit 7.613.836 16.733.711 
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31 decembrie 
	

31 decemibrie 

	

2017 
	

2016 

Nunierar Iii casimic 	 5.952 
	

8.510 

Conturi curente to band 	 3001.842 
	

3.483.254 

Fcliivalcrite de numerar 	 12.573 
	

17.433 

Total numerar si ecltivalente de nuincrar 	 3.020.367 
	

3.-W19.197 

14. Depozite plasute La band 

In let 
	

31 decembrie 
	

31 decembrie 

	

2017 
	

2016 

DepwiLc hancare Ia vcdire 	 792.752 

Create atasate 	 96 

Total depozite plasate to blind 	 792.848 

15. Active financiare 

. 	Acavefinanciare disponiliile in vederea vdnzä ni 

In let 
	 31 decembrie 

2017 

24.464.169 

2.307 

24.466.476 

31 decembrie 
2016 

AcLhtril evaluate la valoareajusta 
	

1.788.585.977 
	

1.569. 69 5 .067 

Acçiuni evaluate la eosl 
	 6.721.546 

	
6.721.546 

Unithçi do fond la valoareajustä 
	

2.789.494 
	

2.3 86.705 

Total 
	

1.798.097.017 
	

1.578.803.318 

Misearea activelor tinanciare disponibile in vederca vânzArii in exerciile financiare Inchelate Ia 31 

decembrie 2017 i fl deoeinbrie 

I, Id 

2016 este pre7entatä In tabelul urniâtor: 

Actiuni evalnaLe 	Actioni evaluate Unithti de fond 
Ia valwarea justh 	to cost 

Tom] 

DI iat'uarie 2016 1.647.958.291 [8.419.537 2.301.191 1,668 679.019 

Rcelasificari 2016 9627.292 (9.627.292) 

Vmiatia neta in cursul 
perioadei 

(6.542.036) (2.321.878) (8.863.914) 

Pierderi din clepreciere (11.020.326) (247.407) (11.267.733) 

Modificarea valorii j uste (70.328.154) 25 I.! 79 3 32. 92 1 (69. 744.05 4) 

31 decembrie 2016 1.569.695.067 6,721546 2.386.705 1.578.803.318 

Reolasi fleari 2017 

Variaja netä in curuI 
perioadei 

38451.117 38.451117 

Pierderi din dcprccicre (5.366.831) (5.366.831) 

Modificarea valoriijuste 185.806.624 402.789 186.209.413 

31 decentbrie 2017 1.788.585.977 6.721.546 1789.494 1798.097.017 
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La 31 decembric 2017 si 31 decembrie 2016 in eategoria aetiunilor evaluate Id valoarea justã sunt 

incluse, in principal, valoinea actiunilor detinute In urrnätorii emitenti:  ()MV Petroni SA Rucureti 

BRU - Oroupe Societe (Jenerale, Banca Transilvania SA (flu] Napoca, CNFEE Iranselectrica SA 

Bucuresti, SNIGN Transgaz SA Medias, SC Argus SA Constanta, SC Anlibiotice SA lasi, 

lerarhia vuloriloijuste 

Pentru ealculul valorii juste, Socieatca foIosete urinatoarea ierarliic de metode: 

- Nivelul 1: preuri cotate (neajustale) in piete active pentru active 5i datorii idenlice 

- Nivelul 2: intrari alLele decal preuriIe cotate ineluse Th Nivelul J care stint observabile pentru active 

sail datoril, tie direct (ex: preuri), tie indirect (ex: derivate din preturi). 

- Nivelul 3: tchnici de evaluare bazate in mare ndistu-4 to elemente neobservabile. Aceasifi categoric 

include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluate include elemente care flu Se bazeaa pe 

date observabile ji pentru care paramctrii de introit neobservahili pot avea on efect scmnificativ 

asupra evaluãrii instrumentului. Aceasta categoric include instmmente Care stint evaluate pe ban 

prejurilor cotate pentru instTumente asemnälo&e dar pentru care stint necesare ajustâri bazaic in mare 

niasuru po date ncobservahile sau pe estiniAri pentru a refiecta difereifla dintre cele doua itistrumente. 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 

2017 2016 

Nivelul 1 866.393528 799866.813 

Nivelul 2 314.181.351 '32.554.t56 

Nivelul 3 617. 522. 138 547.382.349 

Total 1.798.097.017 1.578.803.318 

Evaluarca la valoarea justA a participatii or de%hiute la 31 decembrie 2017 a fost realizata dupa cur" 

urtneazá: 

- pentru titlurile cotate fl tranzactionate in anul 2017, valoarea de piajã s-a determinat Cu luarea in 

eonsider$ie a cot24iei din ultirna zi de tranzactionare (cotatia de inchidere de pe piaa principal de 

capital pentru nivelul 1, jar pentru nivelu 2 s-au luat cotatiile pentru actiuflhle tranzactionate in 

ultimele 30 de zile de tranzacionare); 

- pentru titlurile cotate care no an avul tmnzacii In ultitnele 30 de Ale de lranza4ionarc ale anului 

2017, precuul si Nflu  titlurile necotate, valoarea de piati s-a determinat in functie de capitalurile 

propril ale ernitentilor Ia 31 deembrie 2016; 

- pentru tiilurlie akrente societàçi!or comerciale aflate in proecdura insolvençei gau in reorganizare, 

cvaluarea se face la valoarea zero; 

- pentru titlurilQ de participaie to OPCVM, valoarea luatii in ealcul a fost ultirna valoare unitarã a 

activului net, calculala i publiealä. 

Ix! 43 



SOCIETA TEA DE JNVESTITII F/NA NCIARE OIL TENIA LA. 
Note explicadve lii ,cituaIiiie financiare indivithiale 
peiUn xnc4(uIflneizdar 

 
finch/at /a 31 decenth* 2017 

(toate .s-u'nete jzwt iprhnaie in kL daca nu se spac?flcä airfel) 

16. Credite Si creante 

In id 
	

31 decembrie 
2017 

WA Audit & ConsuIIunö 

22 MAR 2018 

l'intrii tle"t'titant 

31 deeemi,ric 
2016 

Crcmie conierciale 
	

1.545845 
	

1.194644 

Debitori 
	

1.137.911 
	

12.381045 

Cremite fri legatura cu bugetul statulul i bugetul 
asiguitrilor sociale 
	

805 .842 

Alm create 
	

1.394 

Ajustari depreciere creante 	 (735290) 

TOTAL 	 2.155.702 

805.849 

1.484 

(955.112) 

13.427.910 

17. Imobilizäri corporate 

Terenuri 

CO ti s true til 

lnstalatii 
tohnice i 
maini 

kite instalatil 
utiloje i 
mobilier 

Avansuri i 
imobilizäri 
corporale in 

Curs 

Total 

Valoare bruth 

UI lanuarie 2016 11.811.386 2.341.950 222.348 14.375.684 

CreLcri '11.057 41.057 

Reduceri (10106) (252.866) (7.154) (270.126) 

31 dempabrm 2016 11.801.280 2.130.141 215.194 14.146.615 

Crested 269.180 8496 269.180 546.856 

Reduceri (385.696) (119528) (2.000) (269.180) (776.401) 

31 decembrie 2017 11.415.584 2.279.793 221.690 0 13.917.067 

Amortizare cumnlatà 

01 januarie 2016 101.630 2.297.951 153.243 2.552.824 

Amortizarea inregistratA 
425.079 37.393 19.798 482260 

In Cum l exercitiuiui 

Reduced sau re1uri (1.814) (252.866) (7154) (261.864) 

31 dccembrie2016 524.865 2.02.478 165.877 2.773.220 

AmorUzurca iriregitratä 
in cLirsul cxerciçiu)ui 

390.01/ 27.372 13.566 43 0.95 5 

Reduced sau reluri (36.928) (119.528) (2.000) (158.456) 

31 decembrie 2017 877.954 1.990.322 177.443 0 3.045.719 

Vahpartra conLabiI 	netà 11.709.756 43.999 69.105 11.822.860 
1. 01 januarie 2016 

\'aioarea conrabifl neta 
to 31 decembrie 2016 

11.276.415 47.663 49.317 1.373.395 

Valoarea eontahilà netà 10.537.630 289.471 44.247 10.87 1.348 
In 31 decembrie 2017 
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17. Iwobitizari corporate ('continuare) 

JPA Audit & Cousnitantà 

22 MAR 2018 
J in 	cIcr't'tc;tiii'i ,uIrp.:L 

Pc in rtI (I end Iic;fl:_ 

Societatea an are restrictil asupra titlurilor de proprietate. Imobilizarile corporate nu an fost acordate 
drepi girauie. La sffiritul perioadclor de rapurtare din 2017 si 2016 Societatea an inregistra obligatif 
eontraeuale pentru aehizitil de imobilizari corporale. 

tJltinia reevaluare a terenurilor i clädirilor detirnite a fost realizath la 3 1 decembrie 2015 clifereiitele 
din reevaluate fund inregistrate in cadrul capitalurilor proprii. 

Mmrngementul considera cä valoarea contabila netä a terenurilor i eadiri1or la 31 decembrie 2017 
reprezintA o estimare a va!oi-ii juste In data raportarii. 

18. Iinestitii imobiliare 

in Ie 

31 decernhrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

Sold to I januarie 483.071 438.571 

Vânzri inveti1ii imobitiare 

Achizitil de investitii iniobiliare 

Evaluare inveslitil irnobiliare 56.566 44.500 

Sold Ia 31 decembrie 539.637 483.071 

kJltima reevaluare a investitiilor irnobthare detinute a fost efeetuatá to 31 decenibrie 2017. Diferentele 
din reevaluate an fost inrcgistrate in contul de profit sau pierdere. Reevaluarea a lost elbetuatä de 

evaluator aulorizat AN EVAR. 

19. AIte active 

'u tel 

31 decembrie 

2017 

31 decctnbrie 

2016 

1niobi1izri n ecorporale 2,087 4.519 

AILe ercante imobilizate 277.582 243.693 

Stoctiri 14 .8 30 17995 

(2heltuieIi in avang 73.440 81.276 

TOTAL 367.939 347.473 

20. Dividende de plata 

31 decembrie 31 dec.nibrie 
In let 2017 2016 

Dividcnde de platá aferente anului 2013 644.780 21.869.576 

Dividendc dcplutaaferente amilin 2014 15.584.820 15.924515 

Dividends de plata afcrenlc anului 2015 18446.071 19.19' 878 

Dividende de plata athreilte anului 2016 13.41 1A56 

Total divhleude tie platà 48.087.127 56.991.969 
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Note explicative la situa(iile fin wwiare individuate 
peniru nercfflulfmauciar incheS !a31 deceml,rie 2017 
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21. Impozite i taxe 

WA Audit & ConsuItani it 

22 MAR 20% 
	—J. Foi d_,Iifeiibn )IIII)lpce 

L.__jertru icIei,tighur 

in lei 31 decembrie 31 decembrie 

2017 2016 

Datorli in legatura en Bugetul Asigucarilor 
175,664 229. 779 

Sociale 

Datorii in legintru cii Bugetul Statulni 4679.69 4.895.699 

Alte impozite i taxe 141.975 121.159 

Total 4.997.330 5.246.637 

22. Datorii privind impozitul pe profit amãnat 

Datorille privind impozitul pe profit amânat stint determinate de urinAtoarele elemente: 

In Eel Active Datoril Net Impozit 

31 decenibrie 2017 

EaIuarea In valoare justi a activelor 
fnanciare disponibile in vederea vãnzárii 801.374.693 801.374.693 128.219.951 

Reevaluare imobilizäri corporate 8.541.755 8.541.755 1.365.681 

Rezultarni reportat reprezentãnd rezerve din 
mevaluare realizate neimpozilate 1.772.247 1.772.247 283360 

Rezultatul reportat reprczennd rezerve din 
reevaluare ne,tlimte nLHrnpozitate 4.005.273 4.005.273 640.844 

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din 
reevaluaTe nerealizate neimpozitate - 
i,netitii linobiliare 359.751 359.751 57.560 

Ditèrente din irodiflearea valoril juste a 
activelor fmanciare disponibile in vederea 
vãnzarii - actiuni gratiiite in sold 103.635.279 105.635.279 15.901.644 

Rezerve legate 11.603.314 11.603.314 1.856.530 

Alte rezerve - dividende prescric conform 
hotár&ii AUOA din 23 aprUir 2005 6.551 .528 6.55 1.52S 1.048.244 

ARe rezirve 980.658 980.652 156.906 

TOTAL 940.824.498 940.824.498 150.531.920 

in lei Active Datorli Net impozit 

31 deceTnhrtc 2016 

Evaluarea Ia valoarejusta a activelor 
financiare disporiibi!e in vederea vãnz&ii 620.532.111 520.532.111 99.285.138 

Reevaluare imobilizari corpc,rale 9.232.795 9.232.795 1.477.247 

Rezultatul reportat reprezentflnd rezerve din 
ree'valuare rcalizale neimpozitae 1.772.247 1.772.247 283.560 

Rezultatul reportat reprezentind rezurve din 
reevaluare nerealizate neimpoutate 3.755.326 3.755.326 600.855 
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For iEIeiuLjLicatftir, JI!IPt't 

Pentru  rIc,itilicuie  

SOCIETAl TEA DE INVESTITII FJJVANCIARE (IL TElVU S.A. 
Note explicative ía situi4ilieflnaneiare individuale 
pent,.. tvcErcilsulflnwlcwrInchwclI Ia 31 decemMe 2017 
(todile stimele swit ewrinIate in k& lath ale ye spcmficO aitfel) 

22. Datoril privind impozitul pe profit amânat (ccrnflniwre) 

Rezultatul referral reprezentãnd rezerve din 
reevaliiare rierealizate neifilpozitate - 
investitil imobiliare 

Diferente din mudificarea valoriijuste a 
acthelor fmanciarc disponibile in vederea 
vthwrii— actiuni gratuite In sold 

Rezervelegale 

Alte rezerve - dividende prescrise conform 
botarârH AGOA din 23 aprilie 2005 

Alto rezerve 

L'OTAL 

23. AIte datorii 

Dalorii cu personal iii 

Dalorli comerciale 

(laranti i prim Ic 

Creditori diversi 

Verlituri inregistraic at avans 

Provjzioane pentru riscuri Si cheitnieli 

Iota! alte datorii 

359.751 359.751 57.560 

108.195.592 108.195.592 17.31 t.295 

11.603.314 11.603314 1.856.530 

6.551.528 6.551.528 1.048.244 

980.658 980.658 156.906 

762.983.322 762.983.322 122.077.335 

31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

616.117 98 8. 527 

230.534 244.393 

1.494 

205.958 15 

8.355 12.6 17 .426 

5.288900 5 .018 .000 

6.349.864 18.899.845 

24. Capital si rezerve 

Cap ittil soc/a/ 

Capitatul social conform actului constitutiv at Soeiethtii are valoarea do 58.016.571 Ici, esth divizai in 
580.165.714 actilmi en valoare nominala. de 0,1 lei/actiune Si oslo rezultat din suhscricrIle directe 
eftetuate In capitalul social at Societâtii, prin tran4ormarca in nciuni a surnetor cuvenite Ca dividende 
in baza Legli nr. 55/1995 si prin efectul Legii in. 133/1996. 

Actiunile Socielàlii stint ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egalA, elnise in forma 
dernaterializaffi si acorda drepturi egale titularilor br. Tone acçiunilc all fost suhscrke si plãtite 

integral 1a3 I decembrie 2017 i 31 decembrie 2016. 
Dreptut de detinere de actiuni este Iijnitat la 5% din capiIuI social, respectiv 29.008.285 ac4iuni. 

in causal anului 2017 nil an exislat rnodific5ri ale numarului do actiuni emise. 

Acittnile cruise (IC Societate sunt tranzaclionate Is Bursa de Valori Bucureti, categoria Premium dill 
data do 01 septembrie 3999 cu simbol de piati SIF5. 
Evidenta acunilor si aeçionarilor este tinutA de Depozitarul Central S.A. Bucuresti. 

Reeoncilierca capitaluiui social conform If RS Cu eel conform actului eonstilutiv este fincLuillath in 
tabelul urmator: 

31 decembrie 
In lei 
	

2017 

Capital social ttntar 
Efectul aplic&ii lAS 29 asupra capithlului 
social (Ii iperinfi ai a) 

Capital social retratat 	 58.0 16.571 

31 decembrie 
2016 

63! 852524 

689.869.095 
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SOCIETA TEA D.E INVESTI TII  F1NANCL4RE OLTENL4 LA. 
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24. Capital at rezene (conilnuare) 

WA Audit & ConstiltantA 

[22 MAR 2018 
Fur jdE_ntt,&-.LLi.,n 
	 'e!lo-u IcIentiIiLar 

La 3! decembrie 2017 numarul actionarilor era de 5.748.221 (2016: 5.754.739) care in structura Se 
prezintA astfel: 

31 Decembrie 2017 
NumAr actiooari Nuimàr actiunj 

Suni a 
(lei) (%) 

Pcrsoarie fizice rczhlcrite 5.746.147 231.390642 23.139.064 39,88 
Pcn4cmne fizice nerezidente 1.812 2.221396 222 139 038 
Total persoane fizice 5.747.959 233.612.038 23.361.203 40,26 

Persoanejuridice rezideute 216 240.120.238 24.012.024 41,39 
PersoanejurWice nerezidente 46 106.433438 10643.344 18,35 
Total pe.rsoanejurrdice 262 346.553.676 34655368 59,74 

Total 2017 5.748221 580.165.714 58.016.571 100,00 

31 Decembrie 2016 
Persoane fizice rczidente 5.752.643 250.564.376 25.056.437 43,19 
Persoane fizice nerezidente 1.797 2.511.680 251.168 0,43 
Total persoane fizice 5.754.440 253076.056 25.307605 4362 

Persoanejuridice reideiite 247 217.404868 21.740.487 37,47 
Persoanejuridicenerezidente 52 109684790 10968.479 18,91 
lotal persoane juridicc 299 327.089.658 32.708.966 56,38 

Total 2016 5.754,739 580.165714 58.016.571 100,00 

Rezerva eonstituiti conform Legil or. 133/1996 

Rezena aferenta portofoliulni initial a fost constituitä in urnrn aplicarli Legii nr. 133/1996, Ca 
dilercntä intre valoarea portofoliului fl valoarea capitalului social subseris Ia Societate. Reconcilierea 
rezervel aferente portokliului initial conform IFIRS Cu cea conform rcglcmentüi-ilor cantabile aplicate 

pãnã la data aplicarii Normei rn. 39/2015 este prezentalA in tahelul urmätor: 

	

31 decembrie 	31 decenibrie 

	

2017 	 2016 

Rezerve ciinstituite iii irma apliearii Legii ex. 13311996 	 144636.073 	 144.636.073 

Electul apIicrii lAS 29 asupra rezervei Constitute in 	 1.806.779.361 
urma aplicörii Legii or. 133/1996 (hiperinfiatia) 

Rezerveconstitnitein urma aplichrii Legii or. 	 144.636.073 	1.951.415.434 
133/L996 - retratat 

Efectul hiperthflapei asupra capitalului social in sumã de 631.852.524 lei si as'Ipra rezcrvci constituit 

conform Legii at. 133/1996 in stimä de 1.806.779.361 lei a Lost inregistrat in rezultatul reportat 

provenil din adoptarea prima dath a lAS 29 'Raportarea financiara in economille hiperin1ationiste", 

conducand la  pierdere din hiperinflaie in soma de 2438631.885 lei. 

Pierderea din actualizarea to hiperinflatie conform LAS 29, relleetath in situatijic linanciare ale wilier 

2015 Si 2016, a fast supusd aprobrii in cadrul AGOA din 04.04.2017 sä fie acoperitä conform 

prevederilor art. 91 si art. 92 din Norma ASF ur. 39/2015, din alte elemente ale capitalurilor proprii, 

respectiv elementele care an fost Iiiperinflatate enumerate mai sus. Conform Hotirãrii 'Jr. 3 alin. 2 a 

A(JOA din 04.04.2017, pierderea din actualizarea Ia hiperinflatie a fost acoperità conform propunerli 

de mai sus. Acoperirea in cauzä no modifica nivelul capitalurilor proprii SI no influenteazä contul de 

profit sail pierdere aT SociclAtiL 
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24. Capital i rezerve (continuare) 
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Yin C!{I,LiFICLU!I,i 	. 0 

Peniru fIflEIrIC 

   

Rezen'e legale 
Rezervele legale sum constituile conform oerintelor legate in cuantum de 5% din profitul inregistrat 
conform reglementarilor contahile aplicabile pAn Ia nivelul de 20% din valoarea capitalului social, 
conform actuini constitutiv. Valoarea rczrvei legale la 31 deceinhric 2017 este de 11.603.314 lei 
(2016: 11.603.314 Id). In miii financiari 2017 Si 2016 Societatea flu a constituit rezerve legale dill 
profit acestea atingând plafonul de 20% din eapitalul social, conform actului constitutiv. 

Rczervcle legale no pot fi distribuite càtre acionari. 

Dividende 
La AQUA din data de 04 aprilie 2017 an fost supuso spre aprobare 2 variante de distribuire a profitului 

net aferent anului financiar 2016, netlind aprohate niciuna din cele douà variante propose. 

AhOA din 06 septembrie 2017 a hotarât repartizarea profitului net at exercitiului financiar at anului 

2016, in sumade 101.271.376.81 lei, istfel: 

- dividendo in surim tic 52.214.914,26 lei (51,56% (liii profitul nu), rcspectiv un dividend bru pc 
aetiune de 0,09 id: 

- [brat de rezervä in sumA de 49.056.462,55 lei (48,44 % din profitul net) peutru rascumpärarea nnui 
numär de actioni propril. Societatea Va desura un Proam de rascumpärare ac[iuni In conformitate 
cu cadrul legal aplicabil, in scopuL reducerii capitalului social prili anularea aceslora. Consiliul de 
Adminisiralie at socielñtii Va convoca, organiza si dcstäsura AGEA penfl aproharea conditii!or de 
realizare a prograniului de räscuniparare a actiunilor. 

Pri minim per aciune: 1,5 lei 

Prcul maxim per acçiune: 2,5 lei 
Durata prograrnului: maxim 12 luni do la data puhIicirii hotarArii in Monitorul Oficial at României 

partea a P/-a. 

In cursu! anului 2017 Societatea a deelarat dividende de p1a in valoare de 52.214.914 lei aferente 
anului 2016 (2016: 75,421.543 lei, dividende arerenle anului 2015), respectiv 0,09 Ieiiacçiune pentru 
anul 2017(2016: 0,13 ici/actiune). 
In cursul anului 2017 Societatea a inregisirat Ia venituri dividendele neridicate timp de mai mult de trei 
am de la data exigibiIitáfl lot, penfru care dreptul la actiUne s-a stins pun prescriptie in suma de 
21.141 .89 lei (2016: 42.009.606 lei) conform hotArArilor adunarilor generate. 

Rezen,e din evuluarea an! velorfinanciare disponthile in vederea vanzáñi 
Rc.'.crva euprinde modificarile note cumulate ale valorilorjustc ale aetivelor financiare dispoiiibiie In 
vederea vânzärii, de la data clasifiehrii acestora in aceastã categoric i pãnä la derecunoaterea snu 
deprecicrea br. 
Rezervele din evaluarea activebor finauciare disponibile in vederea vanzarii sunt inregistrate la valoare 
netä de impozitul amânal aferent. 
Impozitul amãnat aferent acestor rezerve este inregistrat pe eapitalurile proprii si dedus din rezervele 
din evaluarea activelor financiare disponibite in vederea vãrlzàrii. 

25. kIte rezerve 

	

31 decembrie 
	31 deeemhrie 

	

2017 
	

2016 

Alte rezerve 	 521.517.906 	 472.461.444 

Total 	 521.517.906 	 472.461.444 
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26. Jiezultatul pe a4iirne 

In dci 	 31 tlecenibric 
2017 

WA Audit & Consultantà 

MAR 2018 

For 11IcI1Lit1caior' 
tcnrru icCn,tiIicjre 

31 derenibrie 
2016 

Profitul atribuibil actionarilor ordinari 
	

74.303.964 
	

101.271377 

Numrul media ponderat aI actiunflor ordinare 
	

580.165.714 
	

580.165.714 

RcznII.aEol pe aetiune de bath 
	

0i281 
	

0,1746 

27. Garanlii acordate 

Soeicthtea no are nioi Lin fel do garanii acordate. 

28. 'rraac4ii qi solduri en pM-ti afiate in relatil speciale 

Societatea a identificat In cursul desfaurarii activitAii sale urmätoarele päri aflate in roIatii speciale: 

F/I/ale 

In conformitato Cu Iegislaia in vigoare, Societatea detine control intr-ur' numâr do 11 emitenti In 31 
decembrie 2017 (2016: II emitenti). bate fihialele Societãtii la 31 decembrie 2017 i 31 decembrie 
2016 an sediul in Romänia. Pentm acestea procentul de detinere flu este diferit de procentul 

nuniarului tie voturi dci mute. 

Denumire sorietate 
Proccut delinut In 

31 decembrie 2017 
Procent de;inuit la 

31 decembrie 2016 

COMPLEX I-IOTELWR DAMI3OVLTA S.A. 
99,94 99,94 

TARGOVISTE 
VOLTALIM S.A. CRAIOVA 99.19 99,19 

MERCUR S.A CRAIOVA 97,86 93,37 

GEMINA TOUR S.A. RM. VALCEA 88.29 88,29 

ARGUS S.A. CONSTANTA 8634 86.2! 

FLAROS S.A. BUCURES1 I 81.04 81,04 

CONSTRUCITI FEROVIARE S.A. 77,50 77,30 
C RAIO V A 
UMVERS S.A. RM. VALCEA 73,75 73,75 

PROVITAS SA BUCURESTI 70,28 70,28 

lURISM PUCIQASA S.A. DAMBOVITA 69,22 69,22 

ALIMENTARA S.A. SLATINA 52,24 52,24 

in cursul anului 2017 Societatea a participat In majorarea capitnlului social al Mercur S.A. Craiova 
undo a subseris Si aebital In data do 09 ianunrie 2017. un numar de 6.000.000 actiuni noi in valoare de 
15.000.000 lei, prin exercitarea dreptului do preenfliune. 

Entit&i asociate 
La 31 decembrie 2017 Societatea deçinea parlicipaii tie peste 20% dar nu mai marl do 50% din 
eapitalul social la on nu'när do 9 emitenti (2016: 8 emitenti). Toti ace§tia au sediul in Ron,nia. Pentu 
aceti emiten;i procentul de delinere flu este diferit de procentul numanilui de voturi detinute. 
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28. Tranza4ii si solduri Cu pârti aflate in rcla$ii speciale (cant! iuiare) 

Delinerile in acesti emitenti no an fost califleate Ca entitati asociate, datoritA faptului cá Societatea rn 
exercità o influenta semnificativA in aceste societAli. 

Denumire soeletate 
Procent dcnuL Ia 

31 rler.emhrie 2011 
Procent detiuut la 

31 deeemhrie 2016 

LACTATE NATURA S.A. TARGOVISfE 39,70 39,70 
SINTEROM S.A. CIJJJJ-NAPOCA 31'ss 31,63 
ELECTRO TOTAL S.A. BOTOSANI 29,86 29,96 
TLJRTSM VFLIX S.A. BAILE FELIX 28,97 16,97 
SANTIERIJL NAVAL ORSOVA S.A. 28,02 21,21 
PRODPLAST S.A. BUCUREII 27,55 27.55 
TURISM IOTtJS FELIX S.A. BAILE FELIX 27,46 27.4 
MA] S.A. CRALOVA 25,83, 2531 
ELECTROMAGNETICA S.A. 25,40 25,40 

Personalut chete (Fe Con ducere 

31 decembrie 2017 

Mernbrii Consiliu[ui de Administraie: Tudor Ciurezu - Preedinte, Cristian Buu - Viceproedinte, 
Anina Radii, Radu 1-langa, Aim - Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, Carmen Popa. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director General, Cristian Buu - Director General Adjunct. 

31 deceni&ie 2016 

Menibrii Consiliului do AdminisLri4ie: Tudor Ciumzu - Preedinte, Anina Radu - Vicepreedinte, 
Cristian Busii, Victor Capitanu, Nicolac Stoian, Carmen Popa, Paul - George Pnxlan. 

Conducerea efeetiv& fudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct. 

Societatea flu are obligatli contrautate cu privire In plata de pensii cätre fofli membrii ai Consiliului do 

Adniinistratie si conduecre i dcci flu are contabilizate angajamente de aeeaslà naturà. 

Societatca no a acordat credite sau avansuri (cu excepçia avansurilor pentru deplasari in interesul 
serviciulul. justificate in termen legal) membrilor Consiliului de Administralie si conducerii si flu are 

contahiflzate anajamciite de aecastä naturä. 

Societatea flu a prirnit p no a acordat garantii in favoarea niciunci part1 aliliate. 

29. Angajamente 0i datorli contijigente 

Actiuni in inctantã 

La data de 31 deconibrie 2017, la Direc;ia Juridicà a SocieAtii an figural inregistrale in stare dejnde- 
catA Un mimAr de 29 cauze, din care: 
- 18 cauze - reclamanta; 
- 5 cauze - pãrãtä; 
- 3 cauze - in procedura irtsolven;ei; 
-2 cauze - ehe,natã in garan%ie; 
- I cauza - intervenientã; 
Dupa obicetul acestora, cauzele so structurcaTh astfel: 
-3 cauze - societãti aflate in procedura insolveiflei, astfel: 

1112 cauze Societalea are ealitatea de creditor chirografar; 
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mntr-o cauzä are calitatea de creditor de aport. 
- 8 Gauze - amjlare hotäTâri AGA/ arnilare opera4iuni on actiuni,  in care Societatea are calitatea de re-
clamanta; 
-IN - alLe can't. 
In dosarele de faliment, Ia data de 31 decembrie 2017 sunt Inregistrate 3 cauze din care in douä Socie-
tatea este creditor chirografar, respectiv Electrototal Botoani i SCCF Bucureti i 0 Cauza in care So-
cietatea este creditor de aport - Cortht Targovisto. Mentionärn ca in cursul anului 2017 s  Inch is pro-
cedura falimentului pentru ARO, Societatea nereenperthid oreanta inscrisã la masa eredala. 
In coca cc privc.te actiunile in care Soeicthtoa are calitatea tie rcclamanth, avAnd Ca oliiecL anularea hothrâ-
rilor AGA. acestea vi7eazä in principal: modificäri ale actelor constitutive, constituire de not societãti Cu 

aporturi In naturA, achizitie active, operatiuni Cu actiuni, fuziune, hotArfiri adoptate cu Inoalcarea limitelor 
de compeleni5, priritre societhile pthte figurãnd Corcalis S.A. Craiova, PrIpIast S.A Rucuresti, Contac-
mare S.A. Buzu, Cerealoom S.A. Alexandria, BUR S.A. Bucuresti, Sinterom SA. 
La capitolul ,,a!te Gauze, in care Societatea are calitatea de reclamanta, stint inregistrate dosare avãnd 
object diversificaL: plangeri penale, executãri suite, preon4ii-despagubiri, contestatli 'a executare silita 
prin poprire asupra dividendelor ouvonite, eereri (IC intervenhie diritre care exempli[icäm: 
- executare silitä impotriva dehitoarei AAAS (fosta AVAS ) pentru reouperarea surnei de 633.567 lei, 
confonii Sentintei civile in. 1581/21 octombrie 2010, dosar or. 19477/3/2010. reprezentând suma dato-
raM de cätre AAAS cätre Retizoh S.A.. respeotiv 70% din valoarea unui imobil reirocedat fotilor pro-
prietari. Societatea respectivi a executat aecastA suinà tot din contul SooictAtii, uzflnd de prevcderilc 
aplicahile rãspunderii solidaie. Paiia in p[ezent a lost incasatã sunla de 7.875 lei $i s-a man distribuit 
Societàtii srnna do 35.565 lei din preçul do vãnzare al acuni1or detinute de AAAS la Biofarm S.A. 
Bucureti (in executarea silitA de cãtre alti credited) suma neincasatA pãna la 3idcccrnbrie 2017. 
Se continua executarea. AAAS a contestat vânzarea actiunilor detinute la Biofarm, contoslatic aA'iisà 
in prima instanta, solulia find atacath Cu ape!. Societatea a funnulat cerore do interven(ie in cauzA. 
AAAS a eunLcstht si procesul verbal do distrihuire a pr4ului rezultat din vânzaroa actiunilor Biofarm, 
In care esto pane Si Socictatea, dosar suspendat pane Ia solutionarea primei contestatii a AAAS. Ulti 
ma ceutestatie a AAAS efectuatä In cadmi acestei executäri vizeaza cererea do poprire a dividendclor 
cuveiite AAAS, tefl poprit Meruur SA Craiova (dosar 295161215/2017, Judecatoria Crainva, termen 
21 mactie 2018). 
- actiuni având ca object despàgubiri pentru neindeplinirea obligaei de derulare a ofertei publict obli-
gatorii a actiunilor in aplicarea prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 (referilor a4iuni Mohfla R-
dãuti S.A., Lacta S.A. Giurgiu). Dosarul privind acliunile Mohila S.A. Rãdauti Se afla in executare si-
litA a creantelor din titlurile executor-ii olflinute. In dosarul privind actiunile  Lacta SA Giurgiu, dupa 
soluonarea fuvorabiM ohtinutä !ajudeeatã in prima instanta, Curtea de Apel Bucurosti a admis apelu-
rile paratelor si a dispus plata cAtre apelanla Geochis S.A. a sunici de 8.676 lei eprezeiitand cheltuieli 
de judecata. Impotriva soluliei s-a declarat recurs, cerere care a test respinsa de catre instanta de jude-
catA on obligarea Socieii la piatâ càtre Geochis SA a sumei de 3.785,39 lei - onorariu avocat, 
- in dosarele avfind Ca ohiect daune, In tenieiul art. 210 din Legea 297/2004, in contradictoriu cu acio-
narii majoritari ai erniten;ilor Sinterom S.A. i Contactoare S.A., an fost soh4ionate ircvoeahii, solutia 
instantelor fund aceea a obligarii pãratelor In plata de daune, respectiv: 
a) in dosarul in. 4395/114/2012, avAnd Ca ohiect obligarea Ia daune a Contactoare S.A. In calitate de 
actiunar majoritar at Sinterom S.A., Curtea de Apel P1oi0i, prin Decizia 641/12.102016, a obligat 
pâratn Contactoare S.A. Ia plata sumei do 368.804 Id, reprezentând daune interest si 32.144 lei, chel-
tuicli dejudecatk. Societatea se aflA in curs de executare silith pentru recuperarea creantei. 
b) in dosarul or. 5756/279/2012, avthd Ca object obligarea la daune a societaii Servicii!e Comerciale 
Române S.A. Piatra Neamt"in militate dc acjionar majoritar al Contaetoare S.A. Buzau, Curtea de 
Apel Bacàu prin Decizia 689/12.05.2017 a obligat SCR Ia plata catre Societate a sumei de 104.627,28 
lei si 9.960 lei, che!tuieli dejndecatä. Suma a lost recuperatã de Societate prin execulare silitä. 
- a pronrnvat de asemenea pe parcursul anului 2016 o actiune in preenii baneti pentru obligarea Ce-
realcom S.A. Alexandria la p!ata sumei de 1.660.826 lei. reprezentãnd contra'valoarea pachettdui de 
actiuni cuveniffi ha rctragorca din societate, in conformitate Cu prevederile art. 134 din I egea nr. 
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3111990 R, on modificarile Si completãrile ulterioare. Cauza s-a solutionat in data de 28.12.2017 prin 
respingerea eererii Societalii, avãnd termen de 30 do 7jIe pentru fonnularca cii tic atae. 
Dosarele in care Societatea are eaIitiLea de prhti, reprczentând at4iu'ii avãnd Ca object pr4ençii bà-
neti deeurgand din calilatea de Director i/sau administratori ai Societatii, promovate de Buzam Fin-
dan leodor si Popescu Carmen loana ease la 31 decembrie 2017, prezinta unnãtoarea situatie: 
a) Dosanil nr. 658416312014, reclammfl Buzatu Florian Teodor, având ca object prctenhii bänc$i In suniA 
tic 1758.550 lei j daurie morale in surmi do 40.000 lei motivat do fliptul cä a lost revocat din funeia do ad-
rninistrtnr do cät.re  AUOA, so aflil in rejudecare latribunalul Do!] sub fir. 6584163/2014*,  termen dejude-
cati2I inartie 2018. 
b) Dosaru! or. 22552/21512015, reclarnant Popescu Carmen loana, ayãnd Ca object preenii brinefli In Sn-
niade 480(X) Ici, roprezootñiid participare Ia profit pentru perioadaol ianuarie 2011 —29 aprilie2011   (data 
a care a fost revocata de cälre AGCJA din flinclia de administrator). Sentinta 721/14 septenibrie 2017 a Its-

pins definitiv cererea reclamantei. 
In cursul anului 2017, no an lost inregisirate aciuni in anu1re a llothrârilor adopthte tie Adunarea Ge-
neralá a AePonarilor Societhii. 

Contingente legate tie media 

Societatea no a inregistrat nici on fri de provizion pentru cusluri viitoare privind demonic tie mediu 
InconjLocator. Conducerca no considera eheltuielile asociate on aceste elemente Ca fund semnifleative 

Prelul i/c transfer 	 - 

Legislaia fiscaij din România contine reguli privind preuri1e de transfer intre persoanele afihiate inc 
din minI 2000 

Cadrul legislativ curent defnefle principal "valorii tie piatá' pentru tralizacti he mire persoaule afiliate, 

precuni ai metodehe de stabilire a preturilor de transfer. Ca ur"iare, este de a$eptat ca autoritai1e 
fiscale sä initieze vorificäri alnãnuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura Ca rezuhtatui fiscal 
no este distorsionat de efectul pr4urilor practicate In relatiile on persoane afiliate. 

Societatea on poate cuantifica rezultalul unei astiel do vei-ifieäri. 

30. Evenimente ulterioare datci de raportare 

• In data tic ii februaric 2018, Societatea a publicat rezultatele financiare prehiminare aferente anulul 
?noheiat In 31 decembrie 2017, Intoernite In conformitate cii IFRS, prin comuhlicare in piala (BVB), 
ASE i postare pe pagina de internet Ia adesa wwwsifolt.ro. 

• A fast funalizat procesul tic autorizarc Jo cure ASF a SocietAi In calitate do Administrator de 
Fonduri de Investi%ii Alternative AF1A), precum i evaluarea si autorizarca persoamelor Cu Ilinotli 
clicie (management, adniinisuarea riscului, offer tie eonThrmitate). Totodatä a fost avizat Actul 

constitutiv at societàii. 

Societatca a primit din partea ASF uniiätoarele documente: 

Autorizatia or. 15/15.02.2018 prin care societatea a lost autorizatA in calitate de Administrator de 
Fonduri de Iuvestitii Alternative (AFL&); 

- Avizul or. 48/1502.2018 prin care so avizeazä inodificriIe Statutilui si Contractfflui Societatli astfel 
cum au lost aprobate prin Hothrãrca A(iEA nr. 1/28.04.2016, prin Hotrarea AGE\ nr. 3/25082016 
i prin Llotarareanr 3/0509.2017, acesteadevenind Act eonstitutiv do hi primireaprczentului aviz; 

- Autorizalia nr. 46/15022018 de autorizare a doaunnei Budin Daniela in funetia-oheie do 
ajiministrarea riscului in cadnil SocietMii; 
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30. Eveulniente ultcrioarc datci de raportare frontthuare) 

- Autorizatia nr. 47/1502.2018 de autorizare a doamnel Balmi Viorlea in functia-cheje de oilier de 

conformitate in cadrul Societii; 

- Decizia or 237/1502.2013 prin care se retrage doamnei Man Viorica autoriz4ia de Reprezentant al 
Coinpartimcnl.ului de Control Intern at Soeieti!ii. 

31. Bank mntoemiril situflhilor fmanciarc 

Noi standarde sa interpretäri care no an fast noil adoptate. 

Existá standarde mM de contabilitate si amendarnente la standardele existente care all fost publicate sl 
care no all aplicabilitate ohiigatorie penhru perioada Iriehciata la data de 31 decembrie 2017 ii care nu 

an fast adoptate de eatre Societate. Evaluarea impactului acestor noi standarde i interpretäri este 
prezenhiti ,flai jos. 

IFES 9 "Instnimente financiare" 

Natura mndflcant 

WRS 9 adreseaza clasificarea, evaluarea 5i derecunoaflerea instrurnentelor financiare si a datoriilor 
financiare, iniroduce noi reguli peritru contahilitatea tie aeoperire a riseurilor si 1111 nou model & 

deprocicre pentru activele financiare. 

Impact 

Societatea a evalual activele finaneiax si datoriile si so asteaptA la urniàtornl impact prin adoptarea 
noulul standard incpãnd on 1 ianuarie 2018: 

La data de 31 decembrie 2017 majoritatea activator financiare ale Sueielätii erau Formate din 

instrumente de capitaluri sub forma parlicipatiilor In capitalul social al diferililor emitenti Ce 
ednstituiau portofoliul Societatii. Aceste active au fost clasificate Ca find active financiare disponibile 
in veijerea vãnzarii ale caror diferene din evaluare In sfiirsitul perioadei so contabilizeazA prin alte 

elemente ale rezullatului global. 

Optiunea tie elasificare Ca active evaluate In valoarea justä prin alte eleniente ale rezultatulul global 
este disponibilã si in IFRS 9. Astfel clasificarea aeestor instruniente Ca evaluate a valoarea justä. prin 
alte elemente ale rezultatulul global an Va Li afectatA de noul standard. Diferentele de valoare vor Ii in 
continuare inregistrate in alte elemente ale rezultatului global. Ajustarile peulrui depreciere constimite 

prin contul de profit sau pierdere atèrent. aetivelor financiare disponibile in vederea NmizArii care vor 

Ii transferate la active evaluate la vatoarea justà prin alte Clemente ale reniltamlui global vor H 
reversate i transferate in "Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9' prin diminuarea rezervei din 

rnodifiearca va]orii juste. Aceastä sumã este in cuantum de 22.477.248 lei. 

Totusi. eâiigurilo San pierderile rezoltate din vânzarea activelor financiare clasificate prin alto 

e!emente ale rezultatuiui global conform IFRS 9, flu vor rnai fl transferaic in contul de proFit sau 
pierderc ci reolasifleate din alte eiemente ale rezultatuiui global in rezultatul reportat. 

Norma ASF nr. 2/2018 privind modificarea Norniei ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea 

Reglementärilnr cantabile central me on Standardele Internationale de Raportare Financiarä , aplicahile 

entitätilor autorizate, reglernentate si supravegheate de ASF din Sectonil intrumentelor p investiçiilor 
financiare modificil acest trauimdnt indicãnd ininsferul cfltigurilor San pierderilor din vhj'zarca 
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31. flazelc Intocmirii situatiior financiare (continuare) 

activelor In contul de profit sau pierdere. Pc parcursul anului 2017 aceste some s-au ridicat Ia 
12216446 Id (1016:55.253.217lei). 

Alle active. sub forma unitatilor de fond, inregisn-ate ía valoarea justä de 2.789.494 lei, vor Li 
clasificale conform nouiui standard Ca active Fmanciare evaluate la vaioareajustft prin contul de profit 
sau pierdere. 

Rezerveic din moditicarea la valoarea justa a unitatilor de fond care vor Ti transferate de la active 

financiare disponibile In vederea vãnzãrii la active financiare evaluate la valoarea justà prin contul de 

profit sau pierdere, la data tranzitiei vor Ii trausferate In 'Rezuliatul reportat din adoptarea WRS 9". 

Suina transferatA este do 536.884 lei. 

Ajustärile pentru deprecicre constituite priri contul tie profit sau pierdere In suma de 247.407 lei 

aferenta unittilor de fond care vorfi transfei-ate de ]a active financiare disponibile in vederea vãnzarii 

Ia active financiare evaluate Ia valoareajustä prin contul de profit sau pierdere, In data traiizi icr vor H 
revex-sate. 

Ditèrentele do evaluare care vor Ii inregistrate pe parcursul exercitiului financiar vor afecta direct 

contul de profit say pierdere a] Societätii. 

CeIeIaIte prevederi cu privire Ia evaluarea i recunoasterea activelor Iivanoiare nu afeoteaza 
Soc ietatea. 

Standardul introduce, 'nsa, ocrinte do preentaro extinse care vor modifica modul de prezentare al 

activelor financiare de Ia data adopthrii acestua do cAtre Societate. 

Data adopràrii de ca/re Soc legate 

Standardut trebnie aplicat pentru perioade financiare Incepând Cu I iaiivarie 2018. Societatea Va aplica 

noi!e prevederi inc- .find on I ianuarie 201 B. Sithaile comparative pentru 20171111 vor fl ajustatc. 



 
 

 

RAPORT ANUAL 
la nivel consolidat 

 



  

 

pag 1 

 

 

 

RAPORTUL 

Consiliului de Administraţie 

al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 
 

  
 

Societatea de Investiţii Financiare OLTENIA S.A. („Societatea”) - persoană 

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

Legii nr. 133/1996, este un organism de plasament colectiv care funcţionează în 

baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, a Legii nr. 297/2004 privind 

piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 24/2017 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. 

 În conformitate cu actul constitutiv, Societatea are următorul obiect de 

activitate: 

- administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care 

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

Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni în conformitate cu prevederile art. 

4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995; 

- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de 

investiţii în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare; 

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

vigoare, precum şi de administrare a activelor proprii. 

 

În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 

05.09.2017 a fost aprobat Actul Constitutiv în format unic, obiectul de activitate al 

societății a fost modificat și completat astfel: 

- administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale pentru care 

s-au emis acțiuni proprii, corespunzător Certificatelor de Proprietate și Cupoanelor 

Nominative de Privatizare subscrise de cetățeni în conformitate cu prevederile art. 

4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995; 
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- administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și 

efectuarea de investiții în valori mobiliare în conformitate cu reglementările în 

vigoare; 

- administrarea riscurilor; 

- alte activitati auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectiva.  

 

Actul constitutiv astfel modificat a fost avizat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară în februarie 2018 prin Avizul nr. 48/15.02.2018. 

 

Capitalul social subscris şi vărsat al Societatii este de 58.016.571 lei, divizat 

în 580.165.714 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. Actiunile sunt 

ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată 

şi acordă drepturi egale titularilor lor. 

La data de 31.12.2017 numărul acționarilor Societătii era de 5.748.221 

(2016: 5.754.739). 

Acţiunile Societăţii sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti, 

categoria Premium, cu indicativul SIF 5, începând cu data de 01.11.1999. 

În perioada de raportare, Societatea şi-a desfăşurat activitatea cu respectarea 

prevederilor legale cuprinse în: 
 

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

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

- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață; 

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

funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a 

organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor; 

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

operaţiunile cu valori mobiliare; 

- Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 

societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor 

organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;                           
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- Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor 

structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în 

cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară; 

- Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de 

guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și 

supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

- Codul Bursei de Valori Bucureşti; 

- Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti; 

- celelalte acte normative în materie; 

şi 

- Actul constitutiv (Statut şi Contract de societate). 
 

 

Realizarea activităţilor de depozitare prevăzute de legislaţie şi regulamentele 

A.S.F. în perioada analizată a fost asigurată de RAIFFEISEN BANK S.A. – 

Sucursala Bucureşti. 

 

Evidenţa acţionarilor Societăţii este ţinută de DEPOZITARUL CENTRAL 

S.A. Bucureşti.  
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Situaţiile financiare consolidate la data de 31.12.2017 au fost întocmite în 

conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementarilor  contabile  

conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile 

entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1606/2002 al 

Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002, 

precum și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, Societatea are obligația de a întocmi și depune la ASF situații 

financiare anuale consolidate, în conformitate cu Standardele Internaționale de 

Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana (”IFRS”), în termen de cel 

târziu 4 luni de la închiderea exercițiului financiar.  
 

Situaţiile financiare consolidate ale Societății cuprind Societatea şi filialele 

sale (denumite în continuare Grupul). Activităţile de bază ale Grupului sunt 

reprezentate de activitatea de investiţii financiare desfăşurată de S.I.F. Oltenia 

S.A., precum şi de activităţile desfăşurate de filiale, care apartin unor sectoare 

diferite de activitate ca: alimentar, turism, inchiriere de spatii etc.  

Situaţiile financiare ale filialelor sunt incluse în situaţiile financiare 

consolidate din momentul în care începe exercitarea controlului şi până în 

momentul încetării acestuia. Politicile contabile ale filialelor Grupului au fost 

modificate în scopul alinierii acestora cu cele ale Grupului. 

Data de 31 decembrie 2015 este data tranziției la IFRS ca bază contabilă de 

către Societate, dată la care prin retratare au fost efectuate și înregistrate în 

contabilitate operațiunile determinate de trecerea de la Regulamentul CNVM nr. 

4/2011 la Reglementările Contabile conforme cu IFRS. 

În afară de ajustările specifice consolidării, principalele retratări ale 

informaţiilor financiare cuprinse în situaţiile financiare întocmite în conformitate 

cu RCR (Reglementări Contabile Româneşti), pentru a le alinia la cerinţele IFRS 

adoptate de Uniunea Europeană, constau în: 

➢ gruparea mai multor elemente în categorii mai cuprinzătoare; 

➢ ajustări de valoare justă şi pentru deprecierea valorii activelor financiare 

în conformitate cu IAS 39 „Instrumente financiare recunoaştere şi 

evaluare”; 

➢ ajustări ale elementelor de active şi capitaluri proprii în conformitate cu 

IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaţioniste”, deoarece 

economia românească a fost o economie hiperinflaţionistă până la 31 

decembrie 2003; 
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➢ ajustări în contul de profit sau pierdere pentru a înregistra veniturile din 

dividende la momentul declarării şi la valoarea brută; 

➢ ajustari ale investițiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea 

justa în conformitate cu IAS 40 „Investiții imobiliare”; 

➢ ajustări ale imobilizărilor corporale pentru evaluarea acestora în 
conformitate cu politicile contabile ale Grupului și în conformitate cu 
IAS 16 ”Imobilizări corporale”; 

➢ ajustări pentru recunoaşterea creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe 

profit amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”; 

➢ cerinţe de prezentare în conformitate cu IFRS. 
  

Grupul a adoptat o prezentare pe bază de lichiditate în cadrul situaţiei 

consolidate a poziţiei financiare, iar prezentarea veniturilor şi cheltuielilor s-a 

efectuat în raport de natura lor în cadrul situaţiei consolidate a profitului sau 

pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, considerând că aceste metode 

de prezentare oferă informaţii care sunt credibile şi mai relevante decât alte metode 

permise de IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. 

Grupul are o politică de menținere a capitalurilor proprii în scopul 

dezvoltării și atingerii obiectivelor propuse. Obiectivul principal este continuitatea 

activității în scopul furnizării de profitabilitate pentru acționarii săi.  

Situaţiile financiare consolidate sunt întocmite pe baza convenţiei valorii 

juste pentru: instrumentele financiare derivate, activele şi datoriile financiare la 

valoarea justă prin contul de profit sau pierdere şi activele financiare disponibile în 

vederea vânzării, cu excepţia acelora pentru care valoarea justă nu poate fi stabilită 

în mod credibil. 

Alte active şi datorii financiare, precum şi activele şi datoriile nefinanciare 

sunt prezentate la cost amortizat, valoare reevaluată sau cost istoric. 

Grupul folosește pentru calculul valorii juste următoarea ierarhie de metode : 

- Nivelul 1 : prețuri cotate (neajustate) în piețe active pentru active și datorii 

identice ; 

- Nivelul 2 : intrări altele decat prețurile cotate incluse în Nivelul 1 care sunt 

observabile pentru active sau datorii, fie direct (ex : prețuri), fie indirect (ex : 

derivate din prețuri) ; 

 



Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 7 

 

- Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate în mare măsură pe elemente 

neobservabile. Această categorie include toate instrumentele pentru care tehnica de 

evaluare include elemente care nu se bazează pe date observabile şi pentru care 

parametrii de intrare neobservabili pot avea un efect semnificativ asupra 

evaluării instrumentului. Această categorie include instrumente care sunt evaluate 

pe baza preţurilor cotate pentru instrumente asemănătoare dar pentru care sunt 

necesare ajustări bazate în mare măsură pe date neobservabile sau pe estimări 

pentru a reflecta diferenţa dintre cele două instrumente. 

 

Evaluarea la valoarea justă a participaţiilor deţinute la 31.12.2017 a fost 

realizată după cum urmează: 

➢ pentru titlurile cotate şi tranzacţionate în anul 2017, valoarea de piaţă s-a 

determinat cu luarea în consideraţie a cotaţiei din ultima zi de tranzacţionare 

(cotaţia de închidere de pe piaţa principală de capital pentru nivelul 1, iar 

pentru nivelul 2 s-au luat în consideraţie cotaţiile pentru acţiunile 

tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare); 

➢ pentru titlurile cotate care nu au avut tranzacţii în ultimele 30 de zile de 

tranzacţionare ale anului 2017, precum şi pentru titlurile necotate, valoarea 

de piaţă s-a determinat în funcţie de capitalurile proprii ale emitenţilor la 

31.12.2016; 

➢ pentru titlurile aferente societăţilor comerciale aflate în procedura 

insolvenţei sau în reorganizare, evaluarea se face la valoarea zero; 

➢ pentru titlurile de participare la OPCVM, valoarea luata în calcul a fost 

ultima valoare unitară a activului net, calculată şi publicată. 

 

Valoarea de piață totală a portofoliului de participații administrat de Grup 

este de 1.508.862.770 lei, în acesta regăsindu-se şi titluri la 4 fonduri de investiţii 

în valoare de 2.789.494 lei (0,18% din valoarea de piaţă a portofoliului 

administrat). 
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La 31.12.2017 Grupul deţinea cu precădere acţiuni la societăți care activează 

în domeniul finanţe, bănci, asigurări cu o pondere de 53,35% din valoarea totală 

de piaţă a portofoliului, în scădere ușoară faţă de 31.12.2016, când acelaşi sector 

de activitate înregistra o pondere de 53,37%. 

 

La data de 31 decembrie 2017 Grupul are următoarea structură de active 

financiare: 

 
 

În lei Nr. 
soc. 

Valoare de piață 
31.12.2017 

 Nr. 
soc. 

Valoare de piață 
31.12.2016 

Investiții de capital 

 Societăți listate 31 940.376.548  31 824.634.684 

 
Societăți 
nelistate 

33 565.696.728 
 

35 494.900.179 

 Unități de fond 4 2.789.494  4 2.386.705 

Total active 
financiare 

68 1.508.862.770 
 

70 1.321.921.568 

 

 

Plasamentele deţinute în societăţile ale căror titluri sunt cotate şi 

tranzacţionate pe piaţa de capital din România, plus plasamentul deţinut la Banca 

Comercială Română, la 31.12.2017, reprezintă 93,86% din valoarea justă a 

investiţiilor. 
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Structura consolidată a portofoliului deţinut de Grup  

la data de 31.12.2017  

 
 

 Structura portofoliului Emitenti Valoarea nominala 
totala a participatiei 

Valoarea de piata 
totala a participatiei 

 Sectoarele economice cu 

pondere in portofoliul  

valoric SIF : 

Nr. 
SC 

% (lei) % (lei) % 

 finante,banci,asigurari 5 7,35 192.171.549 40,03 805.042.306 53,35 

 resurse petrol si servicii anexe 1 1,47 75.880.152 15,81 217.017.232 14,38 

 transport energie si gaze 2 2,95 30.052.620 6,26 143.316.222 9,50 

 turism,alim.publica,agrem. 4 5,88 52.750.485 10,99 68.037.429 4,51 

 industrie farmaceutica 1 1,47 9.718.869 2,02 52.266.825 3,46 

 resurse gaz metan 1 1,47 1.608.414 0,34 50.343.359 3,34 

 alte intermedieri financiare 8 11,77 8.957.980 1,87 39.931.310 2,65 

 ind.electronica,electroteh. 8 11,77 25.417.706 5,29 35.099.118 2,33 

 ind.metalurgica 3 4,41 21.658.324 4,51 32.134.556 2,13 

 ind.constr.masini,prelucr. 10 14,71 36.240.663 7,55 31.750.339 2,10 

 ind.chimica 1 1,47 4.702.595 0,98 12.179.721 0,81 

 administrarea pietelor financiare 1 1,47 3.837.090 0,80 10.590.368 0,70 

 ind.alimentara 3 4,41 2.980.168 0,62 3.421.670 0,23 

 comert interior 4 5,88 4.026.322 0,84 1.788.383 0,12 

 inchirieri si subinchirieri bunuri 
imobiliare 

1 1,47 1.639.393 0,34 1.639.393 0,11 

 distribuire, furnizare de energie 
electrica si servicii energetice 

1 1,47 947.380 0,20 1.070.539 0,07 

 alte activitati 7 10,29 4.109.975 0,86 444.506 0,03 

 constructii 3 4,41 876.226 0,18 0 0,00 

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 64 94,12 477.575.911 99,48 1.506.073.276 99,82 

UNITATI DE FOND 4 5,88 2.500.017 0,52 2.789.494 0,18 

TOTAL 68 100,00 480.075.928 100,00 1.508.862.770 100,00 



 Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 10 

 

 



Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 11 

 
 



 Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 12 

 

În perimetrul de consolidare au fost cuprinse un număr de 11 societăţi 
comerciale, la care deținerea este de peste 50% din drepturile de vot, care au fost 
consolidate prin metoda integrării globale. 

Cele 11 societăţi comerciale reprezintă o pondere de 18,15% în activul total 
al Societăţii şi respectiv 18,70% în activul net.  

Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, ca şi profiturile nerealizate 
rezultate din tranzacţii în interiorul Grupului, sunt eliminate în totalitate din 
situaţiile financiare consolidate.  

 În perimetrul consolidării au fost cuprinse următoarele 11 societăţi 

comerciale: 
Activ net 1.494.899.450  lei 

Total activ 1.570.989.901  lei 
 

Nr. Crt Emitent Simbol 

Pondere in 
capitalul social al 

emitentului 
la 31.12.2017 

Pondere in 
capitalul social al 

emitentului 
la 31.12.2016 

Piața pe 
care se 

tranzacționeaza 

1 ALIMENTARA 
S.A. SLATINA 

ALRV 
52,24 52,24 

BVB/ATS 
AeRO Standard 

2 TURISM S.A. 
PUCIOASA 

 
69,22 69,22 

nelistata 

3 PROVITAS S.A. 
BUCUREȘTI 

 
70,28 70,28 

nelistata 

4 UNIVERS S.A. 
RM.VÂLCEA 

UNVR 
73,75 73,75 

BVB/ATS 
AeRO Standard 

5 CONSTRUCȚII 
FEROVIARE S.A. 
CRAIOVA 

CFED 
77,50 77,50 

BVB/ATS 
AeRO Standard 

6 FLAROS S.A. 
BUCUREȘTI 

FLAO 
81,04 81,04 

BVB/ATS 
AeRO Standard 

7 ARGUS S.A. 
CONSTANȚA* 

UARG 
86,34 86,21 

BVB/ATS 
AeRO Premium 

8 GEMINA TOUR 
S.A. RM.VÂLCEA 

 
88,29 88,29 

nelistata 

9 MERCUR S.A. 
CRAIOVA 

MRDO 
97,86 93,37 

BVB/ATS 
AeRO Standard 

10 VOLTALIM S.A. 
CRAIOVA 

 
99,19 99,19 

nelistata 

11 COMPLEX 
HOTELIER S.A. 
DÂMBOVITA 

 
99,94 99,94 

nelistata 

 

 * Argus SA Constanța deține participații la : Comcereal S.A. Tulcea, Aliment Murfatlar SRL și Argus Trans SRL 
care nu au fost incluse în situațiile financiare ale societății și care nu prezintă o influență semnificativă asupra 
acestora. 
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Conducerea Societăţii a clasificat toate titlurile activităţii de portofoliu în 
categoria active financiare disponibile în vederea vânzării. 
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II. DATE ECONOMICE 

 
 

II. 1. SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A 

REZULTATULUI GLOBAL 
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În lei 31 decembrie 

2017 

31 decembrie 

2016 

Venituri   

Venituri din dividende 67.318.530 46.195.459 

Venituri din dobânzi 121.820 178.485 

Alte venituri operaţionale 231.357.824 274.231.826 

Câştig net din diferenţe de curs valutar (260.408) (755.507) 

Câştig net din vânzarea activelor financiare 12.090.806 55.499.636 

Cheltuieli   

Comisioane şi taxe de administrare şi supraveghere (2.807.362) (2.512.083) 

Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri 
şi cheltuieli 

5.480.092 8.521.241 

Alte cheltuieli operaţionale (232.166.317) (257.985.849) 

Profit înainte de impozitare 81.134.985 123.373.208 

Impozitul pe profit  (9.189.114) (18.115.789) 

Profit net al exerciţiului financiar 71.945.871 105.257.419 

Alte elemente ale rezultatului global   

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor 
corporale, neta de impozit amanat 

(419.343) 25.940 

Variatia neta a rezervei din modificarea valorii 
juste a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării  

138.398.165 (4.981.909) 

Rezerva aferentă diferentei din modificarea valorii 
juste a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării transferată în profit sau pierderi, netă de 
impozit 

(10.405.230) (46.406.865) 

Total rezultat global aferent perioadei 199.519.463 53.894.585 

Profit net aferent   

Acţionarilor Societăţii 71.690.366 103.818.103 

Interesului minoritar 255.505 1.439.316 

 71.945.871 105.257.419 

Rezultatul global aferent    

Acţionarilor Societăţii 197.382.582 52.449.509 

Interesului minoritar 2.136.881 1.445.076 

 199.519.463 53.894.585 

Rezultatul pe acţiune   

De bază 0,1236 0,1789 

Diluat 0,1236 0,1789 
 

Profitul net al exercițiului financiar de 71.945.871 lei este în scădere cu 
31,65% faţă de 31.12.2016. 
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Raportarea pe segmente 
 
 
 

 
Indicatori Închiriere Industria alimentară Turism Activitate financiară TOTAL 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Active imobilizate 143.269.078 130.707.103 60.968.399 62.272.344 14.419.241 14.075.461 1.528.072.012 1.361.199.497 1.746.728.730 1.568.254.405 

Active circulante 21.804.053 22.909.013 129.374.145 91.444.494 2.213.563 2.145.065 6.583.747 41.421.568 159.975.508 157.920.140 

Cheltuieli în avans 2.683.184 3.654.026 60.464 54.620 21.253 24.253 73.440 81.276 2.838.341 3.814.175 

Datorii 25.353.815 42.078.883 111.800.458 65.878.438 854.967 736.034 174.598.069 161.662.356 312.607.309 270.355.711 

Venituri în avans 824.364 860.360 3.675 3.843 66.453 20.260 8.355 12.617.426 902.847 13.501.889 

Provizioane 579.804 489.363 675.675 682.170 87.496 85.079 5.288.900 5.048.000 6.631.875 6.304.612 

Interese minoritare - - - - - - 32.419.449 32.017.726 32.419.449 32.017.726 

Capitaluri proprii 140.998.332 113.841.536 77.923.200 87.207.007 15.645.141 15.403.406 1.322.414.426 1.191.356.833 1.556.981.099 1.407.808.782 

              

              

Venituri totale 26.357.843 33.194.066 177.856.265 196.749.944 6.351.216 5.402.909 105.525.354 149.279.728 316.090.678 384.626.647 

Cheltuieli totale 15.871.366 24.907.670 186.653.396 199.189.002 5.803.261 4.989.123 26.627.670 32.167.644 234.955.693 261.253.439 

Rezultat brut 10.486.477 8.286.396 (8.797.131) (2.439.058) 547.955 413.786 78.897.684 117.112.084 81.134.985 123.373.208 

Rezultat net 9.096.662 6.979.010 (8.864.464) (2.439.058) 429.825 339.094 71.283.848 100.378.373 71.945.871 105.257.419 
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Raportarea pe segmente 

 

Raportarea pe segmente este reprezentată de segmentarea pe activităţi care 

are în vedere ramura de activitate din care face parte obiectul principal de activitate 

al societăţiilor din perimetrul consolidării.  

 

Societatea împreună cu societăţile din portofoliu în care deţine peste 50%, 

incluse în perimetrul de consolidare, işi desfăşoară activitatea pe următoarele 

segmente de activitate principale: 

- activitatea de investiţii financiare 

- închiriere de spaţii 

- industrie alimentara 

- turism 

 

  

Indicatorii prezentaţi au fost stabiliţi pe baza situaţiilor financiare 

individuale ale Societăţii şi ale societăţilor din perimetrul de consolidare. 

În cadrul activelor imobilizate deţinute la 31.12.2017 de Grup, o pondere de 

87,48% o deţin activele din activitatea de investiţii financiare reprezentată de 

portofoliul de imobilizări financiare, respectiv 86,80% la 31.12.2016. 

Nivelul ridicat al datoriilor se datorează in principal înregistrării impozitului 

pe profit amânat aferent rezervelor din evaluarea la valoarea justă a portofoliului, 

la 31.12.2017 având o pondere de 40,48% (31.12.2016: 38,22%) în total datorii. 

De asemenea, rezultatul net la 31.12.2017 realizat de activitatea de investiţii 

financiare are o pondere de 99,08%, cu mult peste rezultatul obţinut de societăţile 

incluse în consolidare, respectiv de 95,36% la 31.12.2016. 
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II.2.  SITUAŢIA CONSOLIDATĂ A  

POZIŢIEI FINANCIARE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 19 

În lei 31 decembrie  

2017 

31 decembrie  

2016 

Active 

  Numerar şi echivalente de numerar 9.869.368 14.097.652 

Depozite plasate la bănci 13.030.043 55.766.431 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii 1.506.578.556 1.320.042.260 

Active financiare la valoarea justa prin profit sau 
pierdere 2.284.214 1.879.308 

Credite şi creanţe 29.563.961 27.956.237 

Imobilizări corporale 87.012.073 89.336.477 

Investitii imobiliare 93.360.493 92.053.162 

Alte active 167.843.871 128.854.425 

Total active 1.909.542.579 1.729.985.952 

Datorii 

  Dividende de plată 48.791.984 57.862.221 

Impozite şi taxe 7.071.981 7.198.620 

Datorii cu impozitul amânat 126.534.254 103.341.237 

Alte datorii 137.743.812 121.757.366 

Total datorii 320.142.031 290.159.444 

Capitaluri proprii 

  Capital social 58.016.571 58.016.571 

Ajustari ale capitalului social 103.806.500 735.595.648 

Alte elemente de capitaluri proprii 619.775.291 494.271.572 

Rezerve din reevaluare imobilizări corporale 39.562.594 40.580.683 

Rezerve legale şi statutare 27.963.377 27.767.864 

Alte rezerve 701.904.709 2.461.325.656 

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 
sau pierderea neacoperita (11.100.021) (14.861.962) 

Rezultatul reportat ca urmare aplicării IAS 29 asupra 
capitalului social şi rezervelor (158.148.438) (2.596.780.323) 

Rezultatul reportat ca urmare aplicării IAS fără IAS 
29 103.510.150 98.074.970 

Profit curent 71.690.366 103.818.103 

Total capitaluri proprii atribuibile societăţii 
mamă 1.556.981.099 1.407.808.782 

Interesul minoritar 

din care: 32.419.449 32.017.726 

Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent 
intereselor care nu controlează 255.505 1.439.316 

Alte capitaluri proprii 32.163.944 30.578.410 

Total capitaluri  1.589.400.548 1.439.826.508 

Total datorii şi capitaluri proprii 1.909.542.579 1.729.985.952 
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La data de 31.12.2017 Grupul deține un portofoliu de participații în societăți 

și fonduri de investiții la valoare de piață de 1.508.862.770 lei ce reprezintă 

79,02%  din activele totale, înregistrând o creștere cu 14,14%  faţă de 31.12.2016. 

 

Societăţile cu pondere în totalul portofoliului sunt următoarele: 

 

Nr. 
crt. 

Societatea Procent din 
total 
- % - 

Valoare de piata la 
31 decembrie 2017 

- lei - 

1 
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 31,53 

475.816.901 

2 
OMV PETROM S.A. București 14,38 

217.017.232 

3 
B.R.D - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 12,77 

192.709.166 

4 
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj 6,83 

103.012.512 

5 
S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A . Mediaș  4,92 

74.286.336 

6 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 
București 4,57 

69.029.886 

7 
ANTIBIOTICE S.A. Iași  3,46 

52.266.825 

8 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș 3,34 

50.343.359 

9 
TURISM LOTUS FELIX S.A. Băile Felix  2,26 

34.139.573 

10 EXIMBANK - BANCA DE EXPORT 
IMPORT A ROMÂNIEI S.A. 2,22 

33.503.727 

TOTAL 86,28 1.302.125.517 

 

 

 Depozitele plasate la bănci au o valoare de 13.030.043 lei, în scădere cu 

76,63% faţă de 31.12.2016. 

 Datoriile totale sunt în sumă de 320.142.031 lei, în creștere cu 10,33% faţă 

de 31.12.2016.  

Datoriile cu impozitul amânat în sumă de 126.534.254 lei reprezintă 39,52% 

din datoriile totale. 



Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 

PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI 
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Grupul, prin complexitatea activității pe care o desfăşoară, este supus unor 

riscuri variate. 

Conducerea evaluează în permanență riscurile care pot afecta atingerea 

obiectivelor societății și ia măsurile ce se impun în cazul modificării condițiilor în 

care își desfășoară activitatea. 

Activitatea de management a riscurilor, componentă importantă a activității 

societății, vizează atât riscurile generale cât și riscurile specifice, astfel cum acestea 

sunt prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, de 

Regulamentul CNVM/ASF nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consililiului din 

26 iunie 2013. 

Abordarea Societății privind managementul riscului este consecventă cu 

strategia generală de business și actionează planificat pentru realizarea obiectivelor 

de afaceri, aliniate cu obiectivele strategiei de risc. 

Printre principalele obiective ale strategiei de risc evidențiem: 

- dezvoltarea și implementarea unui proces de gestionare a riscului de largă 

transparență pentru identificarea și gestionarea riscurilor; 

- promovarea la nivelul Societății a unei abordari de management a riscurilor 

prin educație și întâlniri de conștientizare; 

- identificarea opțiunilor pentru managementul permanent al riscurilor; 

- descrierea mediului extern așteptat să aibă un impact asupra businessului 

planificat și evoluția acestuia cum ar fi: perspectiva pieței, evoluții reglementare; 

- descrierea strategiei de business a Societății, țintele strategiei, activitățile 

de bază; 

- definirea elementelor cheie ale cadrului de lucru al managementului 

riscurilor pentru a asigura implementarea unei strategii adecvate strategiei generale 

de business; 

- descrierea profilului de risc curent și țintit pentru principalele tipuri de 

riscuri. 

Având în vedere, structura societăților care intra în perimetrul de 

consolidare, respectiv faptul că singura societate listată pe Bursa de Valori 

București la categoria Premium, este S.I.F. Oltenia S.A., activitatea de 

administrare și gestionare a riscurilor se desfășoară cu respectarea prevederilor 

cadrului legal cu precădere de către S.I.F. Oltenia S.A. 
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La nivelul Societății este organizată o structură specială, Responsabilul cu 

Administrarea Riscului, care supraveghează și coordonează această activitate. 

Societatea acordă o maximă importanță gestionării eficiente a riscurilor în 

vederea atingerii obiectivelor strategiei și pentru a asigura beneficii acționarilor. 

Administrarea riscurilor semnificative presupune asigurarea cadrului pentru 

identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul acestor riscuri în vederea 

menținerii lor la un nivel acceptabil raportat la apetitul de risc al Societății și la 

capacitatea acesteia de a diminua sau acoperi aceste riscuri. 

Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri 

de supervizare și aprobare a limitelor decizionale. 

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

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

riscurile ce pot apărea în derularea activităţii. 

Prin natura obiectului de activitate Societatea este expusă la diferite tipuri de 

riscuri asociate instrumentelor financiare și piețelor pe care are expunere. 

Principalele riscuri identificate în activitatea Grupului sunt: 

a) riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rată a dobânzii) 

b) riscul de credit 

c) riscul de lichiditate 

d) riscul aferent impozitarii 

e) riscul aferent mediului economic 

f) riscul operaţional 
 

a) Riscul de piață 

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

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

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

dobânzii, precum şi fluctuaţiile cursului valutar pentru întreaga activitate a 

Grupului. 

Administrarea eficientă a riscului de piață se face prin utilizarea analizei 

fundamentale care dă indicații asupra solidității unei investiții, precum și 

estimarea potențialului unor companii, și luând în considerare prognozele privind 

evoluția ramurilor economice și a piețelor financiare. 
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Principalele aspecte urmărite în analiza riscului de piață sunt: evaluarea 

portofoliului de acțiuni din punct de vedere al profitabilității și a potențialului de 

creștere, alocarea strategică a investițiilor pe termen lung, identificarea investițiilor 

pe termen scurt pentru a se fructifica fluctuațiile de preț pe piața de capital, 

stabilirea unor limite de concentrare a activelor într-un anumit sector economic. 

Grupul este expus riscului de valoare de piață a instrumentelor financiare 

deținute care fluctuează ca rezultat al schimbării condițiilor pe piața de capital. 

Periodic, strategia de management al riscului impune întocmirea și prezentarea de 

rapoarte către Comitetul de Audit și structurile de conducere care analizează modul 

de evaluare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor identificate, 

încadrarea în limitele de risc stabilite și măsurile ce se impun a fi luate pentru o 

gestionare cât mai eficientă.  

Grupul este supus la riscul de piaţă, în special din cauza activităţii sale de 

tranzacţionare. Ținand cont de specificul activității, cele mai relevante riscuri 

pentru activitatea curentă sunt: riscul de preț al acțiunilor, riscul de rată a dobânzii, 

riscul valutar. 

 

 Riscul de preț 

Grupul este expus riscului de valoare justă a instrumentelor financiare 

deținute care fluctuează ca rezultat al schimbărilor în prețurile pieței, fie că este 

cauzat de factori specifici activității emitentului sau factori care afectează toate 

instrumentele tranzacționate pe piață.  

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni listate (pe BVB – piața 

reglementată, BVB-AERO – sistem alternativ de tranzacționare), la 31 decembrie 

2017, reprezinta 62,44% din valoarea totală a portofoliului de acțiuni administrat. 

În aceste condiții, Grupul a identificat un risc de piață mediu – asociat 

variației prețurilor activelor financiare de pe piața de capital. 

În cadrul portofoliului administrat se regăsesc un număr de 8 emitenți, din 

cei 13 care constituie indicele BET al Bursei de Valori București. 

Valoarea de piață a pachetelor de acțiuni deținute la cei 8 emitenți, 

reprezintă - la 31 decembrie 2017 – 76,36% din valoarea de piață a acțiunilor 

deținute la societățile listate.  



Raportul Consiliului de Administraţie al S.I.F. Oltenia S.A. 

asupra Situaţiilor Financiare Consolidate 

încheiate la 31.12.2017 

 

 

pag 25 

Conducerea Grupului monitorizează riscul de piață și acordă competență 

privind limitele de tranzacționare pe piața de capital conducerii efective a 

societății. 

La data de 31 decembrie 2017 Grupul are următoarea structură de active 

supuse riscului de preț: 

 Nr. 
soc. 

Valoare de piață 
31.12.2017 

- lei - 

 Nr. 
soc. 

Valoare de piață 
31.12.2016 

- lei - 

Investiții de capital      

 Societăți listate 31 940.376.548  31 824.634.684 

 Societăți nelistate 33 565.696.728  35 494.900.179 

 Unități de fond 4 2.789.494  4 2.386.705 

Total investiții de 
capital 

68 1.508.862.770 
 

70 1.321.921.568 

 

Plasamentele deținute în societățile ale caror titluri sunt cotate si 

tranzacționate pe piața de capital din România, plus plasamentul deținut la Banca 

Comercială Română, reprezintă la 31.12.2017 -  93,86 (2016: 91,80%) din 

valoarea justă a investițiilor. 

La 31.12.2017 Grupul deținea cu precădere acțiuni care activează în 

domeniul finanțe, bănci, asigurări cu o pondere de 53,35% din total portofoliu, în 

ușoară scădere față de 31.12.2016, când pe același sector de activitate înregistra o 

pondere de 53,37%. 

 

Riscul valutar 

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu să fie afectată negativ 
ca urmare a variaţiei cursurilor valutare. 

În condiţiile în care majoritatea activelor Grupului sunt exprimate în moneda 
naţională, fluctuaţiile cursului de schimb nu afectează în mod direct activitatea 
Grupului.  

Aceste fluctuații au influență în cazul evaluării investițiilor de tipul 

depozitelor în valută. 

Disponibilitățile în valută reprezintă, la 31 decembrie 2017, 0,20% din 

totalul activelor financiare, astfel încât riscul valutar este nesemnificativ. 

Datorită ponderii scăzute a activelor exprimate în valută, Grupul nu are o 

politică formalizată de acoperire a riscului valutar. 
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Investițiile în depozite bancare în valută sunt în permanență monitorizate și 

se iau măsuri de investire, dezinvestire, în funcție de evoluția prognozată a cursului 

valutar. 

Concentrarea activelor și datoriilor pe feluri de valute este rezumată în 

tabelul următor: 
 

31 decembrie 2017 
Valoare 

contabilă 
- lei - 

Lei EUR USD 

Active financiare     

Numerar și echivalente de 
numerar 9.869.368 9.657.421 211.900 47 

Depozite plasate la bănci 13.030.043 9.794.906 1.786.170 1.448.967 

Active financiare disponibile 
în vederea vânzării 1.506.578.556 1.506.578.556 - - 

Active financiare evaluate la 
valoarea justă prin profit sau 
pierdere 2.284.214 2.284.214 - - 

Credite și creanțe 29.563.961 29.563.961 - - 

Alte active financiare 167.843.871 167.843.871 - - 

Total active financiare 1.729.170.013 1.725.722.929 1.998.070 1.449.014 

     

Datorii financiare    - - 

Dividende de plată 48.791.984 48.791.984 - - 

Alte datorii financiare 137.743.812 137.743.812 - - 

Total datorii financiare 186.535.796 186.535.796 - - 

 

Riscul de rată a dobânzii 

Riscul de rată a dobânzii este acela ca valoarea unui portofoliu să varieze ca 

urmare a unor schimbări în ratele dobânzilor practicate pe piaţă. Factorii ce definesc 

acest tip de risc de piaţă sunt o gamă largă de rate ale dobânzii corespunzătoare unei 

variaţii de pieţe, monede şi scadenţe pentru care Grupul deţine poziţii. 

Rata dobânzii influentează  direct veniturile si cheltuielile atașate activelor și 

datoriilor financiare purtătoare de dobânzi variabile.  

Majoritatea activelor din portofoliu nu sunt purtătoare de dobândă. În 

consecință  Grupul nu este în mod semnificativ afectat de riscul de rată  a dobânzii. 

Ratele de dobandă aplicate numerarului și echivalentelor de numerar sunt pe 

termen scurt. La nivelul Grupului ponderea resurselor împrumutate în totalul 
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resurselor de finanțare ale societăților nu este semnificativă, cu excepția ARGUS 

S.A. Constanța și MERCUR S.A. Craiova. 

Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor, pentru o mai mare flexibilitate 

în politica de alocare a disponibilităţilor băneşti, se va urmări ca plasarea 

disponibilităţilor băneşti în instrumente monetare să se facă în special pe termen 

scurt, de 1-3 luni.  

 

b) Riscul de credit 

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

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

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

raport cu orice tip de creanță.  

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

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

Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența 

semnificativ activitatea Societății sunt: 

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

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

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

cumpărare; 

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

să fie mai mică decât valoarea investiției inițiale. 

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

operaţiunilor investiţionale, cât şi după aprobarea şi realizarea efectivă a 

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

situaţia apariţiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activităţii economice 

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

 

În cazul Grupului, riscul de credit este diminuat, deoarece portofoliul este în 

cea mai mare parte determinat de expunerile pe elemente de activ de tipul 

“acţiunilor” care reprezintă 79,02% din activele administrate, evaluate conform 

prevederilor legale și care ar putea genera un eventual risc de neîncasare a 

dividendelor aprobate anual de AGA. 
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În conformitate cu prevederile legale, Grupul nu a acordat niciun fel de 

credite sau garanţii terţilor. 

Riscul de credit poate afecta activitatea Grupului indirect, cazul societăţilor 

comerciale din portofoliu care întâmpină dificultăţi financiare în a-şi achita 

obligaţiile de plată corespunzătoare dividendelor. Având în vedere diversitatea 

plasamentelor și faptul că majoritatea acestora sunt efectuate în entități stabile și cu 

lichiditate sporită pe piață, acest risc este mult diminuat și gestionat corespunzător 

de Grup. 

Grupul poate fi expus riscului de credit prin investiții realizate în obligațiuni, 

a conturilor curente, depozitelor bancare, precum și a altor creanțe. La nivelul 

Grupului nu există plasamente în obligațiuni, instrumente derivate, ceea ce reduce 

la minim riscul de credit. 

La data de 31 decembrie 2017 Grupul nu deținea în portofoliu obligațiuni, 

garanții reale drept asigurare și nu înregistra active financiare restante.  

Estimăm că riscul de credit la care este expus Grupul este mediu. 

Expunerea maximă la riscul de credit la data de 31 decembrie 2017 este de 

50.568.638 lei. 

 

Expunerea la riscul de credit: 

   În lei 
31 decembrie 

 2017 
31 decembrie  

2016 

Depozite și conturi la bănci  22.679.467 69.502.053 

Alte active 27.889.171 26.684.576 

TOTAL 50.568.638 96.186.629 

 

 

c) Riscul de lichiditate 

Grupul urmăreşte menţinerea unui nivel de lichiditate adecvat obligaţiilor 

sale suport, pe baza unei evaluări a lichidităţii relative a activelor pe piaţă, ţinând 

cont de perioada necesară pentru lichidare şi de preţul sau de valoarea la care pot fi 

lichidate activele respective, precum şi de sensibilitatea lor la riscurile de piaţă sau 

la alţi factori externi. 

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

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

astfel încât să fie asigurat faptul că Grupul menţine niveluri ale rezervelor de 
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lichiditate care sunt adecvate pentru a-i permite să facă faţă eventualelor 

dezechilibre dintre intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză. 

Riscul de lichiditate este legat în special de participaţiile deţinute la 

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

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

economico-financiară sau în cazul în care se urmăreşte obţinerea de lichidităţi - 

este deosebit de greoaie, existând riscul de a nu fi posibilă obţinerea unui preţ 

superior sau cel puţin egal celui cu care aceste participaţii sunt evaluate în calculul 

activului net, conform reglementărilor A.S.F.  

În cadrul Grupului, la 31 decembrie 2017, participațiile deținute în societăți 

nelistate reprezintă 29,62% din totalul activelor administrate, în cadrul cărora se 

include participația deținută în BCR, care individual reprezintă 84,11% din 

valoarea participațiilor deținute la societățile nelistate. Având în vedere faptul că 

BCR este evaluată la valoarea fondurilor proprii și că celelalte două bănci BRD și 

TLV - bănci cu care BCR este în competiție în domeniul financiar-bancar din 

România - se tranzacționează la prețuri care reprezintă multiplu de 1,3 - 1,4 

fondurile lor proprii, nu există riscul ca o eventuală fructificare a pachetului deținut 

la BCR să nu poată fi realizat la valoarea la care este evaluată, respectiv la valoarea 

fondurilor sale proprii. 

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă 

chiar şi tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate. 

În perspectiva anului 2018, anticipăm menţinerea unui nivel scăzut de 

lichiditate pentru piaţa de capital din Romania. 

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

creştere a lichidităţii portofoliului administrat. 

Estimăm că acest risc este mediu, corelat cu lichiditatea pieței de capital 

românești. 

 

Structura activelor și datoriilor din punct de vedere al lichidității este 

analizată în tabelul următor: 
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In lei Valoare 
contabila Sub 3 luni 

Intre  

3 si 12 luni 

 

Intre 

1 si 5 ani  

Fara 
maturitate 

prestabilita 

31 decembrie 2017 
     

Active financiare 
     

Numerar si echivalente de 
numerar 

9.869.368 - - - 9.869.368 

Depozite plasate la banci 13.030.043 11.701.664 979.801 348.578 
 

Active financiare disponibile 
in vederea vanzarii 

1.506.578.556 - - - 1.506.578.556 

Active financiare evaluate la 
valoarea justa prin profit sau 
pierdere 

2.284.214 - - - 2.284.214 

Credite si creante 29.563.961 - - - 29.563.961 

Total active financiare 1.561.326.142 11.701.664 979.801 348.578 1.548.296.099 

Datorii financiare  
     

Dividende de plata 48.791.984 48.791.984 - - - 

Alte datorii financiare 137.743.812 65.828.168 59.169.165 12.746.479 - 

Total datorii financiare 186.535.796 114.620.152 59.169.165 12.746.479 - 

 

d) Riscul aferent impozitarii  

Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeană, Grupul a trebuit 

să se supună reglementarilor fiscale ale Uniunii Europene și să implementeze 

schimbările aduse de legislația europeană. Modul în care Grupul a implementat 

aceste schimbări ramâne deschis auditului fiscal timp de cinci ani. 

Conducerea Grupului consideră că a interpretat corect prevederile legislative 

și a înregistrat valori corecte pentru impozite, taxe și alte datorii către stat dar, și în 

aceste condiții, există un anumit risc atașat. 

Sistemul fiscal din România este supus unor diverse interpretări şi schimbări 

permanente. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot adopta interpretări diferite 

faţă de Grup ale unor aspecte fiscale şi pot calcula dobânzi şi penalităţi. 

Declaraţiile privind impozitele şi taxele pot fi supuse controlului şi revizuirii 

pe o perioadă de cinci ani, în general după data depunerii lor.  

Guvernul României deține un număr important de agenții autorizate să 

efectueze controlul societăților care operează pe teritoriul României. Aceste 
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controale sunt similare auditurilor fiscale din alte țări și pot acoperi nu numai 

aspectele fiscale, dar și alte aspecte legale și de reglementare care prezintă interes 

pentru aceste agenții. Este posibil ca Grupul să fie supus controalelor fiscale pe 

măsura emiterii unor noi reglementări fiscale. 

 

e) Riscul aferent mediului economic 

Acest risc este extrem de important, prin efectul direct asupra activităţii 

Grupului, cât şi indirect, prin intermediul societăţilor la care Societatea deţine 

participaţii. 

Economia românească continuă să prezinte caracteristicile specifice unei  

economii emergente şi există un grad semnificativ de incertitudine privind 

dezvoltarea mediului politic, economic şi social. 

Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2017 a fost un an foarte 

bun, creşterea înregistrată de PIB fiind superioară nivelului prognozat. 

Economia românească este încă o economie fragilă şi este afectată de 

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

partenere de afaceri pentru ţara noastră. 

Economia UE va fi supusă în anul 2018 în special riscurilor politice. Politica 

va influența economia și va genera incertitudine. Modul în care Marea Britanie va 

ieși din UE, condițiile ce urmează să fie negociate, ridică noi semne de întrebare 

asupra evoluției economiei UE în 2018. 

Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de 

asemenea există un risc politic ridicat. În anul 2017 au avut loc numeroase 

schimbări la nivel guvernamental și acestea au continuat și în anul 2018. 

Estimăm că riscul aferent mediului economic la care este expus Grupul este 

moderat (mediu). 

 

f) Riscul operațional 

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al 

nerealizării profiturilor estimate datorat utilizării inadecvate de sisteme, procese, 

resurse umane, atât din cauza unor factori interni, cum ar fi derularea inadecvată a 

unor activităţi interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme 

necorespunzătoare, cât și din cauza unor factori externi, cum ar fi schimbarea 

condiţiilor economice, schimbări legislative pe piaţa de capital, prevederi 

necorespunzătoare sau insuficient conturate în contracte, evenimente socio-

politice. 
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Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor 

legate de riscul operaţional revine conducerii Grupului. Responsabilitatea este 

sprijinită de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului de gestionare a riscului 

operaţional pe următoarele arii: 

- stabilirea adecvată a structurii organizaționale și a responsabilităților; 

- cerinţe de separare a responsabilităţii; 

- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare; 

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

acestora; 

- dezvoltarea şi instruirea profesională; 

- stabilirea unor standarde de etică pentru personal; 

- documentarea controalelor şi procedurilor; 

- prevenirea riscului de litigii; 

- stabilirea și implementarea procedurilor de prevenire și gestionare a 

conflictelor de interese; 

- stabilirea și implementarea strategiei managementului riscului, stabilirea 

apetitului la risc și a profilului de risc; 

Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii societăţii. 

Grupul gestionează riscul operaţional prin identificarea, estimarea, 

monitorizarea şi controlul riscurilor, luând măsurile ce se impun pentru gestionarea 

eficientă a acestora. 
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IV.  MODIFICĂRI ÎN   

CONDUCEREA SOCIETĂŢII 
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În conformitate cu Actul Constitutiv, Societatea este administrată în sistem 

unitar. 

Consiliul de Administraţie al Societăţii este constituit din 7 membri aleşi de 

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

 Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie – 5 membri – sunt 

neexecutivi. 

Dintre aceştia, trei administratori sunt independenţi şi constituie Comitetul 

de Audit. 

Structura conducerii se prezintă astfel: 

 

31 decembrie 2017 

Membrii Consiliului de Administraţie: Tudor Ciurezu - Preşedinte, 

Cristian Bușu - Vicepreşedinte, Anina Radu, Radu Hanga, Ana-Barbara Bobircă, 

Nicolae Stoian, Carmen Popa. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu (Director General), Cristian Bușu 

(Director General Adjunct). 

Consiliul de Administrație a fost ales de către Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor din data de 04.04.2017 și a fost avizat de A.S.F. în 26.07.2017 prin 

Avizul nr. 424/26.07.2017. 

Totodată, prin Avizul nr. 423/26.07.2017 a fost avizată modificarea 

componenței conducerii Societății, conform Hotărârii CA nr. 4 din 04.04.2017. 

 

31 decembrie 2016 

Membrii Consiliului de Administraţie: Tudor Ciurezu - Preşedinte, 

Anina Radu - Vicepreşedinte, Cristian Bușu, Victor Căpitanu, Nicolae Stoian, 

Carmen Popa, Paul-George Prodan. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu (Director General), Anina Radu 

(Director General Adjunct). 
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V.  EVENIMENTE ULTERIOARE 

DATEI BILANTULUI 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A. 

I. În data de 15 februarie 2018, Societatea a publicat rezultatele financiare 

preliminare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2017, întocmite în 

conformitate cu IFRS, prin comunicare în piață (BVB), ASF și postare pe pagina 

de internet la adresa www.sifolt.ro. 

II. A fost finalizat procesul de autorizare de către ASF a Societății în calitate 

de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA), precum și evaluarea 

și autorizarea persoanelor cu funcții cheie (management, administrarea riscului, 

ofițer de conformitate). Totodată a fost avizat Actul constitutiv al societății. 

Societatea a primit din partea ASF următoarele documente: 

- Autorizația nr. 45/15.02.2018 prin care societatea a fost autorizată în 

calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA); 

- Avizul nr. 48/15.02.2018 prin care se avizează modificările Statutului și 

Contractului Societății astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 

1/28.04.2016, prin Hotărârea AGEA nr. 3/25.08.2016 și prin Hotărârea nr. 

3/05.09.2017, acestea devenind Act constitutiv de la primirea prezentului aviz; 

- Autorizația nr. 46/15.02.2018 de autorizare a doamnei Budin Daniela în 

funcția-cheie de administrarea riscului în cadrul Societății; 

- Autorizația nr. 47/15.02.2018 de autorizare a doamnei Bălan Viorica în 

funcția-cheie de ofițer de conformitate în cadrul Societății; 

- Decizia nr. 237/15.02.2018 prin care se retrage doamnei Bălan Viorica 

autorizația de Reprezentant al Compartimentului de Control Intern al Societății.  

 

 

 

ALIMENTARA SA Slatina 

I. În data de 17 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• profitul realizat să rămână nerepartizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 
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• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS; 

 

ARGUS SA Constanta 

I. În data de 26 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• reportarea pierderii înregistrate de societate la 31 decembrie 2017 și 

acoperirea acesteia din profiturile viitoare; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de investiții pe anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 

II. În data de 23 ianuarie 2018: 

• domnul Cristian Busu este numit Președinte al Consiliului de 

Administrație; 

• au încetat raporturile de muncă dintre Argus SA și directorul general-

domnul Paul Verdes ca urmare a încetării mandatului la 24 ianuarie 2018. 

III. În data de 01 februarie 2018 se numește domnul Robu Sabin Marcu în 

funcția de director general cu contract de mandat pe perioada 05 februarie 2018 – 

30 iunie 2018 

IV. Începând cu data de 05 februarie 2018 se numește domnul Ștefan Culetu 

în funcția de director comercial pe perioadă determinată de trei luni. 

 

COMPLEX HOTELIER DÂMBOVIȚA SA Târgoviște 

I. În data de 16 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 
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• repartizarea profitului realizat la rezerve legale și acoperirea parțială a 

pierderilor din anii precedenți; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de investiții pentru 2018; 

• alegerea domnului Ioan Pauna ca membru în Consiliul de 

Administrație, pentru un mandat valabil cu cel al celorlalți administratori, urmare a 

demisiei unuia dintre administratori;  

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS; 

II. În data de 16 februarie 2018 a fost numit președinte CA - domnul Ioan 

Păuna. 

 

CONSTRUCȚII FEROVIARE CRAIOVA SA  

I. În data de 31 ianuarie 2017 Consiliul de Administrație aprobă amânarea 

datei plății de 16 februarie 2018 stabilită pentru restituirea către acționari a unei 

cote părți din aporturi conform hotărârii AGEA din 22 septembrie 2017, până la 

data când soluția în Dosarul nr. 12493/63/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, va 

fi definitivă. 

II. În data de 19 februarie 2018 Tribunalul Dolj, în Dosarul nr. 

12493/63/2017, a admis opoziția formulată de Multifuncțional Ecologic System 

SRL la hotărârea AGEA a SCCF Craiova, din data de 22 septembrie 2017, 

publicată în MO nr. 3840/11.10.2017 de diminuare a capitalului social, prin 

restituirea către acționari a unei cote părți din aporturi și pe cale de consecință: 

obligă SCCF Craiova la acordarea unor garanții adecvate, respectiv instituirea 

garanțiilor în favoarea Multifuncțional Ecologic System SRL, cu privire la 

acțiunile deținute de SCCF Craiova la SIF Moldova și SNG Romgaz, înainte de a 

proceda la reducerea capitalului social și la efectuarea plăților către acționari, prin 

diminuarea capitalului social. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

III. În data de 20 februarie 2018, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 
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• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 

 

FLAROS SA Bucuresti 

I. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 

 

GEMINA SA Rm. Valcea 

I. Începând cu data de 01 ianuarie 2018 s-a prelungit contractul de mandat 

pentru directorul general până la 31 decembrie 2018. 

II. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de investiții pentru anul 2018; 
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• revocarea doamnei Budin Daniela din funcția de administrator; 

• alegerea doamnei Vlăduțoaia Valentina în funcția de administrator 

pentru un mandat cu durata până la data de 04 septembrie 2019. 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 

 

MERCUR SA Craiova 

I. În data de 06 februarie 2018 în dosarul nr. 14458/215/2014* Curtea de 

Apel Craiova a respins ca nefondate recursurile formulate de MERCUR SA și 

Consiliul Județean Dolj. Respinge ca lipsit de interes recursul formulat de 

Asociația Creștină Ecumenică. Decizia este irevocabilă. 

În fapt se menține soluția Tribunalului Dolj din data de 25 octombrie 2017, 

care în esență precizează: ”... obligă pârâtul Mercur SA la restituirea către 

reclamant (Consiliul Județean Dolj) în natură, a tuturor bunurilor enumerate în 

procesul verbal din 21 noiembrie 2005, iar dacă restituirea nu este posibilă, obligă 

pârâtul la plata către reclamant a despăgubirilor în sumă de 113.907 lei, 

reprezentând contravaloarea bunurilor și la plata sumei de 2.108,6 lei cheltuieli de 

judecată. ... Obligă apelanta MERCUR SA să-i plătească apelantei Asociația 

Creștin Ecumenică suma de 2.400 lei cu titlul de cheltuieli de judecată ...” 

II. În data de 20 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de activitate pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 
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• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS; 

• realegerea Consiliului de Administrație format din 3 membri, pentru 

un mandat de 4 ani începând din 01 iulie 2018. 

 

PROVITAS SA București 

I. În data de 14 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat în 2017; 

• descărcarea de gestiune a administratorului unic d-ra Anina Radu 

pentru perioada 01 ianuarie – 31 octombrie 2017 și a administratorului unic d-ra 

Nedelcu Alexandra Cătălina pentru perioada 01 noiembrie – 31 decembrie 2017. 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorului unic pentru anul 2018; 

• numirea auditorului financiar; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS; 

 

TURISM SA Pucioasa 

I. În data de 20 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului realizat; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de investiții pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• valoarea poliței de asigurare pentru răspunderea profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS; 
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UNIVERS SA Rm. Valcea 

I. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profitului net realizat în anul 2017; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea 

desfășurată în exercițiul financiar din anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2018; 

• nivelul poliței de asigurare pentru răspundere profesională a 

administratorilor în anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 

 

VOLTALIM SA Craiova 

I. Începând cu data de 01 ianuarie 2018 s-a prelungit contractul de mandat 

pentru directorul general până la 31 martie 2018. 

II. În data de 19 februarie 2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor, întrunită statutar, care a aprobat următoarele: 

• situațiile financiare la 31 decembrie 2017; 

• repartizarea profiului realizat pentru acoperirea pierderii din anii 

anteriori; 

• descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

• bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 

• programul de investiții pentru anul 2018; 

• nivelul remunerației administratorilor pentru anul 2018; 

• întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform 

IFRS. 
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Niciuna din societățile comerciale incluse în perimetrul de consolidare nu 

intră sub incidența OMFP nr. 881/25.06.2012, respectiv nu este obligată să 

întocmească și să raporteze situații financiare în condiții de IFRS. Acestea conduc 

evidența contabilă conform reglementărilor OMFP 1802/2014 pentru aprobarea 

reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 

financiare anuale consolidate. În vederea consolidării, acestea întocmesc al doilea 

set de situații financiare în condiții de IFRS. Situațiile financiare întocmite în 

condiții de IFRS rezultă prin retratarea situațiilor financiare întocmite în baza 

OMFP 1802/2014. 

 

Situaţiile financiare consolidate au fost întocmite în conformitate cu Norma 

nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele 

internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate 

și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare. 

 

Aceste situaţii financiare sunt  destinate exclusiv pentru a fi utilizate de către 

Grup, acţionarii acestuia şi ASF și nu generează modificări în drepturile 

acționarilor privind dividendele. 

 

 

 

 
conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU      conf. univ. dr. Cristian BUȘU            ec. Elena  SICHIGEA 

 

                         Preşedinte                       Director General Adjunct          Director Economic 

 
 
 

 



 

 
 

DECLARAŢIE 

 

 

Această declarație este dată in conformitate cu prevederile art. 31 din 
Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată si art. 1121, alin. (1), lit.c) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006  privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 
mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, în legătură cu situațiile 
financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. întocmite la 31 decembrie 2017, 
privind masura în care acestea prezintă în mod corect din toate punctele de 
vedere semnificative, poziția financiară a S.I.F. Oltenia S.A. și a filialelor 
incluse în perimetrul de consolidare la 31 decembrie 2017 și a rezultatului 
operațiilor sale încheiate la această dată, în conformitate cu cerințele normelor 
de contabilitate din România și anume: 
 -  Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată 
 - Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea reglementarilor  contabile  
conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile 
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

- Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 

și  
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, 
conform cărora Societatea are obligația de a întocmi și depune la ASF 

situații financiare anuale consolidate, în conformitate cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana, în 
termen de cel târziu 4 luni de la închiderea exercițiului financiar. 

 

Ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor 
financiare consolidate la 31 decembrie 2017 în conformitate cu reglementările 
legale mai sus menționate. Deasemenea, confirmăm că: 

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale 
consolidate sunt în conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin 
Norma ASF nr. 39/2015; 
 b) situațiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a 
poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații 
referitoare la activitatea grupului. 
  
 

 conf. univ. dr. ec. Tudor CIUREZU                        conf. univ. dr. Cristian BUȘU 

   Președinte / Director General     Vicepreședinte / Director General Adjunct  







SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situaţia consolidata a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global   
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

În lei
Nota

31 decembrie

2017

31 decembrie

2016

Venituri

Venituri din dividende 7 67.318.530 46.195.459
Venituri din dobânzi 8 121.820 178.485
Alte venituri operaţionale 9 231.357.824 274.231.826
Câştig net din diferenţe de curs valutar 10 (260.408) (755.507)
Câştig net din vânzarea activelor financiare 11 12.090.806 55.499.636

Cheltuieli
Comisioane şi taxe de administrare şi supraveghere 12 (2.807.362) (2.512.083)
Venituri din reluarea provizioanelor pentru riscuri şi 
cheltuieli 5.480.092 8.521.241
Alte cheltuieli operaţionale 13 (232.166.317) (257.985.849)

Profit înainte de impozitare 81.134.985 123.373.208

Impozitul pe profit 14 (9.189.114) (18.115.789)

Profit net al exerciţiului financiar 71.945.871 105.257.419

Alte elemente ale rezultatului global

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporale,
neta de impozit amanat

(419.343) 25.940

Variatia neta a rezervei din modificarea valorii juste a 
activelor financiare disponibile în vederea vânzării 

138.398.165 (4.981.909)

Rezerva aferentă diferentei din modificarea valorii juste a
activelor financiare disponibile în vederea vânzării 
transferată în profit sau pierderi, netă de impozit

(10.405.230) (46.406.865)

Total rezultat global aferent perioadei 199.519.463 53.894.585

Profit net aferent

Acţionarilor Societăţii 71.690.366 103.818.103
Interesului minoritar 255.505 1.439.316

71.945.871 105.257.419

Rezultatul global aferent 
Acţionarilor Societăţii 197.382.582 52.449.509
Interesului minoritar 2.136.881 1.445.076

199.519.463 53.894.585
Rezultatul pe acţiune 29

De bază 0,1236 0,1789
Diluat 0,1236 0,1789

Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din
data de 22 martie 2018 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic
 

                   

 

Notele de la pag. 6 la pag. 67  fac parte integrantă din situațiile financiare consolidate.
pag 1



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situaţia consolidată a poziţiei financiare
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

În lei
Nota

31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Active
Numerar şi echivalente de numerar 15 9.869.368 14.097.652
Depozite plasate la bănci 16 13.030.043 55.766.431
Active financiare disponibile in vederea vanzarii 17 1.506.578.556 1.320.042.260

Active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere 17 2.284.214 1.879.308

Credite şi creanţe 18 29.563.961 27.956.237
Imobilizări corporale 19 87.012.073 89.336.477
Investitii imobiliare 20 93.360.493 92.053.162
Alte active 21 167.843.871 128.854.425
Total active 1.909.542.579 1.729.985.952
Datorii
Dividende de plată 22 48.791.984 57.862.221
Impozite şi taxe 23 7.071.981 7.198.620
Datorii cu impozitul amânat 24 126.534.254 103.341.237
Alte datorii 25 137.743.812 121.757.366
Total datorii 320.142.031 290.159.444
Capitaluri proprii
Capital social 26 58.016.571 58.016.571
Ajustari ale capitalului social 103.806.500 735.595.648
Alte elemente de capitaluri proprii 619.775.291 494.271.572
Rezerve din reevaluare imobilizări corporale 39.562.594 40.580.683
Rezerve legale şi statutare 27.963.377 27.767.864
Alte rezerve 27 701.904.709 2.461.325.656
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau 
pierderea neacoperita (11.100.021) (14.861.962)
Rezultatul reportat ca urmare aplicării IAS 29 asupra 
capitalului social şi rezervelor (158.148.438) (2.596.780.323)
Rezultatul reportat ca urmare aplicării IAS fără IAS 29 103.510.150 98.074.970
Profit curent 71.690.366 103.818.103
Total capitaluri proprii atribuibile societăţii mamă 1.556.981.099 1.407.808.782
Interesul minoritar
 din care: 28 32.419.449 32.017.726
Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent intereselor
care nu controlează 255.505 1.439.316
Alte capitaluri proprii 32.163.944 30.578.410
Total capitaluri 1.589.400.548 1.439.826.508
Total datorii şi capitaluri proprii 1.909.542.579 1.729.985.952

Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din
data de 22 martie 2018 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 67  fac parte integrantă din situațiile financiare consolidate.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

- lei –

Capital social
inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizãrilor
corporale

Rezerve
legale și
statutare

Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea

activelor financiare
disponibile în

vederea vânzãrii

Alte elemente
de capitaluri

proprii

Rezultatul reportat
ca urmare a aplicãrii

IAS 29 asupra
capitalului social și

rezerve

Profit
acumulat

Total
capitaluri

proprii
atribuibile
societăţii
mamă 

Interese
minoritare

TOTAL

SOLD LA
1 IANUARIE 2017

793612219 40.580.683 27.767.864 2.461.325.656 499.423.183 (5.151.611) (2.596.780.323) 187.031.111 1.407.808.782 32.017.726 1439826508

 

REZULTATUL GLOBAL
Profitul exercițiului financiar 71.690.366 71.690.366 255.505 71.945.871
Alte elemente ale rezultatului global
1.  Variatia rezervei din reevaluarea imobilizãrilor 
corporale netã de impozit amânat

(859.113) 497.066 (362.047) (57.296) (419.343)

2. Variatia neta a rezervei din modificarea valorii 
juste  a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzãrii

135.960.873 498.620 136.459.493 1.938.672 138.398.165

3. Rezerva aferentã diferentei din modificarea valorii
juste a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzãrii transferatã în profit sau pierderi neta de 
impozit

(10.405.230) (10.405.230) (10.405.230)

TOTAL REZULTAT GLOBAL
aferent perioadei

0 (859.113) 0 0 125.555.643 0 0 72.686.052 197.382.582 2.136.881 199.519.463

Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus 
reevaluare nerealizat impozitat

(25.494) 70.576 45.082 45.082

Alte rezerve – surse proprii de finantare 20.043 47.750.858 (47.770.901)
Alte elemente de capitaluri proprii (impozit amanat 
aferent rezerve)

70.664 (61.811) 8.853 8.853

Alte transferuri (rezultatul reportat) (74.966) 104.806 (498.696) 43.400 4.887.932 4.462.476 4.462.476
Acoperire rezultat reportat din actualizare la 
hiperinflație

(631.852.524) (1.806.779.361) 2.438.631.885

Tranzacții cu actionarii recunoscute direct în capitalurile proprii
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în 
contul de profit sau pierderi din alte rezerve
2. Dividende de platã aferente anului 2016 (55.763.800) (55.763.800) (55.763.800)
3. Variatia aferenta filialelor (84.010) 106.252 (8.019) 2.959.525 2.973.748 2.973.748
4. Majorare/scadere interese de participare in filiale 63.376 63.376 (1.735.158) (1.671.782)
TOTAL TRANZACȚII CU ACTIONARII 
RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE 
PROPRII

63.376 (84.010) 0 106.252 0 (8.019) 0 (52.804.275) (52.726.676) (1.735.158) (54.461.834)

 

SOLD LA
31 DECEMBRIE 2017

161.823.071 39.562.594 27.963.377 701.904.709 624.978.826 (5.203.535) (158.148.438) 164.100.495 1.556.981.099 32.419.449 1.589.400.548

 Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 22 martie 2018 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                        conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

                        Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct           Director economic
Notele de la pag. 6 la pag. 67  fac parte integrantă din situațiile financiare consolidate.

pag 3



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

- lei –

 

Capital
social

inflatat

Rezerve din
reevaluarea

imobilizãrilor
corporale

Rezerve
legale și
statutare

Alte rezerve

Rezerve din
reevaluarea activelor

financiare
disponibile în

vederea vânzãrii

Alte elemente
de capitaluri

proprii

Rezultatul reportat
ca urmare a aplicãrii

IAS 29 asupra
capitalului social și

rezerve

Profit
acumulat

Total
capitaluri

proprii
atribuibile
societăţii
mamă 

Interese
minoritare

TOTAL

SOLD LA
1 IANUARIE 2016

850.568.910 33.189.781 27.743.775 2.445.797.934 550.974.363 (3.061.680) (2.656.645.975) 172.394.670 1.420.961.778 28.677.320 1.449.639.098

 
REZULTATUL GLOBAL
Profitul exercițiului financiar 0 0 0 0 0 0 0 103818103 103818103 1439316 105257419
Alte elemente ale rezultatului global
1.  Variatia rezervei din reevaluarea imobilizãrilor 
corporale netã de impozit amânat

0 (301.287) 0 0 0 0 0 321.467 20.180 5.760 25.940

2. Variatia neta a rezervei din modificarea valorii 
juste  a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzãrii

0 0 0 0 (4.981.909) 0 0 0 (4.981.909) 0 (4.981.909)

3. Rezerva aferentã diferentei din modificarea valorii
juste a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzãrii transferatã în profit sau pierderi neta de 
impozit

0 0 0 0 (46.406.865) 0 0 0 (46.406.865) 0 (46.406.865)

TOTAL REZULTAT GLOBAL
aferent perioadei

0 (301.287) 0 0 (51.388.774) 0 0 104.139.570 52.449.509 1.445.076 53.894.585

Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus 
reevaluare nerealizat impozitat

0 0 0 0 0 0 0 19.345 19.345 0 19.345

Alte rezerve – surse proprii de finantare 0 0 24.089 12.765.824 0 0 0 (12.789.913) 0 0 0
Alte elemente de capitaluri proprii (impozit amanat 
aferent rezerve)

0 0 0 585.049 0 (585.049) 0 0 0 0 0

Alte transferuri (rezultatul reportat) (59.865.651) 8.810.211 0 452.383 (162.406) (2.281.376) 59.865.652 4.678.429 11.497.242 0 11.497.242
Transfer actiuni gratuite in sold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tranzacții cu actionarii recunoscute direct în capitalurile proprii
1. Dividende prescrise conform legii – transfer în 
contul de profit sau pierderi din alte rezerve

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dividende de platã aferente anului 2015 0 0 0 0 0 0 0 (76.747.670) (76.747.670) 0 (76.747.670)
3. Variatia aferenta filialelor 2.908.960 (1.118.022) 1.724.466 776.494 (4.663.320) (371.422) 0 (371.422)
4. Majorare/scadere interese de participare in filiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.895.330 1.895.330
TOTAL TRANZACȚII CU ACTIONARII 
RECUNOSCUTE DIRECT ÎN CAPITALURILE 
PROPRII

2.908.960 (1.118.022) 0 1.724.466 0 776.494 0 (81.410.990) (77.119.092) 1.895.330 (75.223.762)

 
SOLD LA
31 DECEMBRIE 2016

793.612.219 40.580.683 27.767.864 2.461.325.656 499.423.183 (5.151.611) (2.596.780.323) 187.031.111 1.407.808.782 32.017.726 1.439.826.508

 Situaţiile financiare consolidate au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie în şedinţa din data de 22 martie 2018 şi au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                        conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

                        Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct           Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 67  fac parte integrantă din situațiile financiare consolidate.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017

lei

Denumirea elementului Exercitiul financiar
2017 2016

A 1 2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare

Încasări de la clienți, alte încasări 213.871.264 247.941.549
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare) 23.308.656 78.267.040
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (68.506.000) (19.528.404)
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (246.402.126) (200.407.756)
Plăti către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul 
local

(21.064.855) (19.502.274)

Dobânzi încasate 118.570 215.202
Dividende încasate 67.101.372 44.997.817
Dobânzi plătite (2.089.296) (1.939.797)
Impozit pe profit plătit (5.665.824) (11.814.496)
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 0
Numerar net din activități de explotare (39.328.239) 118.228.881
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:

Plăți pentru achizitionarea de imobilizări corporale (3.000.723) (62.024.450)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 586.888 10.013.253
Numerar net din activități de investiție (2.413.835) (52.011.197)
Fluxuri de trezorerie din activități de finantare:

Încasări din emisiunea de acțiuni 15.192.440 0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt 179.687.318 127.848.932
Rambursari imprumuturi pe termen scurt (152.271.517) (146.652.984)
Incasari din imprumuturi pe termen lung 0 18.000.000
Rambursari imprumuturi pe termen lung (2.404.744) (1.958.780)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (11.844) (28.168)
Dividende platite (41.472.629) (55.115.459)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati dividende (1.854.583) (1.228.728)
Impozit pe dividende platit (2.000.802) (4.087.166)
Numerar net din activitati de finantare (5.136.361) (63.222.353)
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar (46.878.435) 2.995.331
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului 
financiar

69.766.655 66.771.324

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului 
financiar

22.888.220 69.766.655

În structura trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie sunt cuprinse soldurile următoarelor conturi: 508, 5121, 531, 
532, (exclusiv dobânda de încasat).
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

1. ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ

Societatea de Investiţii Financiare Oltenia S.A. („Societatea") a fost înfiinţată la data de 01.11.1996 în
Craiova  -  România,  în  baza  prevederilor  Legii  nr.  133/1996,  lege  pentru  transformarea  Fondurilor
Proprietăţii  Private  în  Societăţi  de  Investiţii  Financiare.  Societatea  a  luat  fiinţă  prin  transformarea
Fondului Proprietăţii Private V Oltenia.

Societatea este un organism de plasament colectiv care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi  a Legii nr.  297/2004 privind piaţa de capital,  cu modificarile și  completarile
ulterioare.

Societatea se autoadministreaza si are sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poştal 200767, judeţul
Dolj.

Acţiunile Societăţii sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria Premium, cu indicativul
SIF 5, începând cu data de 01.11.1999.

Evidenţa acţionarilor şi acţiunilor Societăţii este ţinută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti.

Activitatea  de  depozitare  prevăzută  de  legislaţie  şi  regulamentele  CNVM  /  ASF  este  asigurată  de
Raiffeisen  Bank  S.A.  -  Sucursala  Bucureşti,  incepand  cu  data  de  22.01.2014,  pana  la  aceasta  data
activitatea de depozitare a fost tinuta de ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucuresti.
În conformitate cu actul constitutiv, Societatea are următorul obiect de activitate:
- administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale pentru care s-au emis acţiuni proprii,
corespunzător Certificatelor de Proprietate şi Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de cetăţeni
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 6 din Legea nr. 55/1995;
- gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare şi efectuarea de investiţii în valori mobiliare în
conformitate cu reglementările în vigoare;
-  alte  activităţi  similare  şi  adiacente,  în  conformitate  cu  reglementările  în  vigoare,  precum  şi  de
administrare a activelor proprii.
Capitalul  social  subscris  şi  vărsat este de 58.016.571 lei,  divizat în 580.165.714 acţiuni  cu o valoare
nominală de 0,1 lei/acţiune. Principalele caracteristici ale acţiunilor emise de societate sunt: ordinare,
indivizibile,  nominative,  de  valoare  egală,  emise  în  formă  dematerializată  şi  acordă  drepturi  egale
titularilor lor. 

Situaţiile financiare consolidate ale societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
cuprind Societatea şi filialele sale (denumite în continuare „Grupul”).

Activităţile de bază ale Grupului sunt reprezentate de activitatea de investiţii financiare desfăşurată de
Societate, precum şi de activităţile desfăşurate de filiale, care apartin unor sectoare diferite de activitate
ca: alimentar, turism, inchiriere de spatii etc. 

2. BAZELE ÎNTOCMIRII

a) Declaraţia de conformitate

Situaţiile financiare consolidate au fost întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea
reglementarilor  contabile  conforme  cu  standardele internaţionale de  raportare financiară,  aplicabile
entitatilor  autorizate,  reglementate  si  supravegheate  de  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiara  din
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare (“ASF”).

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
Uniunii Europene din 19 iulie 2002, precum și ale Legii nr. 24/2017 - privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, Societatea are obligația de a întocmi și depune la ASF situații financiare
anuale consolidate, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de
Uniunea Europeană („IFRS"), în termen de cel  târziu 4 luni  de la închiderea exercițiului financiar și
asigură disponibilitatea acestora pentru cel putin 10 ani. Situațiile financiare consolidate ale Grupului 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare)

a) Declaraţia de conformitate (continuare)

la 31 decembrie 2017 vor fi întocmite, aprobate, puse la dispoziția publicului în format electronic pe site-
ul societății: www.sifolt.ro, secțiunea “Informatii investitori / Raportari / Raportari periodice” și în formă
scrisă la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr. 1.

Evidenţele contabile ale Grupului sunt menținute în lei. 

Principalele ajustari specifice consolidării sunt: 

- eliminarea din situatia pozitiei financiare a titlurilor de participare detinute la societatile din grup si a
ajustarilor de valoare justa si pentru depreciere aferente acestora constituite in conformitate cu IAS 39
„Instrumente financiare recunoaştere şi evaluare”;

- eliminarea tranzactiilor cu titlurile de participare din interiorul grupului si a ajustarilor de valoare justa si
pentru  depreciere  aferente  acestora  constituite  in  conformitate  cu  IAS  39  „Instrumente  financiare
recunoaştere şi evaluare”;

- inregistrarea fondului comercial indentificat ca diferenta intre valoarea de achizitie si valoarea de piata a
titlurilor detinute la societatile din grup;

- eliminarea din situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global a veniturilor
din dividende la valoarea bruta decontate in interiorul grupului;

- eliminarea soldurilor, tranzactiilor, veniturilor si cheltuielilor din interiorul grupului;

- interesele minoritare sunt  prezentate in situatia pozitiei financiare consolidate ca element  de capital
propriu, separat de capitalurile proprii ale societatii mama si reprezinta cota parte detinuta de acestea in
elementele de capital propriu si profiturile societatilor din grup.

Data de 31 decembrie 2015 este data tranziției la IFRS ca bază contabilă de către Societate, dată la care
prin retratare au fost efectuate și înregistrate în contabilitate operațiunile determinate de trecerea de la
Regulamentul CNVM nr. 4/2011 la Reglementările Contabile conforme cu IFRS.

Evidențele  contabile  ale  filialelor  Societății  sunt  menținute  în  lei,  în  conformitate  cu Reglementările
Contabile Românești (”RCR”). Aceste conturi sunt retratate pentru a reflecta diferențele existente între
conturile  conform RCR și  cele  conform IFRS.  În  mod  corespunzător,  conturile  conform RCR sunt,
ajustate,  în  cazul  în  care  este  necesar,  pentru  a  armoniza  situațiile  financiare  consolidate,  în  toate
aspectele semnificative cu IFRS.

În afară de ajustările specifice consolidării, principalele retratări ale informaţiilor financiare cuprinse în
situaţiile financiare întocmite în conformitate cu RCR, pentru a le alinia la cerinţele IFRS constau în:

- gruparea mai multor elemente în categorii mai cuprinzătoare;

- ajustări de valoare justă  şi  pentru  deprecierea valorii activelor financiare în conformitate cu IAS 39
„Instrumente financiare recunoaştere şi evaluare";

 -  ajustări  ale  elementelor  de  active  şi  capitaluri  proprii  în  conformitate  cu  IAS  29 „Raportarea
financiară  în  economii  hiperinflaţioniste",  deoarece  economia  românească  a  fost  o  economie
hiperinflaţionistă până la 31 decembrie 2003;

-  ajustări  în  contul  de  profit  sau  pierdere  pentru  a  înregistra  veniturile  din  dividende  la  momentul
declarării şi la valoarea brută;

- ajustari ale investitiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea justa in conformitate cu IAS 40
“Investitii imobiliare”;
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

2. BAZELE ÎNTOCMIRII (continuare)

a) Declaraţia de conformitate (continuare)

- ajustări ale imobilizărilor corporale pentru evaluarea acestora în conformitate cu politicile contabile ale 
Grupului și în conformitate cu IAS 16 ”Imobilizări corporale”;

- ajustări pentru recunoaşterea creanţelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat în conformitate 
cu IAS 12 "Impozitul pe profit";

- cerinţe de prezentare în conformitate cu IFRS.

b) Prezentarea situaţiilor financiare

Situaţiile  financiare  consolidate  sunt  prezentate  în  conformitate  cu  IAS  1  “Prezentarea  situaţiilor
financiare”. 

Grupul a adoptat o prezentare pe bază de lichiditate în cadrul situaţiei consolidate a poziţiei financiare, iar
prezentarea veniturilor şi cheltuielilor s-a efectuat în raport de natura lor în cadrul situaţiei consolidate a
profitului  sau  pierderii  si  altor  elemente  ale  rezultatului  global.  S-a  considerat  că  aceste  metode  de
prezentare oferă informaţii care sunt credibile si mai relevante decât cele care ar fi fost prezentate in baza
altor metode permise de IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare”. 

c) Moneda functionala si de prezentare

Conducerea Grupului considera ca moneda functionala asa cum este aceasta definita de catre IAS 21
“Efectele variatiei cursului de schimb valutar” este leul romanesc (lei). Situatiile financiare consolidate
sunt intocmite in lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, moneda pe care conducerea Grupului a ales-o ca
moneda de prezentare. 

d) Bazele evaluarii  

Situaţiile  financiare  consolidate  sunt  întocmite  pe  baza  convenţiei  valorii  juste  pentru  instrumentele
financiare derivate, activele şi datoriile financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere şi
activele financiare disponibile in vederea vânzarii, cu excepţia acelora pentru care valoarea justă nu poate
fi stabilită în mod credibil.

Alte  active  şi  datorii  financiare,  precum şi  activele  şi  datoriile  nefinanciare  sunt  prezentate  la  cost
amortizat, valoare reevaluată sau cost istoric.

e) Utilizarea estimărilor şi judecăţilor

Pregătirea  situaţiilor  financiare  în  conformitate  cu  Norma  ASF  nr.  39/2015  pentru  aprobarea
Reglementărilor   contabile   conforme   cu   Standardele  Internaţionale  de   Raportare  Financiară,
aplicabile  entităților  autorizate,  reglementate  și  supravegheate  de  Autoritatea  de  Supraveghere
Financiară  din  Sectorul  Instrumentelor  și  Investițiilor  Financiare  presupune  utilizarea  din  partea
conducerii  Grupului  a  unor  estimări,  judecăți  și  ipoteze  care  afectează  aplicarea  politicilor  contabile
precum și  valoarea raportată a activelor,  datoriilor,  veniturilor  și  cheltuielilor.  Estimările  și  ipotezele
asociate acestor judecăți sunt bazate pe experiența istorică precum și pe alți factori considerați rezonabili
în contextul acestor estimări. Rezultatele acestor estimări formează baza judecăților referitoare la valorile
contabile ale activelor și datoriilor care nu pot fi obținute din alte surse de informații. Rezultatele obținute
pot fi diferite de valorile estimărilor.

Estimarile  și  ipotezele  care  stau  la  baza  înregistrărilor  contabile  sunt  revizuite  periodic.  Revizuirile
estimărilor  contabile  sunt  recunoscute  în  perioada  în  care  estimarea  este  revizuită,  dacă  revizuirea
afectează doar acea perioadă, sau în perioada în care estimarea este revizuită și perioadele viitoare, dacă
revizuirea estimării afectează atât perioada curentă cât și perioadele viitoare. 
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

3. BAZELE CONSOLIDARII 

a) Filialele

Filialele sunt entităţi aflate sub controlul Societatii. Controlul există atunci când Societatea este expusa,
sau are drepturi asupra rentabilitatii variabile pe baza participarii sale in entitatea in care a investit și
are capacitatea  de  a  influenta  acele  venituri  prin  autoritatea  sa  asupra  entitatii  in  care  s-a
investit. 

La momentul evaluării controlului sunt luate în calcul şi drepturile de vot potenţiale sau convertibile care
sunt exercitabile la momentul respectiv.

Situaţiile financiare ale filialelor sunt incluse în situaţiile financiare consolidate din momentul în care
începe exercitarea controlului  şi  până în momentul  încetării  acestuia.  Politicile contabile ale filialelor
Grupului au fost modificate în scopul alinierii acestora cu cele ale Grupului.

Societatile in care Societatea detine peste 50% din capitalul social al emitentului sunt in numar de 11
(unsprezece). 

În  perimetrul  de  consolidare  au fost  cuprinse toate  cele  11 (unsprezece)  societăţi  comerciale  la  care
detinerea este de peste 50% din drepturile de vot, dupa cum urmeaza:

Nr. 
Crt

Denumire societate Adresa CUI
Nr. Inreg.

ORC

Procent
deţinut de

SIF la
31.12.2017

Procent
deţinut de

SIF la
31.12.2016

1
ALIMENTARA S.A. 
SLATINA STR. ARINULUI NR.1,  JUD. OLT

1513357 J28/62/1991 52,24 52,24

2
TURISM S.A. 
PUCIOASA

STR. REPUBLICII NR.110 , JUD. 
DAMBOVITA

939827 J15/261/1991 69,22 69,22

3
PROVITAS S.A. 
BUCURESTI

B-DUL UNIRII NR. 14, BL. 6C, SECT.
4, BUCUREŞTI

7965688 J40/10717/1995
70,28

70,28

4
UNIVERS S.A. 
RM.VALCEA

STR.REGINA MARIA NR.4, JUD. 
VALCEA

1469006 J38/108/1991 73,75 73,75

5
CONSTRUCTII 
FEROVIARE S.A. 
CRAIOVA

ALEEA I BARIERA VALCII NR.28,  
JUD. DOLJ

2292068 J16/2209/1991
77,50

77,50

6
FLAROS S.A. 
BUCURESTI

STR. ION MINULESCU 67-93 
SECTOR 3, BUCUREŞTI

350944 J40/173/1991 81,04 81,04

7
ARGUS S.A. *
CONSTANTA

STR. INDUSTRIALA NR. 1, JUD. 
CONSTANTA

1872644 J13/550/1991 86,34 86,21

8
GEMINA TOUR S.A. 
RM.VILCEA

STR. STIRBEI VODA NR. 103, JUD. 
VALCEA

1477750 J38/876/1991 88,29 88,29

9
MERCUR S.A. 
CRAIOVA

STR. CALEA UNIRII NR.14,  JUD. 
DOLJ

2297960 J16/91/1991 97,86 93,37

10
VOLTALIM S.A. 
CRAIOVA B-DUL DACIA NR. 120 A, JUD. DOLJ

12351498 J16/698/1999 99,19 99,19

11
COMPLEX HOTELIER S.A.
DAMBOVITA

B-DUL LIBERTATII NR. 1, JUD. 
DAMBOVITA

10108620 J15/11/1998 99,94 99,94

* Argus SA Constanța deține participații la : Comcereal S.A. Tulcea, Aliment Murfatlar SRL și Argus Trans SRL
care nu au fost  incluse în situațiile financiare ale  societății și  care nu prezintă o influență semnificativă asupra
acestora.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

3. BAZELE CONSOLIDARII (continuare)

a) Filialele (continuare)

La  31  decembrie  2017  cele  unsprezece societăţi  cuprinse  în  perimetrul  de  consolidare  reprezintă  o
pondere de 18,15% (2016: 13,22%) în activul total al Societăţii şi respectiv 18,70% (2016: 13,89%) în
activul net şi au fost consolidate prin metoda integrării globale.

Activităţile  de bază desfăşurate  de Societate  şi  societăţile  cuprinse în  perimetrul  de  consolidare  sunt
reprezentate de activitatea de investiţii financiare desfăşurată de Societate şi de activităţile desfăşurate de
societăţile respective, acestea fiind reprezentate în principal de urmatoarele sectoare:  alimentar, turism,
închirieri de spaţii, etc. 

Conducerea Societăţii  a  clasificat  toate  titlurile  activităţii  de  portofoliu  în  categoria  active financiare
disponibile in vederea vânzarii. 

b) Entităţile asociate
Entităţile asociate sunt acele societăţi în care Grupul poate exercita o influenţă semnificativă, dar nu şi
control asupra politicilor financiare şi operaţionale.

Participaţiile în care Grupul deţine între 20% şi 50% din drepturile de vot, dar asupra cărora nu exercită o
influenţă semnificativă, sunt clasificate ca active financiare disponibile in vederea vânzarii.

In urma analizei criteriilor cantitative şi calitative prezentate în IAS 28 -  “Investiții în entități asociate și
asocierile  în  participație”, Grupul  a  concluzionat  că  nu  deţine  investiţii  în  entităţi  asociate  la  31
decembrie 2017 si 31 decembrie 2016.

c) Tranzacţii eliminate la consolidare
Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, ca şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii în
interiorul Grupului, sunt eliminate în totalitate din situaţiile financiare consolidate. 

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de
Grup la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Politicile contabile prezentate in continuare au fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor
prezentate in situatiile financiare consolidate intocmite de Grup. 

a) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate initial in lei la cursul oficial de schimb de la
data  tranzactiilor.  Activele  si  datoriile  monetare  inregistrate  in  devize  la  data  intocmirii  situatiei
consolidate a pozitiei financiare sunt transformate in moneda functionala la cursul din ziua respectiva.
Castigurile sau pierderile din decontarea acestora si din conversia folosind cursul de schimb de la sfarsitul
exercitiului financiar  a activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina sunt recunoscute in
contul de profit sau pierdere, cu exceptia celor care au fost recunoscute in capitalurile proprii ca urmare a
inregistrarii in conformitate cu contabilitatea de acoperire a riscurilor.

Diferentele de conversie asupra elementelor de natura participatiilor detinute la valoarea justa prin contul
de profit sau pierdere, sunt prezentate ca fiind castiguri sau pierderi din valoarea justa. Diferentele de
conversie  asupra  elementelor  de  natura  instrumentelor  financiare  clasificate  ca  fiind  disponibile  in
vederea vanzarii, sunt incluse in rezerva provenind din modificarea valorii juste a acestor instrumente
financiare.

Cursurile de schimb ale monedelor straine, raportate la leu, utilizate la data raportarii sunt:
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

a) Tranzactii in moneda straina (continuare)

Valuta 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Variatie

EUR 4,6597 4,5411 +2,61%
USD 3,8915 4,3033 -9,60%

b) Contabilizarea efectului hiperinflatiei

Conform IAS 29 “Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”, situaţiile financiare ale unei
societati a cărei monedă funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste ar trebui prezentate în
termenii  puterii  de cumpărare  curente a monedei  la data întocmirii  situatiei  pozitiei  financiare,  adică
elementele nemonetare se retratează prin aplicarea indicelui general al preţurilor de la data achiziţiei sau
contribuţiei. IAS 29 stipulează că o economie este considerată hiperinflaţionistă dacă, printre alţi factori,
rata cumulata a inflaţiei depăşeşte 100% pe parcursul unei perioade de trei ani.

Scăderea continuă a ratei inflaţiei şi alţi factori legaţi de caracteristicile mediului economic din Romania,
indică  faptul  că  economia a încetat  să mai  fie  hiperinflaţionistă, cu  efect asupra perioadelor financiare
începând cu 1 ianuarie 2004. Astfel, prevederile IAS 29 au fost adoptate in intocmirea situatiei financiare
consolidate pana la data de 31 decembrie 2003.

Astfel, valorile exprimate in unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza pentru
valorile contabile raportate in situatiile financiare consolidate si  nu reprezinta valori evaluate, cost de
inlocuire, sau orice alta masurare a valorii curente a activelor sau a preturilor la care tranzactiile ar avea
loc in acest moment.

Pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate, Grupul a ajustat pentru a fi exprimate in unitatea de
masura curenta la 31 decembrie 2003 urmatoarele elemente: 

- capitalul social si elemente de natura rezervelor;

- active financiare disponibile in vederea vanzarii evaluate la cost pentru care nu exista o piata activa sau
piata nu este activa.

c) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul cuprinde disponibilul in casa si la banci si depozitele la vedere.

Echivalentele  de  numerar  sunt  investitiile  financiare  pe  termen  scurt,  foarte  lichide,  care  sunt  usor
convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii.

La intocmirea situatiei fluxurilor de trezorerie, Grupul considera ca numerar si echivalente de numerar:
numerarul efectiv, conturile curente la banci si depozite cu scadenta initiala mai mica de 90 de zile.

d) Active si datorii financiare

 Clasificare
Grupul clasifica instrumentele financiare detinute in urmatoarele categorii:

Active sau datorii financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

In  aceasta  categorie  se  includ  active  financiare  sau  datorii  financiare  detinute  pentru  tranzactionare,
instrumente  financiare derivate,  structurate si  instrumente  financiare  desemnate  la valoarea justa  prin
contul de profit sau pierdere la momentul recunoasterii initiale. Un activ sau o datorie financiara este
clasificata in aceasta categorie daca a fost achizitionat in principal cu scop speculativ sau daca a fost
desemnat in aceasta categorie de conducerea Grupului.

Instrumentele financiare derivate structurate sunt clasificate ca fiind detinute pentru tranzactionare daca
nu reprezinta instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire.

pag 11



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
d) Active si datorii financiare (continuare)

Investitii pastrate pana la scadenta

Investitiile  pastrate  pana  la  scadenta  reprezinta  acele  active  financiare  nederivate  cu  plati  fixe  sau
determinabile si scadenta fixa, pe care Grupul are intentia ferma si posibilitatea de a le pastra pana la
scadenta.  Investitiile  pastrate  pana  la  scadenta  sunt  masurate  la  cost  amortizat  prin  metoda  dobanzii
efective minus pierderi din depreciere.

Credite si creante

Creditele si creantele sunt active financiare nederivate, cu plati fixe sau determinabile, care nu sunt cotate
pe o piata activa, altele decat cele pe care Grupul intentioneaza sa le vanda imediat sau in scurt timp. 

Acestea sunt constituite in principal din depozite plasate la banci.

Active financiare disponibile in vederea vanzarii 

Activele financiare disponibile in vederea vanzarii sunt acele active financiare care nu sunt clasificate
drept credite si creante, investitii pastrate pana la scadenta sau active financiare la valoarea justa prin
profit sau pierdere. 

Ulterior recunoasterii  initiale,  activele financiare disponibile in vederea vanzarii,  pentru care exista o
piata activa, sunt masurate la valoarea justa, iar modificarile de valoare justa, altele decat pierderile din
depreciere, precum si castigurile si pierderile rezultate din variatia cursului de schimb aferent elementelor
monetare  disponibile  in  vederea  vanzarii,  sunt  recunoscute  direct  in  capitalurile  proprii.  La
derecunoasterea  activului,  castigul  sau  pierderea  cumulata  recunoscuta  in  capitaluri  proprii  este
transferata in contul de profit sau pierdere.

Societatea a clasificat toate participatiile detinute in capitalul social al altor emitenti ca active financiare
disponibile in vederea vanzarii.

 Recunoastere

Activele  si  datoriile  financiare  sunt  recunoscute  la  data  la  care  Grupul  devine  parte  contractuala  la
conditiile  respectivului  instrument.  Activele  si  datoriile  financiare  sunt  masurate  la  momentul
recunoasterii  initiale  la  valoarea  justa  plus  costurile  de  tranzactionare  direct  atribuibile,  cu  exceptia
activelor  financiare  la  valoarea  justa  prin  contul  de  profit  sau  pierdere  pentru  care  costurile  de
tranzactionare nu sunt incluse in valoarea instrumentului si a investitiilor in actiuni a caror valoare justa
nu a putut fi determinata in mod credibil si care sunt recunoscute initial la cost. 

 Compensari

Activele  si  datoriile  financiare  sunt  compensate,  iar  rezultatul  net  este  prezentat  in  situatia  pozitiei
financiare  consolidata  doar  atunci  cand  exista  un  drept  legal  de  compensare  si  daca  exista  intentia
decontarii lor pe o baza neta sau daca se intentioneaza realizarea activului si stingerea datoriei in mod
simultan.

Veniturile si cheltuielile sunt prezentate net numai atunci cand este permis de standardele contabile, sau
pentru profitul sau pierderea rezultate dintr-un grup de tranzactii similare cum ar fi cele din activitatea de
tranzactionare a Grupului.

 Evaluarea la cost amortizat

Costul amortizat al unui activ financiar sau al unei datorii financiare este valoarea la care activul financiar
sau datoria financiară este evaluat  la recunoaşterea iniţială minus rambursările de principal,  plus sau
minus amortizarea cumulată utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare diferenţă dintre valoarea
iniţială şi valoarea la scadenţă, şi minus orice reducere (directă sau prin utilizarea unui cont de ajustare)
pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
d) Active si datorii financiare (continuare)

 Evaluarea la valoarea justă

Valoarea justă reprezintă preţul care ar fi primit la vânzarea unui activ sau plătit pentru stingerea unei
datorii în cadrul unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între participanţii pe piaţa principală, la
data evaluării, sau în absenţa pieţei principale, pe cea mai avantajoasă piaţă la care Grupul are acces la
acea dată.

Grupul măsoară valoarea justă a unui  instrument  financiar  folosind preţurile cotate pe o piaţă activă
pentru acel instrument folosind prețul de închidere.   

Un instrument financiar este considerat ca fiind cotat pe o piaţă activă atunci când preţurile cotate sunt
disponibile imediat şi regulat dintr-un schimb, un dealer, un broker, o asociaţie din industrie, un serviciu
de stabilire a preţurilor sau o agenţie de reglementare, iar aceste preţuri reflectă tranzacţii care apar în
mod real şi regulat, desfăşurate în condiţii obiective de piaţă.

In categoria acţiunilor cotate pe o piaţă activă sunt incluse toate acele acţiuni admise la tranzacţionare pe
Bursa  de  Valori  Bucureşti  sau  pe  piaţa  alternativă  şi  care  prezintă  tranzacţii  frecvente.  Criteriul  de
stabilire a pieţei active trebuie setat astfel încât să se asigure un portofoliu stabil de acţiuni evaluate la
valoare justă de la o perioada de raportare la cealaltă. Preţul de piaţă utilizat pentru determinarea valorii
juste este pretul de inchidere al pietei din ultima zi de tranzactionare inainte de data evaluarii.

Valoarea justa a instrumentelor  financiare  tranzactionate  pe o piata activa este  evaluata ca produsul
dintre pretul cotat pentru activul sau datoria individuala si cantitatea detinuta.

Titlurile de participare emise de organismele  de plasament  colectiv vor fi  evaluate la ultima valoare
unitara a activului net calculata si publicata.

Activele financiare disponibile in vederea vânzarii pentru care nu există o piaţă activă şi pentru care nu
este posibilă determinarea în mod credibil a unei valori juste sunt evaluate la cost şi sunt testate periodic
pentru deprecierea valorii.

 Identificarea si evaluarea deprecierii de valoare

Activele financiare contabilizate la costul amortizat

Dacă există dovezi obiective că a fost suportată o pierdere din deprecierea creditelor şi creanţelor sau a
investiţiilor deţinute până la scadenţă contabilizate la costul amortizat, valoarea pierderii este evaluată ca
fiind diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a fluxurilor de numerar viitoare
estimate (excluzând pierderile viitoare din riscul de credit care nu au fost suportate), actualizate cu rata
iniţială a dobânzii efective a activului financiar.

Atunci  când apare o astfel  de pierdere din depreciere, valoarea contabilă a activului  este redusă prin
utilizarea unui cont de ajustare pentru depreciere.

Valoarea pierderii din depreciere este recunoscută în profit sau pierdere.

In cazul în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere scade, iar descreşterea poate
fi corelată în mod obiectiv cu un eveniment ce a apărut după ce a fost recunoscută deprecierea, pierderea
din depreciere recunoscută anterior este reluată folosind un cont de ajustare pentru depreciere.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
d) Active si datorii financiare (continuare)

Reluarea nu poate să aibă drept rezultat o valoare contabilă a activului financiar mai mare decât valoarea
ce ar fi constituit costul amortizat dacă deprecierea nu ar fi fost recunoscută, la data la care pierderea din
depreciere este reluată.

Valoarea reluării pierderii din depreciere este recunoscută în profit sau pierdere. 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii 

In cazul activelor financiare disponibile in vederea vanzarii, atunci când o scădere în valoarea justă a unui
activ financiar disponibil  in vederea vanzarii  a fost recunoscută direct în capitalurile proprii  şi  există
dovezi obiective că activul este depreciat, pierderea cumulată ce a fost recunoscută direct în capitalurile
proprii va fi reluată din conturile de capitaluri proprii şi recunoscută în contul de profit sau pierdere chiar
dacă activul financiar nu a fost încă derecunoscut.

Valoarea pierderii cumulate care este reluată din conturile de capitaluri proprii în contul de profit sau
pierdere  va  fi  diferenţa  dintre  costul  de  achiziţie  (net  de  rambursările  de  principal  şi  amortizare)  şi
valoarea justă curentă, minus orice pierdere din deprecierea acelui activ financiar recunoscută anterior în
contul de profit sau pierdere.

Pierderile din deprecierea activelor recunoscute în contul de profit sau pierdere aferente unor participaţii
clasificate ca fiind disponibile in vederea vanzarii nu pot fi reluate în contul de profit sau pierdere. Dacă,
într-o  perioadă  ulterioară,  valoarea  justă  a  unei  participaţii  depreciate  creşte,  creşterea  valorii  va  fi
recunoscută direct în alte elemente ale rezultatului global.

Pentru a determina dacă un activ este depreciat, Grupul ia în considerare evenimentele generatoare de
pierderi relevante, cum ar fi scăderea semnificativă şi pe termen lung a valorii juste sub cost; condiţiile
pieţei  şi  ale  domeniului  de  activitate,  în  măsura  în  care  acestea  influenţează valoarea recuperabilă  a
activului; condiţiile financiare şi perspectivele pe termen scurt ale emitentului, inclusiv orice evenimente
specifice  nefavorabile  ce  pot  influenţa  operaţiunile  desfăşurate  de  emitent,  pierderile  recente  ale
emitentului, raportul calificat al auditorului independent asupra celor mai recente situaţii financiare ale
emitentului etc.

 Derecunoasterea

Grupul derecunoaste un activ financiar atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din acel activ
financiar  expira,  sau  atunci  cand  Grupul  a  transferat  drepturile  de  a  primi  fluxurile  de  numerar
contractuale aferente acelui activ financiar intr-o tranzactie in care a transferat in mod semnificativ toate
riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.

La derecunoastere, actiunile sunt scazute folosind metoda FIFO (primul intrat, primul iesit).

Orice interes in activele financiare transferate retinut  de Grup sau creat  pentru Grup este recunoscut
separat ca un activ sau datorie.

Grupul derecunoaste o datorie financiara atunci cand s-au incheiat obligatiile contractuale sau atunci cand
obligatiile contractuale sunt anulate sau expira.

 Castiguri si pierderi

Câştigurile sau pierderile ce rezulta dintr-o  modificare  a valorii juste a unui activ financiar sau a unei
datorii financiare care nu este parte a unei relaţii de acoperire împotriva riscurilor sunt recunoscute după
cum urmează:

-  câştigurile  sau pierderile  generate  de active financiare  sau de datorii  financiare  clasificate  ca  fiind
evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt recunoscute în profit sau pierdere;
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)
d) Active si datorii financiare (continuare)

-  câştigurile  sau  pierderile  generate  de  un  activ  financiar  disponibil  in  vederea  vânzarii  trebuie
recunoscute la alte elemente ale rezultatului global, cu excepţia pierderilor din depreciere.

Cand activul este derecunoscut, pierderea sau câştigul cumulate recunoscute anterior la alte elemente ale
rezultatului global sunt reclasificate de la capitalurile proprii în profit sau pierdere.

In momentul deprecierii sau derecunoasterii activelor financiare si a datoriilor financiare contabilizate la
cost amortizat, cat si prin procesul de amortizare a acestora, se recunoaşte un castig sau o pierdere in
contul de profit sau pierdere.

e) Alte active si datorii financiare

Alte active si datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dobanzii efective minus
orice pierderi din depreciere. 

f) Active deţinute in vederea vânzarii

Activele imobilizate şi grupurile destinate cedării sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării dacă
valoarea lor contabilă va fi recuperată în principal printr-o operaţiune de vânzare, şi nu prin utilizarea lor
continuă. Această condiţie este considerată ca fiind îndeplinită numai atunci când vânzarea este probabilă
şi se estimează că va fi finalizată în mai mult de un an de la data clasificării, iar activele sunt disponibile
pentru vânzarea imediată, aşa cum acestea se prezintă la momentul respectiv.

g) Imobilizari necorporale

Imobilizările  necorporale  sunt  evaluate  iniţial  la  cost.  După  recunoaşterea  iniţială,  o  imobilizare
necorporală  este  contabilizată  la  cost  minus  amortizarea  cumulată  şi  orice  pierderi  din  depreciere
cumulate.

 Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor economice
viitoare  încorporate  în  activul  căruia  îi  sunt  destinate.  Toate  celelalte  cheltuieli,  inclusiv  cheltuielile
pentru deprecierea fondului comercial şi mărcile generate intern, sunt recunoscute în contul de profit sau
pierdere în momentul în care sunt suportate.

 Amortizarea imobilizărilor necorporale

Amortizarea este calculată pentru costul activului sau o altă valoare care substituie costul, minus valoarea
reziduală. Amortizarea este recunoscută în contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară pentru
durata  de  viaţă  utilă  estimată pentru imobilizările necorporale, de la data la care sunt disponibile pentru
utilizare,  această  modalitate  reflectând  cel  mai  fidel  modul  preconizat  de  consumare  a  beneficiilor
economice încorporate în activ.

Duratele de viaţă utile estimate pentru perioada curentă şi pentru perioadele comparative sunt:

- programe informatice  3 ani.

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utile şi valorile reziduale sunt revizuite la fiecare sfârşit de an
financiar şi sunt ajustate corespunzător.
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SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

h) Imobilizari corporale

 Recunoaştere şi evaluare

Imobilizările  corporale  recunoscute  ca  active  sunt  evaluate  iniţial  la  costul  de  achizitie  (pentru  cele
procurate cu titlu oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport in natura la constituirea /
majorarea capitalului social), respectiv la valoarea justa de la data dobandirii pentru cele primite cu titlu
gratuit.

Costul  unui  element  de  imobilizări  corporale  este  format  din  preţul  de  cumpărare,  inclusiv  taxele
nerecuperabile, după deducerea oricăror reduceri de preţ de natură comercială şi oricăror costuri care pot
fi atribuite direct aducerii activului la locaţia şi în condiţia necesară pentru ca acesta să poată fi utilizat în
scopul stabilit de catre conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaţii care rezultă direct din construcţia sau
achiziţionarea  activului,  costurile  de  amenajare  a  amplasamentului,  costurile  iniţiale  de  livrare  şi
manipulare, costurile de instalare şi asamblare, onorariile profesionale.

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Grup în următoarele clase de active de aceeaşi natură şi cu
utilizări similare:

- terenuri şi construcţii;

- instalaţii tehnice şi mijloace de transport;

- alte instalaţii, utilaje şi mobilier.

 Evaluarea după recunoaştere

Pentru recunoasterea ulterioara, Grupul a adoptat modelul reevaluarii.

După recunoaşterea ca activ, elementele de imobilizări corporale de natura terenurilor şi construcţiilor a
căror valoare justă poate fi evaluată în mod fiabil sunt contabilizate la o valoare reevaluată, aceasta fiind
valoarea justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acumulate din
depreciere. 

Reevaluările trebuie să se facă cu suficientă regularitate pentru a asigura faptul că valoarea contabilă nu
diferă  semnificativ  de  ceea  ce  s-ar  fi  determinat  prin  utilizarea  valorii  juste  la  finalul  perioadei  de
raportare. 

Dacă un element al imobilizărilor corporale este reevaluat, atunci întreaga grupă de imobilizări corporale
din care face parte acel element este supusă reevaluării. 

Dacă valoarea contabilă a unui activ este majorată ca urmare a unei reevaluări, creşterea este recunoscută
în  alte  elemente  ale  rezultatului  global  şi  acumulată  în  capitalurile  proprii,  cu  titlul  de  surplus  din
reevaluare. 

Cu toate acestea, majorarea va fi recunoscută în profit sau pierdere în măsura în care aceasta compensează
o descreştere din reevaluarea aceluiaşi activ recunoscut anterior în profit sau pierdere. 

Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare este
recunoscută în profit sau pierdere. 

Cu toate acestea, reducerea va fi recunoscută în alte elemente ale rezultatului global în măsura în care
surplusul  din  reevaluare  prezintă  un  sold  creditor  pentru  acel  activ.  Transferurile  din  surplusul  din
reevaluare în rezultatul reportat nu se efectuează prin profit sau pierdere.
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

h) Imobilizari corporale (continuare)

Terenurile si constructiile sunt evidentiate la valoare reevaluata, aceasta reprezentand valoarea justa la
data reevaluarii minus amortizarea cumulata si pierderi din depreciere. Reevaluarile sunt realizate de catre
evaluatori  specializati,  membrii  ai  Asociaţiei  Naţionale  a  Evaluatorilor  din  România  (ANEVAR).
Frecventa  reevaluarilor  este  dictata  de  dinamica  pietelor  carora  le  apartin  terenurile  si  constructiile
detinute de Grup.

 Costurile ulterioare

Cheltuielile cu întreţinerea si reparatiile zilnice aferente imobilizărilor corporale nu sunt capitalizate, ele
sunt  recunoscute drept  costuri  ale perioadei  în care se produc.  Aceste costuri  constau în principal  în
cheltuieli cu forţa de muncă şi cu consumabilele şi pot include şi costul componentelor de mică valoare.

Cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se înregistrează în contul de profit sau
pierdere atunci când apar. 

Îmbunătăţirile  semnificative aduse imobilizărilor  corporale,  care cresc valoarea sau durata de viaţă  a
acestora,  sau  care  măresc  semnificativ  capacitatea  de  generare  a  unor  beneficii  economice  de  către
acestea, sunt capitalizate.

 Amortizare

Amortizarea  este  calculată  la  valoarea  contabila  (costul  de  achizitie  sau  valoarea  reevaluata  minus
valoarea reziduala). Amortizarea este recunoscută în contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniară
pentru durata de viaţă utilă estimată pentru imobilizările corporale (mai putin terenurile si imobilizarile in
curs de executie). 

Amortizarea se inregistreaza incepand cu data la care sunt disponibile pentru utilizare, pentru activitatea
pentru care sunt destinate, această modalitate reflectând cel mai fidel modul preconizat de consumare a
beneficiilor economice încorporate în activ.

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut pentru
vanzare  (sau  inclus  intr-un  grup destinat  cedarii  care  este clasificat drept detinut pentru vanzare),  in
conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut.  

Metodele de amortizare, duratele de viaţă utila si valorile reziduale sunt revizuite de conducerea Grupului
la fiecare data de raportare. 

Duratele  de  viaţă  utile  estimate  pentru  perioada  curentă  şi  pentru  perioadele  comparative  sunt
următoarele:

- construcţii 12-75 ani

- instalaţii tehnice şi mijloace de transport 2-20 ani

- alte instalatii, utilaje si mobilier 2-15 ani

La  Voltalim SA Craiova se regasesc durate normate de utilizare peste cele prevazute in legislatie. Aceste
durate au fost stabilite in urma lucrarilor de reevaluare a constructiilor de catre evaluatori.
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

h) Imobilizari corporale (continuare)

 Tratamentul contabil al surplusului din reevaluare 

Grupul a optat pentru urmatorul tratament contabil al surplusului din reevaluare: surplusul din reevaluare
inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari corporale se transfera direct in rezultatul
reportat pe masura amortizarii si atunci cand activul este derecunoscut, la cedare sau casare. 

Surplusul  din  reevaluare  inclus  în  rezerva  din reevaluare  este  capitalizat  prin  transferul  în  rezultatul
reportat,  pe  masura  amortizarii  si  la  scoaterea  din  evidenţă  a  activului.  Evidenţierea  rezervelor  din
reevaluare se efectueaza pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut
loc. Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent,
aferent imobilizării respective.

 Deprecierea

Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilă depăşeşte valoarea sa recuperabilă.

Cu ocazia fiecărei date de raportare, Grupul trebuie să verifice dacă există indicii ale deprecierii activelor.
In cazul în care sunt identificate astfel de indicii,  Grupul trebuie să estimeze valoarea recuperabilă a
activului.

Dacă valoarea contabilă a unui activ este diminuată ca urmare a unei reevaluări, această diminuare trebuie
recunoscută în profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscută în alte elemente ale
rezultatului global în măsura în care surplusul din reevaluare prezintă un sold creditor pentru acel activ.
Reducerea recunoscută în alte elemente ale rezultatului global micşorează suma cumulată în capitalurile
proprii cu titlu de surplus din reevaluare.

Terenurile nu se depreciaza. Deprecierea altor bunuri tangibile este calculata, folosind metoda amortizării
liniare, alocand costuri aferente valorii reziduale, in concordanta cu durata de viata aferenta.

 Derecunoasterea

Valoarea contabilă a unui  element  de imobilizări  corporale este derecunoscută (eliminată  din situaţia
consolidata a poziţiei financiare) la cedare sau atunci când nu se mai aşteaptă niciun beneficiu economic
viitor din utilizarea sau cedarea sa.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu amortizarea
cumulată  corespunzătoare.  Castigul  sau  pierderea  rezultate  din  derecunoasterea  unui  element  de
imobilizare  corporala  este  inclus  în  contul  de  profit  sau  pierdere  curent  cand  elementul  este
derecunoascut.

i) Investiţii imobiliare

Investiţiile imobiliare sunt proprietăţi imobiliare (terenuri, clădiri sau părţi ale unei clădiri) deţinute de
către Grup (ca proprietar) în scopul închirierii sau pentru creşterea valorii sau ambele, şi nu pentru:

- a fi utilizate în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri administrative; sau

- a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii.

pag 18



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

i) Investiţii imobiliare (continuare)

Anumite proprietăţi includ o parte care este deţinută pentru a fi închiriată sau cu scopul creşterii valorii şi
o  altă  parte  care  este  deţinută  în  scopul  producerii  de  bunuri,  prestării  de  servicii  sau  în  scopuri
administrative.

Dacă aceste părţi pot fi vândute separat (sau închiriate separat în baza unui contract de leasing financiar),
atunci ele sunt contabilizate separat. Dacă părţile nu pot fi vândute separat, proprietatea este tratată ca
investiţie imobiliară numai dacă partea utilizată în scopul producerii de bunuri, prestării de servicii sau în
scopuri administrative este nesemnificativă.

 Recunoaştere

O investiţie imobiliară este recunoscută ca activ dacă şi numai dacă:

- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat investitiei imobiliare sa intre in Grup. 

- costul investitiei imobiliare poate fi determinat în mod fiabil.

 Evaluare

Evaluarea iniţială

O investiţie  imobiliară  este  evaluată  iniţial  la  cost,  inclusiv  costurile  de  tranzacţionare.  Costul  unei
investiţii  imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumparare al acesteia plus orice cheltuieli
direct atribuibile (de exemplu:  onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice, taxe pentru
transferul dreptului de proprietate şi alte costuri de tranzacţionare).

Evaluarea ulterioară

Politica  contabilă  a  Grupului  privind  evaluarea  ulterioară  a  investiţiilor  imobiliare  este  cea  pe  baza
modelului valorii juste. Această politică este aplicată în mod uniform tuturor investiţiilor imobiliare.

Evaluarea  valorii  juste  a  investiţiilor  imobiliare  este  efectuată  de  evaluatori  membri  ai  ANEVAR.
Valoarea justă se bazează pe cotaţii de preţuri din piaţă, ajustate, dacă este cazul, astfel incat sa reflecte
diferenţele  legate  de  natura,  locaţia  sau  condiţiile  respectivului  activ.  Aceste  evaluări  sunt  revizuite
periodic de către conducerea Grupului.

Câştigurile  sau  pierderile  rezultate  în  urma  modificării  valorii  juste  a  investiţiilor  imobiliare  sunt
recunoscute în contul de profit sau pierdere al perioadei în care acestea se produc.

Valoarea justă a investiţiilor imobiliare reflectă condiţiile de piaţă la data bilantului.

 Transferuri

Transferurile în şi din categoria investiţiilor imobiliare trebuie făcute atunci şi numai atunci când există o
modificare in utilizarea activului evidenţiată de:

- începerea utilizării de către Grup - pentru transferurile din categoria investiţiilor imobiliare în categoria
imobilizărilor corporale utilizate de către Grup;

-  începerea  procesului  de  amenajare  în  perspectiva  vânzării  -  pentru  transferurile  din  categoria
investiţiilor imobiliare în categoria stocuri detinute in vederea vanzarii, contabilizate în conformitate cu
IFRS 5;

- încheierea utilizării de către Grup - pentru transferurile din categoria imobilizărilor corporale utilizate de
către Grup în categoria investiţiilor imobiliare;
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

i) Investiţii imobiliare (continuare)

-  începerea  unui  leasing  operaţional  cu  o  altă  parte  -  pentru  transferurile  din  categoria  stocurilor  în
categoria investiţiilor imobiliare.

Pentru  transferul  unei  investiţii  imobiliare  evaluata  la  valoare  justă  la  imobilizari  corporale,  costul
implicit al activului in scopul contabilizării sale ulterioare va fi valoarea sa justă de la data modificării
utilizării.

 Derecunoaştere

Valoarea contabilă a unei investiţii imobiliare este derecunoscută la cedare sau atunci când investiţia este
definitiv retrasă din folosinţă şi nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din cedarea sa.

Câştigurile sau pierderile generate din casarea sau cedarea unei investiţii imobiliare trebuie determinate
ca diferenta intre incasarile nete din cedare si valoarea contabila a activului si  trebuie recunoscute în
profit sau pierdere in perioada scoaterii din uz sau a cedarii.

j) Stocurile

Stocurile sunt active deţinute pentru a fi vândute în cadrul desfăşurării normale a activităţii, active în curs

de producţie, care urmează a fi vândute în cadrul desfăşurării normale a activităţii, sau active sub formă

de materii prime,  materiale şi  alte consumabile, ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau

pentru prestarea de servicii.

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul stocurilor

cuprinde toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru aducerea

stocurilor în forma şi în locul în care se găsesc în prezent. 

Valoarea realizabilă  netă  este  preţul  de  vânzare  estimat,  ce  ar  putea  fi  obţinut  în  cadrul  desfăşurării

normale a activităţii, mai puţin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi costurile estimate pentru

efectuarea vânzării. Costul stocurilor care nu sunt în mod normal fungibile şi al bunurilor şi serviciilor

produse pentru şi destinate unor comenzi distincte este determinat prin identificarea specifică a costurilor

individuale. Pentru stocuri, la iesire costul este determinat utilizând metoda „primul intrat, primul ieşit"

(FIFO).

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare

Valoarea contabilă a activelor Grupului care nu sunt de natură financiară, altele decât activele de natura
impozitului amânat, este revizuita la fiecare dată de raportare pentru a identifica existenţa indiciilor de
depreciere. Dacă există asemenea indicii, se estimează valoarea recuperabilă a activelor respective.

O pierdere din depreciere este recunoscută atunci când valoarea contabilă a activului sau a unităţii sale
generatoare de numerar depăşeşte valoarea recuperabilă a activului sau a unităţii generatoare de numerar.
O unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care generează numerar şi care este
independent faţă de alte active şi alte grupuri de active. Pierderile din depreciere se recunosc în contul de
profit sau pierdere.
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare (continuare)

Valoarea recuperabilă a unui activ sau a unei unităţi generatoare de numerar este maximul dintre valoarea
de  utilizare  şi  valoarea  sa  justă  mai  puţin  costurile  pentru  vânzarea  acelui  activ  sau  unităţii.  Pentru
determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o rată de
actualizare înainte de impozitare care reflectă condiţiile curente de piaţă şi riscurile specifice activului
respectiv.

Pierderile din depreciere recunoscute în perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dată de raportare
pentru a determina dacă s-au diminuat sau nu mai există. Pierderea din depreciere se reia dacă s-a produs
o schimbare în estimările folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea din depreciere se
reia  doar  în  cazul  în  care  valoarea contabilă  a  activului  nu depăşeşte  valoarea contabilă  care  s-ar  fi
calculat, netă de amortizare şi depreciere, dacă pierderea din depreciere nu ar fi fost recunoscută.

l) Capital social

Capitalul  social  este format  din actiuni  ordinare,  indivizibile,  nominative, de valoare egala,  emise in
forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. 

m) Provizioane 

Provizioanele sunt  recunoscute în contul  de profit  sau pierdere in momentul  în care societatea are o
obligaţie actuala (legală sau implicită) generata de un eveniment trecut, când  pentru decontarea obligaţiei
este necesară o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare
credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.

Pentru  determinarea  provizionului,  fluxurile  viitoare  de  numerar  sunt  actualizate  folosind  o  rata  de
actualizare inainte de impozitare care reflecta conditiile curente de piata si  riscurile specifice datoriei
respective. Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare a cheltuielilor necesare
pentru decontarea obligatiei actuale la finalul perioadei de raportare.

Provizioanele se reanalizează la finalul perioadei de raportare şi se ajustează astfel încât să reflecte cea
mai bună estimare curentă. In cazul în care nu mai este probabilă ieşirea de resurse care încorporează
beneficii economice, provizionul trebuie anulat.

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfăşurarea activităţii în viitor.

Grupul  înregistrează provizioane pentru contracte oneroase în situaţiile în care beneficiile estimate a fi
obţinute  dintr-un contract  sunt  mai  mici  decât  cheltuielile  inevitabile  asociate  îndeplinirii  obligaţiilor
contractuale.

n) Beneficiile angajatilor

 Beneficii pe termen scurt

Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ salariile, primele şi contribuţiile la asigurările sociale. 

Obligaţiile cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaţilor nu se actualizează şi sunt recunoscute în
contul de profit sau pierdere pe măsură ce serviciul aferent este prestat. 
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

n) Beneficiile angajatilor (continuare)

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor sunt recunoscute ca si cheltuiala atunci cand serviciile sunt
prestate.  Se recunoaste  un provizion pentru sumele  care  se  asteapta  a  fi  platite  cu titlu  de prime in
numerar pe termen scurt sau scheme de participare a personalului la profit in conditiile in care Grupul are
obligatia legala sau implicita de a plati  aceste sume ca rezultat al  serviciilor trecute prestate de catre
angajati si daca obligatia respectiva poate fi estimata in mod credibil.

Pe langa salarii si alte drepturi de natura salariala, potrivit contractului de societate (actului constitutiv) si
a contractului colectiv de munca, administratorii, directorii cu contract de mandat si angajatii societatii au
dreptul  de  a  primi  si  stimulente  sub  forma  primelor  reprezentand participarea  personalului  la  profit.
Aceasta obligatie este recunoscuta mai intai in contul de profit sau pierdere al exercitiului financiar in
care s-a realizat profitul sub forma provizioanelor pentru participarea angajatilor la profit si prime de
platit si se vor distribui după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a situaţiilor financiare
anuale individuale, întocmite pentru anul în care s-a realizat profitul din care se acordă stimulentele.

 Planuri de contributii determinate

Grupul efectuează plăţi în numele angajaţilor proprii către sistemul de pensii al statului român, asigurările
de  sănătate  şi  fondul  de  şomaj,  în  decursul  derulării  activităţii  normale.  De  asemenea,  toţi  angajaţii
Grupului  sunt  membri  şi  au  obligaţia  legală  de  a  contribui  (prin  intermediul  contribuţiilor  sociale
individuale) la sistemul de pensii al statului român. Toate contribuţiile aferente sunt recunoscute în contul
de profit sau pierdere al perioadei atunci când sunt efectuate. Grupul nu are alte obligaţii suplimentare.

Grupul nu este angajat în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel de alte
obligaţii în acest sens. Grupul nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi.

 Beneficiile angajatilor pe termen lung

Obligaţia  netă  a  Grupului  în  ceea  ce  priveşte  beneficiile  aferente  serviciilor  pe  termen  lung  este
reprezentată  de  valoarea  beneficiilor  viitoare  pe  care  angajaţii   le-au  câştigat  în schimbul  serviciilor
prestate de către aceştia în perioada curentă şi  perioadele anterioare. In baza contractului colectiv de
munca  in  vigoare,  persoanele  care  se  pensionează la  limită  de vârstă  şi  vechime  integrala  in  munca
beneficiaza  la  data  pensionării  de  o  indemnizatie  egala  cu  maxim  valoarea  a  doua  salarii  avute  la
momentul pensionarii.

o) Dividende de distribuit

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului în perioada în care au fost declarate şi aprobate de
către  Adunarea  Generală  Ordinara  a  Acţionarilor.  Profitul  disponibil  pentru  repartizare  este  profitul
anului înregistrat în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS.

p) Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit. Veniturile sunt reduse
corespunzator cu valoarea estimata a bunurilor inapoiate de clienti, rabaturi si alte elemente similare.
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

p) Recunoasterea veniturilor (continuare)

 Venituri din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor

Veniturile din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor se înregistrează net de reducerile comerciale,
taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe legate de cifra de afaceri.

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în momentul în care
riscurile  şi  avantajele  semnificative  care  decurg  din  proprietatea  asupra  bunurilor  sunt  transferate
cumpărătorului, ceea ce se întâmplă cel mai adesea la livrarea acestora.

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în funcţie de stadiul
de execuţie a acestora.

 Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de profit  sau pierdere la data la care este stabilit
dreptul de a primi aceste venituri.

Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta ce include impozitul pe dividende, care este
recunoscut  ca  si  cheltuiala  curenta  cu  impozitul  pe  profit.  Calculul  efectiv  se  realizeaza  conform
prevederilor fiscale in vigoare la data calculului.

În  cazul  dividendelor  primite  sub  forma  acţiunilor  ca  alternativă  la  plata  în  numerar,  veniturile  din
dividende sunt  recunoscute  la  nivelul  numerarului  ce ar  fi  fost  primit,  în  corespondenţă  cu creşterea
participaţiei aferente. Grupul nu înregistrează venituri din dividende aferente acţiunilor primite cu titlu
gratuit atunci când acestea sunt distribuite proporţional tuturor acţionarilor.

 Venituri si cheltuieli cu dobânzile

Veniturile  şi  cheltuielile  cu  dobânzile  sunt  recunoscute  în  contul  de  profit  sau pierdere  prin  metoda
dobânzii efective. Rata dobânzii  efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile şi  încasările în
numerar preconizate în viitor pe durata de viaţă aşteptată a activului sau datoriei financiare (sau, acolo
unde este cazul, pe o durata mai scurtă) aplicata la valoarea contabilă a activului sau datoriei financiare.

 Venituri din chirii

Veniturile din chirii sunt generate de investitiile imobiliare inchiriate de grup sub forma contractelor de
leasing operational si sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere liniar pe toata perioada contractului.

r) Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile  sunt  evidenţiate  în  perioada  efectuării  lor,  iar  recunoaşterea  lor  în  contul  de  profit  sau
pierdere se face cu respectarea principiului independenţei exerciţiului.

Cheltuieli  de exploatare sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere în perioada în care au fost
efectuate.

Cheltuieli din comisioane bancare se înregistrează în momentul apariţiei lor.

Cheltuielile din tranzacţii sunt recunoscute odată cu veniturile din aceste operaţiuni, la data tranzactiei în
cazul titlurilor cotate, respectiv la data încasării ultimei rate în cazul vânzării în rate a titlurilor necotate.

La data intrarii, costul titlurilor este reprezentat de costul de achizitie, iar la data bilantului, costul de
achizitie se ajusteaza cu deprecierile temporare stabilite.
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

r) Recunoasterea cheltuielilor (continuare)

Cheltuielile cu comisioanele de administrare, cotele şi taxele sunt recunoscute în momentul apariţiei lor.
Cheltuielile cu comisioanele aferente tranzacţiilor sunt recunoscute la data tranzacţiilor.

Cheltuieli salariale şi contribuţiile aferente sunt recunoscute în momentul apariţiei lor, cu respectarea
principiului independenţei exerciţiului.

 

s) Castiguri si pierderi din diferente de curs valutar

Tranzacţiile in valuta se inregistrează în moneda funcţională (lei), prin convertirea sumei în valută la
cursul de schimb oficial comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data tranzacţiei.

La data raportarii, elementele monetare exprimate în valută sunt convertite utilizându-se cursul de schimb
din ultima zi de licitatie valutara din an.

Diferenţele de curs care apar cu ocazia decontării  elementelor monetare sau a convertirii  elementelor
monetare la cursuri diferite faţă de cele la care au fost convertite la recunoaşterea iniţială (pe parcursul
perioadei) sau in situatiile financiare anterioare sunt recunoscute ca si câştig sau pierdere in contul de
profit sau pierdere, în perioada în care apar.

t) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent şi impozitul amânat. Impozitul pe profit
curent include impozitul pe veniturile din dividendele recunoscute la valoare brută.

Impozitul pe profit este recunoscut în profit sau pierdere sau în alte elemente ale rezultatului global dacă
impozitul este aferent elementelor de capital.

Impozitul curent este impozitul de plătit aferent profitului realizat în perioada curentă, determinat în baza
procentelor aplicate la data raportării şi a tuturor ajustărilor aferente perioadelor precedente.

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, rata impozitului pe profit a fost de 16% (2016:
16%). Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile la 31 decembrie 2017 a fost de
5% si zero (2016: 5% si zero).

Impozitul amânat  este determinat  folosind metoda bilanţului pentru acele diferenţe temporare ce apar
între baza fiscală de calcul a impozitului pentru active şi datorii şi valoarea contabilă a acestora, folosită
pentru raportare în situaţiile financiare consolidate.

Impozitul  amânat  nu  se  recunoaşte  pentru  următoarele  diferenţe  temporare:  recunoaşterea  iniţială  a
fondului comercial, recunoaşterea iniţială a activelor şi datoriilor provenite din tranzacţii care nu sunt
combinaţii  de  intreprinderi  şi  care  nu  afectează  nici  profitul  contabil  nici  pe  cel  fiscal  şi  diferenţe
provenind din investiţii în filiale, cu condiţia ca acestea să nu fie reluate în viitorul apropiat.

Impozitul  amânat  este  calculat  pe  baza  procentelor  de  impozitare  care  se  aşteaptă  să  fie  aplicabile
diferenţelor temporare la reluarea acestora, în baza legislaţiei în vigoare la data raportării. 
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare)

t) Impozitul pe profit (continuare)

Creanţele şi datoriile cu impozitul amânat sunt compensate numai dacă există dreptul legal de a compensa
datoriile şi creanţele curente cu impozitul şi dacă acestea sunt aferente impozitului colectat de aceeaşi
autoritate fiscală pentru aceeaşi entitate supusă taxării sau pentru autorităti fiscale diferite dar care doresc
să realizeze decontarea creanţelor şi datoriilor curente cu impozitul utilizând o bază netă sau activele şi
datoriile aferente vor fi realizate simultan.

Creanţa privind impozitul amânat este recunoscută numai în măsura în care este probabilă realizarea de
profituri viitoare care să poată fi utilizate pentru acoperirea pierderii  fiscale. Creanţa este revizuită la
încheierea fiecărui exerciţiu financiar şi este diminuată în măsura în care beneficiul fiscal aferent este
improbabil să se realizeze. Impozitele adiţionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute
la aceeaşi dată cu obligaţia de plată a dividendelor.

 

u) Rezultatul pe actiune

Grupul prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunile ordinare. Rezultatul pe actiune de

baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor ordinari ai Grupului la

numarul mediu ponderat de actiuni ordinare aferente perioadei de raportare.

Rezultatul pe actiune diluat se determina prin ajustarea profitului sau pierderii  atribuibile actionarilor

ordinari si a numarului mediu ponderat de actiuni ordinare cu efectele de diluare generate de actiunile

ordinare potentiale.

v) Raportarea pe segmente

Un segment  este  o  componentă  distinctă,  care  furnizează  anumite  produse  sau  servicii  (segment  de
activitate) sau furnizează produse şi servicii într-un anumit mediu geografic (segment geografic) şi care
este supus la riscuri şi beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. 

La data de 31 decembrie 2017 activitatea desfasurata de Societate impreuna cu societatile din portofoliu
in care detine peste 50% din capitalul social, incluse in perimetrul de consolidare, a fost segmentata pe
urmatoarele activitati principale: 

- activitatea de investiţii financiare

- închiriere de spaţii

- industrie alimentara

- turism 

x) Noi standarde si amendamente 

• Standarde si amendamente la standarde care existau la 1 ianuarie 2017

Nu exista standarde, interpretari sau amendamente la standardele existente care se aplica pentru prima
data pentru anul financiar care incepe la 1 ianuarie 2017 care sa aiba un impact semnificativ asupra
situatiilor financiare ale Societatii. 

• Noi standarde, amendamente si interpretari cu aplicare dupa data de 1 ianuarie 2017 si care nu
au fost adoptate mai devreme
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4. Politici contabile semnificative (continuare)

x) Noi standarde si amendamente  (continuare)

Exista standarde noi, amendamente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care incep dupa
1 ianuarie 2017 si care nu au fost aplicate la intocmirea acestor situatii financiare. Nici unul dintre cele
de mai sus nu se estimeaza a avea un efect semnificativ in viitor asupra situatiilor financiare. 

Redam mai jos standardele/interpretarile care au fost emise si sunt aplicabile incepand cu perioada sau
dupa perioada 1 ianuarie 2017. 

• IAS 12 “Impozite” – recunoasterea activelor de impozit amanat pentru pierderi nerealizate
(in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2017)

Amendamentele clarifica contabilitatea impozitelor amanate atunci cand un activ este evaluat la valoare
justa si aceasta valoare justa este mai mica decat baza fiscala a acelui activ. 

• Amendamente la IAS 7 “Situatia fluxurilor de trezorerie” – Initiativa de prezentare (in
vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2017)

Entitatile  vor  trebui  sa dea explicatii  in legatura cu modificarile  in  pozitia  datoriilor  care provin din
activitati de finantare. Aceasta include modificari ale fluxurilor de trezorerie si a cheltuielilor non-cash ca,
de pilda, achizitii, vanzari sau amanarea platii dobanzii si diferente de curs valutar nerealizate. 
Modificarile activelor financiare trebuie incluse in cadrul acestei prezentari daca fluxurile de numerar
sunt, sau vor fi, incluse in fluxurile de numerar provenite din activitati de finantare. 
Nu se specifica un format special de prezentare. 

• Amendamente  la  IFRS  10,  IFRS  12  si  IAS  28  –  Entitati  de  investitii:  Aplicabilitatea
exceptiei de la consolidare

Amendamentele  realizate  la  IFRS  10  „Situatii  financiare  consolidate”  si  IAS  28  „Contabilitatea
investitiilor in intreprinderile asociate” clarifica faptul ca:

-  Exceptia  de  la  intocmirea  situatiilor  financiare  este  disponibila  si  entitatilor  care  sub-
consolideaza si care sunt filiale ale unor entitati de investitii. 

- Entitatea de investitii trebuie sa consolideze o filiala care nu este entitate de investitii si al carei
obiect de activitate este de a furniza servicii suport pentru entitatea de investitii. 

- Enitatile care nu sunt entitati de investitii, dar au o participare intr-o întreprindere asociata care
este  o  entitate  de  investitii  pot  alege  valoarea  justa  atunci  cand  este  vorba  de  aplicarea  metodei
capitalurilor proprii de inregistrare. Evaluarea la valoare justa aplicata de enitatea de investitii asociata
poate fi aplicata sau consolidarea poate fi realizata la nivelul asociatului, care apoi poate detalia valoarea
justa.
Cerinte care urmeaza a se aplica in viitor

Redam mai jos standarde si  interpetari  care au fost emise si  a caror aplicabilitate nu este obligatorie
pentru perioada incheiata la data de 31 decembrie 2017. 

• IFRS 9 “Instrumente financiare” (in vigoare incepand cu 1 ianuaire 2018)
Versiunea completa a IFRS 9 inlocuieste ghidul de aplicare al IAS 39. IFRS 9 retine, dar simplifica,
modelul mixt de evaluare si stabileste trei categorii de masuri primare pentru activele financiare: costul
amortizat, valoare justa prin rezultatul alte elemente ale rezultatului global si valoare justa prin contul de
rezultate. Baza clasificarii depinde de modelul de afacere al entitatii si fluxurile de trezorerie contractuale
ale activului financiar.
Instrumentele derivative si de capital se masoara la valoare justa prin contul de rezultate, cu exceptia
cazului in care instrumentele de capitaluri nu sunt detinute pentru tranzactionare si o optiune irevocabila
este  adoptata  pentru  a  masura  aceste  instrumente  prin  alte  elemente  ale  rezultatului  global  (fara
posibilitatea reciclarii ulterioare prin contul de rezultate).

• IFRS 15 “Venituri din contractele cu clientii” (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2018)
Acesta  este  un  standard  de  convergenta  cu  privire  la  recunoasterea  veniturilor.  Inlocuieste  IAS  11
“Contracte de constructii”, IAS 18 “Venituri” si interpretarile aferente. 
Venitul este recunoscut atunci cand un client obtine controlul unui bun sau al unui serviciu. Clientul
obtine controlul atunci cand are abilitatea de a directiona utilizarea si de a obtine beneficii din bunul sau
serviciul respectiv. 
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4. Politici contabile semnificative (continuare)

x) Noi standarde si amendamente  (continuare)

Principiul de baza al  IFRS 15 este acela ca o entitate isi  recunoaste venitul ca urmare a transferului
promis de bunuri si servicii catre clienti in cuantumul sumei care reflecta consideratia pe care entitatea se
asteapta sa o primeasca pentru aceste bunuri si servicii. O enitate recunoaste veniturile in conformitate cu
acest principiu de baza prin aplicarea urmatorilor pasi:

- Pasul 1: Identificarea contractului cu clientul
- Pasul 2: Identificarea obligatiilor din contract.
- Pasul 3: Determinarea pretului tranzactiei
- Pasul 4: Alocarea pretului tranzactiei pe fiecare obligatie din contract.
- Pasul 5: Recunoasterea venitului atunci cand enitatea isi satisface obligatiile. 

IFRS 15 include de asemenea un set de cerinte de prezentare care vor avea ca rezultat furnizarea de
informatii complete despre natura, suma, perioada si incertitudinea veniturilor si a fluxurilor de trezorerie
provenite din contractele entitatii cu clientii.

• IFRS 16  “Leasing”  privind  achizitia  unui  interes  intr-o  operatiune  comuna (in  vigoare
incepand cu 1 ianuarie 2019; adoptarea mai devreme este permisa doar cu adoptarea simultana a
IFRS 15)

IFRS 16 va afecta in primul rand contabilitatea chiriasului si va rezulta in recunoasterea a aproape tuturor
activelor luate in leasing in cadrul bilantului. Standardul desfiinteaza distinctia intre leasing-ul financiar si
cel operational si prevede inregistrarea unui activ si concomitent a unei datorii financiare pentru aproape
toate tipurile de leasing. 

• Interpretarea  22  „Tranzactii  in  moneda  straina  si  consideratii  avansate” (in  vigoare
incepand cu 1 ianuarie 2018)

Interpretarea clarifica modul de determinare a datei tranzactiei pentru stabilirea cursului de schimb care
trebuie sa fie utilizat la recunoasterea initiala a unui activ,  cheltuiela sau venit,  atunci cand entitatea
plateste sau incaseaza in avans in contracte denominate in monede straine.
In cazul unei plati sau incasari unice pentru un element, data tranzactiei trebuie sa fie data la care entitatea
recunoaste activul nemonetar sau datoria care decurge din plata/incasarea in avans. 
In  cazul  in  care  exista  plati/incasari  multiple  pentru  acelasi  element,  data  tranzactiei  trebuie  sa  fie
determinata ca mai sus, pentru fiecare plata/incasare. 
Noile interpretari se pot aplica retroactiv sau prospectiv.

• Imbunatatiri anuale pentru ciclul 2014 - 2016 (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2018)
- IFRS 1 – s-au sters scutirile pe termen scurt care acopera prevederile IFRS 7, IAS 19 si IFRS 10

care nu mai sunt relevante
- IAS 28 – clarifica faptul ca alegerea de catre organizatii de capital, fonduri mutuale, fonduri

trust sau entitati similare de a evalua investitiile in intreprinderi asociate la valoare justa prin contul de
rezultate trebuie sa fie realizata separat pentru fiecare intreprindere asociata la recunoasterea initiala. 

• Amendamente la IFRS 2 „Plata pe baza de actiuni” (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie
2018)

Amendamentul clarifica baza de evaluare pentru plati in numerar, pe baza de actiuni sau pentru acele
premii care tranforma platile in numerar in plati pe baza de actiuni. 

• Amendament la IFRS 4 “Contracte de asigurare” (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie
2018)

Amendamentul introduce o abordare generala si o abordare diferentiata. Standardul va:
-  permite  intreprinderilor  care  emit  contracte  de asigurare  optiunea de a  inregistra  in  situatia

rezultatului global si nu in cadrul contului de rezultate, volatilitatea care poate sa apara atunci cand IFRS
9 este aplicat inainte ca contractele de asigurare standard sa fie emise; si

- permite intreprinderilor a caror activitate este predominant conectata cu activitatea de asigurari
o exceptie temporara optionala de la aplicarea IFRS 9 pana in anul 2021. Entitatile care aplica aceasta
exceptie vor continua sa aplice standardul existent cu privire la instrumente financiare, IAS 39. 
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4. Politici contabile semnificative (continuare)

x) Noi standarde si amendamente  (continuare)

• Amendamente la IFRS 10 si IAS 28 – vanzarea sau contributia cu active intre investitor si
asociatul acestuia (data de aplicare nedefinita)

IASB a realizat amendamente ale obiectului IFRS 10 si IAS 28 limitate. 
Amendamentele clarifica tratamentul contabil pentru vanzari de active intre investitor si intreprinderea
asociata  acestuia.  Se  confirma  ca  tratamentul  contabil  depinde  in  functie  de  cazul  in  care  activul
nemonetar care este vandut sau reprezinta o contributie intr-o întreprindere asociata este o afacere. 

• Transferurile investițiilor imobiliare – Amendamente la IAS 40 (in vigoare începând cu data
de 1 ianuarie 2018)

Amendamentele clarifica faptul ca transferurile catre sau din categoria investitii imobiliare pot fi facute
doar  daca modificarea in  utilizarea activului  este  sprijinita  de dovezi  in  acest  sens.  O modificare  in
utilizarea activului apare in momentul in care proprietatea intruneste sau inceteaza a mai intruni definitia
de investitie imobiliara. Doar modificaera intentiei de utilizarea nu este suficienta. 

• IFRS 17 „Contracte de asigurare” (in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2021)
IFRS 17 a fost emis in mai 2017 ca inlocuitor al IFRS 4 „Contracte de asigurare”. Acesta solicita ca
estimarile sa fie reevaluate la sfarsitul fiecarei perioade de raportare. In acelasi timp se descrie modul de
evaluare al fiecarui contract de asigurare si metodele care pot fi aplicate prin utilizarea unei abordari in
etape. 

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE

Grupul, prin complexitatea activitatii pe care o desfăşoară, este supus unor riscuri variate.

Conducerea  evaluează  în  permanență  riscurile  care  pot  afecta  atingerea  obiectivelor  societății  și  ia
măsurile ce se impun în cazul modificării condițiilor în care își desfășoară activitatea.

Activitatea  de  management  a  riscurilor,  componentă  importantă  a  activității  societății,  vizează  atât

riscurile generale cât și riscurile specifice, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 297/2004, cu

modificările și  completările ulterioare,  de Regulamentul  CNVM/ASF nr.  15/2004,  cu modificările  și

completările ulterioare,  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consililiului

din 26 iunie 2013.

Abordarea Societății privind managementul riscului este consecventă cu strategia generală de business și

actionează planificat pentru realizarea obiectivelor de afaceri, aliniate cu obiectivele strategiei de risc.

Printre principalele obiective ale strategiei de risc evidențiem:

-  dezvoltarea  și  implementarea  unui  proces  de  gestionare  a  riscului  de  largă  transpatență  pentru

identificarea și gestionarea riscurilor;

- promovarea la nivelul Societății a unei abordari de management a riscurilor prin educație și întâlniri de

conștientizare;

- identificarea opțiunilor pentru managementul permanent al riscurilor;

- descrierea mediului extern așteptat să aibă un impact asupra businessului planificat și evoluția acestuia

cum ar fi: perspectiva pieței, evoluții reglementare;

- descrierea strategiei de business a Societății, tintele strategiei, activitatile de baza;

-  definirea  elementelor  cheie  ale  cadrului  de  lucru  al  managementului  riscurilor  pentru  a  asigura

implementarea unei strategii adecvate strategiei generale de business;

- descrierea profilului de risc curent si tintit pentru principalele tipuri de riscuri.
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

Avand in vedere, structura societatilor care intra in perimetrul de consolidare, respectiv faptul ca singura 

societate listata pe Bursa de Valori Bucuresti la categoria Premium, este SIF Oltenia S.A., activitatea de 

administrare si gestionare a riscurilor se desfasoara cu respectarea prevederilor cadrului legal cu 

precadere de catre SIF Oltenia S.A.

La nivelul Societatii este organizată o structură specială, Responsabilul cu Administrarea Riscului, care

supraveghează și coordonează această activitate.

Societatea acordă o maximă importanță gestionării eficiente a riscurilor în vederea atingerii obiectivelor

strategiei și pentru a asigura beneficii acționarilor.

Administrarea  riscurilor  semnificative  presupune  asigurarea  cadrului  pentru  identificarea,  evaluarea,

monitorizarea și  controlul  acestor  riscuri  în  vederea menținerii  lor  la  un nivel  acceptabil  raportat  la

apetitul de risc al Societății și la capacitatea acesteia de a diminua sau acoperi aceste riscuri.

Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri de supervizare și aprobare a

limitelor decizionale.

Raportarea internă a expunerii la risc se face în mod continuu, pe fiecare linie de activitate, conducerea

societăţii fiind permanent informată cu privire la riscurile ce pot apărea în derularea activităţii.

Prin  natura  obiectului  de  activitate  Societatea  este  expusă  la  diferite  tipuri  de  riscuri  asociate

instrumentelor financiare și piețelor pe care are expunere.

Raportarea internă a expunerii la risc se face în mod continuu, pe linii de activitate, conducerea societăţii
fiind informată permanent cu privire la riscurile inerente ce pot apărea în derularea activităţii.

Principalele riscuri identificate în activitatea Grupului sunt:

a) riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rată a dobânzii)

b) riscul de credit

c) riscul de lichiditate

d) riscul aferent impozitarii

e) riscul aferent mediului economic

f) riscul operaţional

a) Riscul de piață

Riscul  de  piaţă  reprezintă  riscul  actual  sau  viitor  de  afectare  negativă  a  profiturilor,  determinat  de
fluctuaţiile  pe  piaţă  ale  preţurilor  titlurilor  de  capital  –  în  ceea  ce  priveşte  activităţile  care  aparţin
portofoliului de tranzacţionare - ale ratei dobânzii, precum şi fluctuaţiile cursului valutar pentru întreaga
activitate a Grupului.

Administrarea eficienta a riscului de piata se face prin utilizarea analizei fundamentale care da indicatii
asupra  soliditatii  unei  investitii,  precum  si  estimarea  potentialului  unor  companii,  si  luand  in
considerare prognozele privind evolutia ramurilor economice si a pietelor financiare.

Principalele aspecte urmarite in analiza riscului de piata sunt: evaluarea portofoliului de actiuni din
punct  de vedere al  profitabilitatii  si  a  potentialului  de crestere,  alocarea strategica a investitiilor  pe
termen lung, identificarea investitiilor pe termen scurt pentru a se fructifica fluctuatiile de pret pe piata
de capital, stabilirea unor limite de concentrare a activelor intr-un anumit sector economic.
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

Grupul este expus riscului de valoare de piață a instrumentelor financiare deținute care fluctuează ca

rezultat  al  schimbării  condițiilor  pe  piața  de  capital.  Periodic,  strategia  de  management  al  riscului

impune întocmirea și prezentarea de rapoarte către Comitetul de Audit și structurile de conducere care

analizează modul de evaluare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor identificate, încadrarea

în limitele de risc stabilite și măsurile ce se impun a fi luate pentru o gestionare cât mai eficientă. 

Grupul este supus la riscul de piaţă, în special din cauza activităţii sale de tranzacţionare. Tinand cont de
specificul activitatii, cele mai relevante riscuri pentru activitatea curenta sunt: riscul de pret al actiunilor,
riscul de rata a dobanzii, riscul valutar.

Riscul de pret

Grupul este expus riscului de valoare justa a instrumentelor financiare detinute care fluctueaza ca rezultat
al schimbarilor in preturile pietei, fie ca este cauzat de factori specifici activitatii emitentului sau factori
care afecteaza toate instrumentele tranzactionate pe piata. 

Valoarea de piata a portofoliului de actiuni listate (pe BVB – piata reglementata, BVB-AERO – sistem
alternativ de tranzactionare), la 31 decembrie 2017, reprezinta 62,44% (2016: 62,49%) din valoarea totala
a portofoliului de actiuni administrat.

In  aceste  conditii,  Grupul  a identificat  un risc  de piață  mediu  – asociat  variatiei  preturilor  activelor
financiare de pe piata de capital.
In cadrul portofoliului administrat se regasesc un numar de 8 emitenti, din cei 13 care constituie indicele
BET al Bursei de Valori Bucuresti.
Valoarea de piata a pachetelor de actiuni detinute la cei 8 emitenti, reprezinta - la 31 decembrie 2017 –
76,36% (2016: 80,21%) din valoarea de piata a actiunilor detinute la societatile listate.  
Conducerea  Grupului  monitorizeaza  riscul  de  piata  si  acorda  competenta  privind  limitele  de
tranzactionare pe piata de capital conducerii efective a societatii.

La data de 31 decembrie 2017 Grupul are urmatoarea structura de active supuse riscului de pret:

In lei Nr.
soc.

Valoare de piata
31.12.2017

Nr.
soc.

Valoare de piata
31.12.2016

Investitii de capital   
Societati listate 31 940.376.548 31 824.634.684
Societati nelistate 33 565.696.728 35 494.900.179
Unitati de fond 4 2.789.494 4 2.386.705

Total investitii de 
capital

68 1.508.862.770 70 1.321.921.568

Plasamentele detinute in societatile ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata de capital din
Romania,  plus  plasamentul  detinut  la Banca Comerciala  Romana,  reprezinta  la  31 decembrie  2017 -
93,86% (2016: 91,80%) din valoarea justa a investitiilor.
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

Grupul monitorizeaza de asemenea concentrarea riscului pe sectoare de activitate, care se prezinta dupa
cum urmeaza:

Structura portofoliului Emitenti
Valoarea nominala

totala a participatiei
Valoarea de piata

totala a participatiei

Sectoarele economice cu pondere in

portofoliul valoric SIF :
Nr.
SC

% (lei) % (lei) %

31 decembrie 2017 68 100,00 480.075.928 100,00 1.508.862.770 100,00

finante,banci,asigurari 5 7,35 192.171.549 40,03 805.042.306 53,35
resurse petrol si servicii anexe 1 1,47 75.880.152 15,81 217.017.232 14,38
transport energie si gaze 2 2,95 30.052.620 6,26 143.316.222 9,50
turism,alim.publica,agrem. 4 5,88 52.750.485 10,99 68.037.429 4,51
industrie farmaceutica 1 1,47 9.718.869 2,02 52.266.825 3,46
resurse gaz metan 1 1,47 1.608.414 0,34 50.343.359 3,34
alte intermedieri financiare 8 11,77 8.957.980 1,87 39.931.310 2,65
ind.electronica,electroteh. 8 11,77 25.417.706 5,29 35.099.118 2,33
ind.metalurgica 3 4,41 21.658.324 4,51 32.134.556 2,13
ind.constr.masini,prelucr. 10 14,71 36.240.663 7,55 31.750.339 2,10
ind.chimica 1 1,47 4.702.595 0,98 12.179.721 0,81
administrarea pietelor financiare 1 1,47 3.837.090 0,80 10.590.368 0,70
ind.alimentara 3 4,41 2.980.168 0,62 3.421.670 0,23
comert interior 4 5,88 4.026.322 0,84 1.788.383 0,12
inchirieri si subinchirieri bunuri 
imobiliare

1 1,47 1.639.393 0,34 1.639.393 0,11

distribuire, furnizare de energie 
electrica si servicii energetice

1 1,47 947.380 0,20 1.070.539 0,07

alte activitati 7 10,29 4.109.975 0,86 444.506 0,03
constructii 3 4,41 876.226 0,18 0 0,00

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 64 94,12 477.575.911 99,48 1.506.073.276 99,82
UNITATI DE FOND 4 5,88 2.500.017 0,52 2.789.494 0,18

pag 31



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

Structura portofoliului Emitenti
Valoarea nominala

totala a participatiei
Valoarea de piata

totala a participatiei

Sectoarele economice cu pondere in

portofoliul valoric SIF :
Nr.
SC

% (lei) % (lei) %

31 decembrie 2016 **
Exp
ress
ion

is
faul

ty
**

100,00
** Expression

is faulty **
100,00

** Expression
is faulty **

100,00

finante,banci,asigurari 5 7,14 185.411.773 39,67 705.398.670 53,37
resurse petrol si servicii anexe 1 1,43 73.280.152 15,68 191.261.838 14,47
transport energie si gaze 2 2,86 30.047.990 6,43 135.684.024 10,27
turism,alim.publica,agrem. 4 5,71 46.836.084 10,02 55.240.196 4,18
industrie farmaceutica 1 1,43 9.281.403 1,99 48.263.294 3,66
resurse gaz metan 1 1,43 1.608.414 0,34 40.210.350 3,04
ind.electronica,electroteh. 8 11,42 25.417.706 5,44 36.403.022 2,75
ind.constr.masini,prelucr. 10 14,29 34.243.453 7,33 26.336.612 1,99
ind.metalurgica 3 4,29 21.142.891 4,52 21.725.448 1,64
ind.sticla,portelan,faianta 1 1,43 4.799.887 1,03 12.624.258 0,96
alte intermedieri financiare 8 11,42 8.035.689 1,72 12.477.429 0,94
ind.chimica 1 1,43 4.702.595 1,01 12.461.877 0,94
administrarea pietelor financiare 1 1,43 3.837.090 0,82 11.127.561 0,84
distribuire, furnizare de energie 
electrica si servicii energetice

1 1,43 2.452.380 0,52 3.227.332 0,24

ind.alimentara 3 4,29 2.980.128 0,64 3.215.833 0,24
inchirieri si subinchirieri bunuri 
imobiliare

2 2,86 1.729.393 0,37 1.766.221 0,13

comert interior 4 5,71 4.019.712 0,86 1.664.423 0,13
alte activitati 7 10,00 4.159.975 0,89 446.475 0,03
constructii 3 4,29 876.226 0,19 0 0,00

TOTAL TITLURI DE CAPITAL **
Exp
ress
ion

is
faul

ty
** 94,29

** Expression
is faulty ** 99,47

** Expression
is faulty **

99,82

UNITATI DE FOND 4 5,71 2.500.017 0,53 2.386.705 0,18
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Din analiza datelor prezentate mai sus, la 31 decembrie 2017 Grupul detinea cu precadere actiuni care
activeaza in domeniul finante, banci, asigurari cu o pondere de 53,35% din total portofoliu, in scadere
usoara fata de 31 decembrie 2016, cand pe acelasi sector de activitate inregistra o pondere de 53,37%.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu să fie afectată negativ ca urmare a unei variaţii a
cursurilor valutare.

În  condiţiile  în  care  majoritatea  activelor  Grupului  sunt  exprimate  în  moneda  naţională,  fluctuaţiile
cursului de schimb nu afectează în mod direct activitatea Grupului. 

Aceste fluctuatii au influenta in cazul evaluarii investitiilor de tipul depozitelor in valuta.

Disponibilitatile in valuta reprezinta, la 31 decembrie 2017, 0,20% (2016: 0,54%) din totalul activelor
financiare, astfel incat riscul valutar este nesemnificativ.

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

Datorita ponderii scazute a activelor exprimate in valuta, Grupul nu are o politica formalizata de acoperire
a riscului valutar.

Investitiile in depozite bancare in valuta sunt in permanenta monitorizate si se iau masuri de investire,
dezinvestire, in functie de evolutia prognozata a cursului valutar.

Concentrarea activelor si datoriilor pe feluri de valute este rezumata in tabelul urmator:

In lei Valoare
contabila

Lei EUR USD

31 decembrie 2017
Active financiare
Numerar si echivalente de numerar 9.869.368 9.657.421 211.900 47
Depozite plasate la banci 13.030.043 9.794.906 1.786.170 1.448.967
Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.506.578.556 1.506.578.556
Active financiare evaluate la 
valoarea justa prin profit sau 
pierdere 2.284.214 2.284.214
Credite si creante 29.563.961 29.563.961
Alte active financiare 167.843.871 167.843.871

Total active financiare ** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

Datorii financiare 
Dividende de plata 48.791.984 48.791.984
Alte datorii financiare 137.743.812 137.743.812

Total datorii financiare
**

Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

In lei Valoare Lei EUR USD
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contabila
31 decembrie 2016
Active financiare
Numerar si echivalente de numerar 14.097.652 12.651.258 1.373.958 72.436
Depozite plasate la banci 55.766.431 48.907.772 114.010 6.744.649
Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.320.042.260 1.320.042.260
Active financiare evaluate la 
valoarea justa prin profit sau 
pierdere 1.879.308 1.879.308
Credite si creante 27.956.237 27.956.237
Alte active financiare 128.854.425 128.854.425

Total active financiare ** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

Datorii financiare 
Dividende de plata 57.862.221 57.862.221
Alte datorii financiare 121.757.366 121.757.366

Total datorii financiare
**

Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

Riscul de rata a dobanzii

Riscul de rată a dobânzii este acela ca valoarea unui portofoliu să varieze ca urmare a unor schimbări în ratele
dobânzilor practicate pe piaţă. Factorii ce definesc acest tip de risc de piaţă sunt o gamă largă de rate ale
dobânzii corepunzătoare unei variaţii de pieţe, monede şi scadenţe pentru care Grupul deţine poziţii.

Rata  dobanzii  influenteaza  direct  veniturile  si  cheltuielile  atasate  activelor  si  datoriilor  financiare
purtatoare de dobanzi variabile. 

Majoritatea activelor din portofoliu nu sunt purtatoare de dobanda. In consecinta Grupul nu este in mod
semnificativ afectat de riscul de rata a dobanzii. Ratele de dobanda aplicate numerarului si echivalentelor
de numerar sunt pe termen scurt. 

La nivelul Grupului ponderea resurselor împrumutate în totalul resurselor de finanțare ale societăților nu
este semnificativă, cu excepția ARGUS S.A. Constanța și MERCUR S.A. Craiova.

Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor,  pentru o mai  mare flexibilitate în politica de alocare a
disponibilităţilor băneşti, se va urmări ca plasarea disponibilităţilor băneşti în instrumente monetare să se
facă în special pe termen scurt, de 1-3 luni. 

Urmatorul tabel rezuma expunerea Grupului la riscul de rata a dobanzii. 

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre
3 si 12 luni

Intre
1 si 5 ani Fara dobanda

31 decembrie 2017
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Numerar si echivalente de 
numerar

9.869.368 9.869.368

Depozite plasate la banci 13.030.043 11.701.664 979.801 348.578

Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.506.578.556 1.506.578.556

Active financiare evaluate 
la valoarea justa prin profit 
sau pierdere

2.284.214 2.284.214

Credite si creante 29.563.961 29.563.961

Alte active financiare 167.843.871 167.843.871

Total active financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

** Expression
is faulty **

Datorii financiare 

Dividende de plata 48.791.984 48.791.984

Alte datorii financiare 137.743.812 44.414.992 59.169.165 12.746.479 21.413.176

Total datorii financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

** Expression
is faulty **

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

a) Riscul de piață (continuare)

 

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre
3 si 12 luni

Intre
1 si 5 ani Fara dobanda

31 decembrie 2016

Numerar si echivalente de 
numerar 14.097.652 14.097.652

Depozite plasate la banci 55.766.431 39.951.885 15.814.546

Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.320.042.260 1.320.042.260

Active financiare evaluate 
la valoarea justa prin profit 
sau pierdere

1.879.308 1.879.308

Credite si creante 27.956.237 27.956.237

Alte active financiare 128.854.425 128.854.425

Total active financiare ** ** ** ** Expression
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Expression is
faulty **

Expressio
n is faulty

**

Expressio
n is faulty

**
is faulty **

Datorii financiare 

Dividende de plata 57.862.221 57.862.221

Alte datorii financiare 121.757.366 10.299.704 64.588.659 16.056.272 30.812.731

Total datorii financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

**
Expressio
n is faulty

**

** Expression
is faulty **

b) Riscul de credit

Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții să nu-și onoreze obligațiile la scadență, ca
urmare a degradării situației financiare a împrumutatului sau de situația generală a economiei. Riscul de
credit apare în raport cu orice tip de creanță. 

Riscul  de  emitent  reprezintă  riscul  de  pierdere  a  valorii  unui  titlu  dintr-un  portofoliu,  ca  urmare  a
deteriorării situației sale economico-financiare.

Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influența semnificativ activitatea  Grupului
sunt:

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

- riscul  de neîncasare a valorii  contractului,  în cazul  activității  de vânzare a pachetelor de acțiuni  la
societăți de tip „închis”, prin contract de vânzare-cumpărare;

-  riscul  ca în situația  lichidării  unei  societăți  din portofoliu,  valoarea obținută  să  fie mai  mică decât
valoarea investiției inițiale.

Evaluarea riscului de credit se face în două etape, atât înaintea realizării operaţiunilor investiţionale, cât şi
după aprobarea şi realizarea efectivă a operaţiunilor, urmărindu-se evoluţia activelor pentru a lua măsuri
adecvate  în  situaţia  apariţiei  unor  elemente  ce  pot  conduce  la  deteriorarea  activităţii  economice  a
societăţilor şi, în cazuri extreme, la intrarea în insolvenţă a acestora.  

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

b) Riscul de credit (continuare)

În  cazul  Grupului,  riscul  de  credit  este  diminuat,  deoarece  portofoliul  este  în  cea  mai  mare  parte
determinat de expunerile pe elemente de activ de tipul “acţiunilor” care reprezintă 79,02% din activele
administrate, evaluate conform prevederilor legale și care ar putea genera un eventual risc de neîncasare a
dividendelor aprobate anual de AGA.

În conformitate cu prevederile legale, Grupul nu a acordat niciun fel de credite sau garanţii terţilor.

Riscul de credit poate afecta activitatea Grupului indirect, cazul societăţilor comerciale din portofoliu care
întâmpină dificultăţi financiare în a-şi achita obligaţiile de plată corespunzătoare dividendelor. Având în
vedere diversitatea plasamentelor și faptul că majoritatea acestora sunt efectuate în entități stabile și cu
lichiditate sporită pe piață, acest risc este mult diminuat și gestionat corespunzător de Grup.
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Grupul poate  fi  expus  riscului  de  credit  prin  investiții  realizate  în  obligațiuni,  a  conturilor  curente,
depozitelor bancare, precum și a altor creanțe. La nivelul Grupului nu există plasamente în obligațiuni,
instrumente derivate, ceea ce reduce la minim riscul de credit.

La data de 31 decembrie 2017 Grupul nu detinea in portofoliu obligatiuni, garantii reale drept asigurare si
nu inregistra active financiare restante. 

Estimăm că riscul de credit la care este expus Grupul este mediu.

Expunerea  maxima  la  riscul  de  credit  la  data  de  31  decembrie  2017  este  de  50.568.638 lei  (2016:
96.186.629 lei) si poate fi analizata din datele urmatoare.

In lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Depozite si conturi la banci 22.679.467 69.502.053

Alte active 27.889.171 26.684.576

TOTAL
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

Expunere pe conturi curente si depozite plasate la banci
 

In lei
31 decembrie

2017
31 decembrie

2016

Banca Transilvania 11.121.782 59.500.952

Banca Comerciala Romana 4.658.288 5.166.156

Raiffeisen Bank 3.699.675 3.191.317

BRD - GSG 2.362.306 400.702

Libra Bank 404.143 504.927

Marfin Bank 286.431 391.298

Trezorerie 76.457 116.632

CEC Bank 45.848 197.104

Garanti Bank 11.724 18.745

Credit Europe Bank 7.657 13.694

Banc Post 4.193 0

Exim Bank 963 526

Total
** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

b) Riscul de credit (continuare)

Alte active

In lei
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2016

Dividende de incasat 21.578 79.696

Alti debitori diversi si creante comerciale 29.892.275 29.477.513

Ajustări constituite pentru deprecierea altor active (2.024.682) (2.872.633)
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financiare (debitori)

Total
** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

c) Riscul de lichiditate

Grupul  urmăreşte  menţinerea  unui  nivel  de  lichiditate  adecvat  obligaţiilor  sale  suport,  pe  baza  unei
evaluări a lichidităţii relative a activelor pe piaţă, ţinând cont de perioada necesară pentru lichidare şi de
preţul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum şi de sensibilitatea lor la riscurile
de piaţă sau la alţi factori externi.

Grupul trebuie să deţină active lichide, a căror valoare însumată să acopere diferenţa dintre ieşirile de
lichidităţi şi intrările de lichidităţi în situaţii de criză, astfel încât să fie asigurat faptul că Grupul menţine
niveluri  ale  rezervelor  de  lichiditate  care  sunt  adecvate  pentru  a-i  permite  să  facă  faţă  eventualelor
dezechilibre dintre intrările şi ieşirile de lichidităţi în situaţii de criză.

Riscul de lichiditate este legat în special de participaţiile deţinute la societăţile comerciale de tip "închis"
existente în portofoliul administrat. Astfel, vânzarea unor participaţii - în situaţia apariţiei unor aspecte
negative în situaţia lor economico-financiară sau în cazul în care se urmăreşte obţinerea de lichidităţi -
este deosebit de greoaie, existând riscul de a nu fi posibilă obţinerea unui preţ superior sau cel puţin egal
celui cu care aceste participaţii sunt evaluate în calculul activului net, conform reglementărilor A.S.F. 

În cadrul Grupului, la 31 decembrie 2017, participațiile deținute în societăți nelistate reprezinta 29,62%
din totalul activelor administrate, în cadrul cărora se include participația deținută în BCR care individual
reprezintă 84,11% din valoarea participațiilor deținute la societățile nelistate. Având în vedere faptul că
BCR este evaluată la valoarea fondurilor proprii și că celelalte două bănci BRD și TLV - bănci cu care
BCR este în competiție în domeniul fnanciar-bancar din România - se tranzacționează la prețuri care
reprezintă  multiplu  de  1,3  -  1,4  fondurile  lor  proprii,  nu  există  riscul  ca  o  eventuală  fructificare  a
pachetului deținut la BCR să nu poată fi realizat la valoarea la care este evaluată, respectiv la valoarea
fondurilor sale proprii.

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă chiar şi tranzacţionarea unor
participaţii deţinute la societăţi comerciale listate.

În perspectiva anului 2018, anticipăm menţinerea unui nivel scăzut de lichiditate pentru piaţa de capital
din Romania.

Acest  aspect  este  în  permanenţă  în  atenţia  conducerii,  căutându-se  soluţii  de  creştere  a  lichidităţii
portofoliului administrat.

Estimam ca acest risc este mediu, corelat cu lichiditatea pietei de capital romanesti.

Structura activelor si datoriilor din punct de vedere al lichiditatii este analizata in tabelul urmator:

5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

c) Riscul de lichiditate (continuare)

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre 
3 si 12 luni

Intre
1 si 5 ani 

Fara
maturitate

prestabilita

31 decembrie 2017

Active financiare
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Numerar si echivalente de 
numerar

9.869.368 9.869.368

Depozite plasate la banci 13.030.043 11.701.664 979.801 348.578

Active financiare disponibile
in vederea vanzarii

1.506.578.556 1.506.578.556

Active financiare evaluate la
valoarea justa prin profit sau 
pierdere

2.284.214 2.284.214

Credite si creante 29.563.961 29.563.961

Total active financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

Datorii financiare 

Dividende de plata 48.791.984 48.791.984

Alte datorii financiare 137.743.812 65.828.168 59.169.165 12.746.479

Total datorii financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

In lei Valoare
contabila Sub 3 luni

Intre 
3 si 12 luni

Intre
1 si 5 ani 

Fara
maturitate

prestabilita

31 decembrie 2016

Active financiare

Numerar si echivalente de 
numerar

14.097.652 14.097.652

Depozite plasate la banci 55.766.431 39.951.885 15.814.546

Active financiare disponibile
in vederea vanzarii

1.320.042.260 1.320.042.260

Active financiare evaluate la
valoarea justa prin profit sau 
pierdere

1.879.308 1.879.308

Credite si creante 27.956.237 27.956.237

Total active financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

Datorii financiare 

Dividende de plata 57.862.221 57.862.221

Alte datorii financiare 121.757.366 41.112.435 64.588.659 16.056.272

Total datorii financiare
**

Expression is
faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

d) Riscul impozitării

Incepand  cu  data  aderarii  Romaniei  la  Uniunea  Europeana  (”UE”),  Grupul  a  trebuit  sa  se  supună
reglementarilor fiscale ale UE si sa implementeze schimbarile aduse de legislatia europeana. Modul in
care Grupul a implementat aceste schimbari ramane deschis auditului fiscal timp de cinci ani.

Conducerea Grupului considera ca a interpretat corect prevederile legislative si a inregistrat valori corecte
pentru impozite, taxe si alte datorii catre stat dar, si in aceste conditii, exista un anumit risc atasat.

Sistemul fiscal din România este supus unor diverse interpretări  şi  schimbări permanente.  În anumite
situaţii,  autorităţile fiscale pot adopta interpretări  diferite faţă de Grup ale unor aspecte fiscale şi  pot
calcula dobânzi şi penalităţi.

Declaraţiile privind impozitele şi taxele pot fi supuse controlului şi revizuirii pe o perioadă de cinci ani, în
general după data depunerii lor. 

Guvernul Romaniei detine un numar important de agentii autorizate sa efectueze controlul societatilor
care opereaza pe teritoriul Romaniei. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte tari si pot
acoperi nu numai  aspectele fiscale,  dar si  alte aspecte legale si  de reglementare care prezinta interes
pentru aceste agentii. Este posibil ca Grupul sa fie supus controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi
reglementari fiscale.

e) Riscul aferent mediului economic

Acest risc este extrem de important, prin efectul direct asupra activităţii Grupului, cât şi indirect, prin
intermediul societăţilor la care Societatea deţine participaţii.

Economia românească continuă să prezinte caracteristicile specifice unei  economii emergente, şi există
un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic şi social.

Din punct de vedere al economiei româneşti, anul 2017 a fost un an foarte bun, creşterea înregistrată de
PIB fiind superioară nivelului prognozat.

Economia românească este încă o economie fragilă şi este afectată de evoluţia celorlalte economii,  în
special a ţărilor din UE, care sunt principalele partenere de afaceri pentru ţara noastră.

Economia UE va fi supusă în anul 2018 în special riscurilor politice. Politica va influenta economia si va 
genera incertitudine. 

Modul în care Marea Britanie va ieși din UE, condițiile ce urmează să fie negociate, ridică noi semne de 
întrebare asupra evoluției economiei în 2018.

Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de asemenea există un risc
politic  ridicat.  În  anul  2017 au  avut  loc  numeroase  schimbări  la  nivel  guvernamental  și  acestea  au
continuat și în anul 2018.

Estimăm că riscul aferent mediului economic la care este expus Grupul este moderat (mediu).

f) Riscul operațional

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate
datorat utilizării inadecvate de sisteme, procese, resurse umane, atât din cauza unor factori interni, cum ar
fi  derularea  inadecvată  a  unor  activităţi  interne,  existenţa  unui  personal  sau  a  unor  sisteme
necorespunzătoare, cât și  din cauza unor factori externi,  cum ar fi schimbarea condiţiilor economice,
schimbări  legislative  pe  piaţa  de  capital,  prevederi  necorespunzătoare  sau  insuficient  conturate  în
contracte, evenimente socio-politice.
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5. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare)

f) Riscul operațional  (continuare)

Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor legate de riscul operaţional revine
conducerii Grupului. Responsabilitatea este sprijinită de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului
de gestionare a riscului operaţional pe următoarele arii:

- stabilirea adecvată a structurii organizaționale și a responsabilităților;

- cerinţe de separare a responsabilităţilor;

- alinierea la cerinţele cadrului de reglementare;

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

- dezvoltarea şi instruirea profesională;

- stabilirea unor standarde de etică pentru personal;

- documentarea controalelor şi procedurilor;

- prevenirea riscului de litigii;

- stabilirea și implementarea procedurilor de prevenire și gestionare a conflictelor de interese;

- stabilirea și implementarea strategiei managementului riscului, stabilirea apetitului la risc și a profilului de
risc.

Riscurile operaţionale sunt inerente activităţii societăţii.

Grupul gestionează riscul operaţional prin identificarea, estimarea, monitorizarea şi controlul riscurilor, luând
măsurile ce se impun pentru gestionarea eficientă a acestora.

g) Adecvarea capitalurilor

Grupul are o politica de mentinere a capitalurilor proprii in scopul dezvoltarii si atingerii obiectivelor
propuse.  Obiectivul  principal  este continuitatea activitatii  in scopul  furnizarii  de profitabilitate pentru
actionarii sai. 

Capitalurile  proprii  sunt  formate  din  capitalul  social,  rezervele  create,  rezultatul  curent  si  rezultatul
reportat. La data de 31 decembrie 2017 capitalurile proprii ale Grupului erau de 1.589.400.548 lei (2016:
1.439.826.508 lei ).

Grupul nu face subiectul unor cerinte legale de adecvare a capitalului.

pag 41



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

6. ACTIVE SI DATORII FINANCIARE

Clasificari contabile si valori juste

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezinta la 31  decembrie
2017, astfel:

In lei
Tranzac-
tionabile

Disponibile in
vederea
vanzarii

Cost
amortizat

Valoarea
contabila neta

Valoare
 justa

Numerar si echivalente de
numerar

9.869.368 9.869.368 9.869.368

Depozite plasate la banci 13.030.043 13.030.043 13.030.043
Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.506.578.556 1.506.578.556 1.506.578.556

Active financiare evaluate
la valoarea justa prin 
profit sau pierdere

2.284.214 2.284.214 2.284.214

Investitii pastrate pana la 
scadenta
Alte active financiare 197.407.832 197.407.832 197.407.832
Total active financiare **

Expression
is faulty **

** Expression is
faulty **

**
Expression is

faulty **

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

Dividende de plata 48.791.984 48.791.984 48.791.984
Alte datorii financiare 137.743.812 137.743.812 137.743.812
Total datorii financiare **

Expression
is faulty **

** Expression is
faulty **

**
Expression is

faulty **

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezinta la 31  decembrie
2016, astfel:

In lei
Tranzac-
tionabile

Disponibile in
vederea
vanzarii

Cost
amortizat

Valoarea
contabila neta

Valoare
 justa

Numerar si echivalente de 
numerar

14.097.652 14.097.652 14.097.652

Depozite plasate la banci 55.766.431 55.766.431 55.766.431
Active financiare 
disponibile in vederea 
vanzarii

1.320.042.260 1.320.042.260 1.320.042.260

Active financiare evaluate
la valoarea justa prin 
profit sau pierdere

1.879.308 1.879.308 1.879.308

Investitii pastrate pana la 
scadenta
Alte active financiare 156.810.662 156.810.662 156.810.662
Total active financiare **

Expression
** Expression is

faulty **
**

Expression is
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **
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is faulty ** faulty **
Dividende de plata 57.862.221 57.862.221 57.862.221
Alte datorii financiare 121.757.366 121.757.366 121.757.366
Total datorii financiare **

Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

7. VENITURI DIN DIVIDENDE

Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta. Cotele de impozitare a dividendelor aferente
exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2017 au fost de 5% si zero (2016: 5% si zero).

Veniturile din dividende, in principal, pe contributori se prezinta astfel:

In lei 31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti 12.897.764 9.974.878

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.  Medias 11.335.726 5.009.719

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 11.278.673 5.706.910

OMV PETROM S.A. Bucuresti 11.043.099 0

S.N.G. ROMGAZ S.A.  Medias 9.248.076 4.335.033

ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 3.706.107 1.899.559

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 2.503.210 13.705.358

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999.969 0

ALIMENT MULFATLAR S.R.L. Constanta 830.400 1.107.200

SANTIERUL NAVAL Orsova 581.463 0

TURISM FELIX S.A.  Baile Felix 488.211 538.715

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 353.120 333.328

IAMU BLAJ S.A. 320.329 313.169

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 249.003 142.471

EXIMBANK - BANCA DE EXPORT IMPORT A 
ROMANIEI S.A.

164.693 1.281.822

ELECTRICA S.A. Bucuresti 70.248 210.905

S.I.F. MOLDOVA S.A. 15.934 1.350

COMCEREAL TULCEA S.A. 0 1.341.260

Altele 232.505 293.782

TOTAL
** Expression is faulty

**
** Expression is faulty

**

8. VENITURI DIN DOBANZI
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In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Venituri din dobanzi aferente depozitelor bancare 111.385 167.176
Venituri din dobanzi aferente conturilor curente 
bancare

10.435 11.309

Total
** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

9. ALTE VENITURI OPERATIONALE

 
In lei 31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016
Venituri financiare din ajustari pentru 
pierderi de valoare a imobilizarilor financiare 596.787 826.949
Venituri din provizioane pentru deprecierea 
activelor circulante 1.281.923 795.278

Venituri din productia vanduta 178.348.993 191.190.006

Venituri din chirii 20.842.179 15.458.062

Venituri din vanzari de marfuri 3.598.169 7.623.169

Alte venituri din exploatare 26.669.944 58.318.379

Alte venituri financiare 19.829 19.983

Total
** Expression is faulty

**
** Expression is faulty

**

In  cursul  anului  2017  au  fost  reluate  la  alte  venituri  din  exploatare,  conform  hotararilor  AGOA,
dividendele neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilitatii  lor, pentru care dreptul la
actiune s-a stins prin prescriptie. In acest sens, au fost reluate la alte venituri, dividendele in sold  in suma
de 21.528.198 lei (2016: 42.009.606 lei). Deasemenea s-au inregistrat in aceasta categorie venituri din
vanzarea de imobile in suma de 586.888 lei si venituri rezultate din aplicarea hotararilor judecatoresti
definitive in suma de 497.317 lei.

10. CÂŞTIG NET DIN DIFERENŢE DE CURS VALUTAR

In lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Venituri din diferenţe de curs valutar 959.248 917.871

Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 1.219.656 1.673.378

Câştig net din diferenţe de curs valutar (260.408) (755.507)

11. CÂŞTIG NET DIN VANZAREA ACTIVELOR FINANCIARE

In lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016

Venit din vanzarea activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii

24.323.864 77.005.164

Valoarea contabila a activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii cedate

12.233.058 21.505.528

Castig net din vanzarea activelor 
financiare

12.090.806 55.499.636
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12. COMISIOANE SI TAXE DE ADMINISTRARE SI SUPRAVEGHERE

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli privind comisioane datorate SSIF pentru tranzactii 
actiuni

103.467 203.272

Cheltuieli privind comisioane datorate pentru servicii registru 
actionari

160.841 157.830

Cheltuieli privind comisioane cu societatea de depozit 306.392 276.386

Cheltuieli BVB 37.490 27.160
Cheltuieli privind taxe datorate entitatilor din piata de capital 
(ASF)

1.652.128 1.398.228

Cheltuieli privind onorariul de audit 272.791 277.596

Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii si cotizatii 274.253 171.611

Total
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

13. ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli cu materii prime si materiale 159.928.377 171.702.342

Cheltuieli cu impozite si taxe
3.069.026 2.593.110

Cheltuieli cu personalul 27.403.300 27.380.487

Cheltuieli cu amortizari si provizioane 16.724.466 24.049.649

Cheltuieli cu prestatii externe 25.015.762 30.860.261

Cheltuieli cu penalitati intarziere furnizori 25.386 1.400.000

Total
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

Cheltuieli cu salariile si asimilate

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Cheltuieli cu salariile 22.285.360 22.303.067
Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala 5.117.940 4.540.105
Alte cheltuieli salariale conf. Hot. judecatoresti 537.315
Total ** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Personal cu contract de mandat 13 13
Salariati cu studii superioare 124 127
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Salariati cu studii medii 300 301
Salariati cu studii generale 47 48
Total ** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

Evoluția numărului salariaților pe categorii în cursul anului 2017 se prezintă astfel:

Nr. salariați 31
decembrie 2016

Intrări salariați
în anul 2017

Ieșiri salariați
în anul 2017

Nr. salariați 31
decembrie 2017

Salariati cu studii superioare 127 25 28 124
Salariati cu studii medii 301 87 88 300
Salariati cu studii generale 48 7 8 47
Total ** Expression

is faulty **
** Expression is

faulty **
** Expression

is faulty **
** Expression is

faulty **
13. ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE  (continuare)

In cadrul altor cheltuieli operationale sunt cuprinse cheltuielile cu materii prime si materiale,  cheltuieli
cu personalul, cheltuieli cu alte impozite si taxe, cheltuieli cu amortizari si provizioane, cheltuieli cu
prestatii  externe.  Numarul  mediu  de  salariati  pentru  exercitiul  financiar  incheiat  la  data  de  31
decembrie 2017 a fost de 464 (2016: 475).

Indemnizaţiile  acordate  in  exerciţiul  financiar  al  anului  2017 organelor  de administraţie,  conducere
efectiva si  de  supraveghere, reprezentand drepturile  de natura  salariala,  precum si  stimulentele  din
fondul de participare la profit, insumeaza 5.232.096 lei (2016: 5.956.070 lei).

Grupul face plaţi către institutii ale statului roman in contul pensiilor angajaţilor sai.

Toti angajaţii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Grupul nu opereaza nici un alt plan de
pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii.
Mai mult, Grupul nu este obligat sa ofere beneficii suplimentare angajaţilor dupa pensionare.

Grupul nu a acordat avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie, directorilor in perioada
de raportare, cu exceptia avansurilor pentru deplasari in interesul serviciului, justificate in termen legal,
astfel ca la finele perioadei nu se datoreaza nicio suma de aceasta natura.

14. IMPOZITUL PE PROFIT

In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Impozit pe profit curent 5.616.011 16.088.396

Impozit pe venitul microintreprinderilor / specific 126.051 3.338

Impozit pe dividende 3.023.221 2.024.055

Impozit pe profit amânat 423.831

Total impozit pe profit ** Expression is faulty
**

** Expression is
faulty **

Reconcilierea profitului înainte de impozitare, cu cheltuiala cu impozitul pe profit în contul de profit 
sau pierdere:

In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Profit înainte de impozitare 81.134.985 123.373.208

Impozit în conformitate cu rata statutară de 
impozitare de 16% și alte rate 14.119.512 19.762.869

Efectul asupra impozitului pe profit, al:
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In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Veniturilor neimpozabile (12.504.385) (8.618.538)

Ratei de impunere a dividendelor 3.023.221 2.024.055

Cheltuielilor nedeductibile 4.016.657 4.999.658

Sumelor reprezentând sponsorizare în limite legale (15.773) (32.025)

Inregistrari si reluari ale diferentelor temporare 423.831 (23.568)

Impozit pe profit ** Expression is faulty
**

** Expression is
faulty **

Impozit pe venitul microintreprinderilor / specific 126.051 3.338

Total impozit pe profit ** Expression is faulty
**

** Expression is
faulty **

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Numerar in casierie 132.573 174.763

Conturi curente la banci 9.660.615 13.833.050

Echivalente de numerar 76.180 89.839

Total numerar si echivalente de numerar
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

16. DEPOZITE PLASATE LA BANCI

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Depozite bancare la vedere 13.018.852 55.669.003

Creante atasate 11.191 97.428

Total depozite plasate la banci
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

17. ACTIVE FINANCIARE

 Active financiare disponibile in vederea vanzarii

La data de 31 decembrie 2017 structura portofoliului Grupului în functie de piaţa pe care s-a tranzacţionat
a fost următoarea:

in lei

Denumire Valoare de
achiziţie

Valoare justă
sau de piaţă

Diferenţe
+/-

- Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o   
piaţa reglementată din România; 675.338.411 905.226.747 229.888.336

-Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o    
piaţa alternativă din România; 26.748.670 32.865.587 6.116.917
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- Valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o  
piată reglementată sau pe un sistem alternativ de 
tranzacţionare; 181.966.188 565.696.728 383.730.540

-Titluri de participare ale AOPC/OPCVM               2.500.016 2.789.494 289.478

Total    
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

**
Expression
is faulty **

-

17. ACTIVE FINANCIARE   (continuare)

La data de 31 decembrie 2016 structura portofoliului Grupului în functie de piaţa pe care s-a tranzacţionat
a fost următoarea:

În lei

Denumire Valoare de
achiziţie

Valoare justă
sau de piaţă

Diferenţe
+/-

- Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o   
piaţa reglementată din România; 625.823.491 796.440.412 170.616.921

-Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o    
piaţa alternativă din România; 26.748.363 26.314.964 (433.399)

- Valori mobiliare neadmise la tranzacţionare pe o  
piată reglementată sau pe un sistem alternativ de 
tranzacţionare; 192.844.304 494.900.179 302.055.875

-Titluri de participare ale AOPC/OPCVM               2.500.017 2.386.705 (113.312)

Total    
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

**
Expression
is faulty **

La 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 in categoria actiunilor evaluate la valoarea justa sunt incluse,
in  principal,  valoarea  actiunilor  detinute  la  urmatorii  emitenti:  OMV Petrom SA Bucuresti,  BRD –
Groupe Societe Generale,  CNTEE Transelectrica SA Bucuresti,  Banca Transilvania SA Cluj Napoca,
Argus SA Constanta, Antibiotice SA Iasi, SNTGN Transgaz SA Medias si Eletromagnetica SA Bucuresti,
etc...

 Active financiare disponibile in vederea vanzarii
 

În lei 31 decembrie
2017

31 decembrie
2016 

Actiuni evaluate la valoarea justa 1.497.067.516 1.310.934.009
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Actiuni evaluate la cost 6.721.546 6.721.546

Unitati de fond la valoarea justa 2.789.494 2.386.705

Total ** Expression is faulty ** ** Expression is faulty **

Miscarea  activelor  financiare  disponibile  in  vederea  vanzarii  in  exercitiile  financiare  incheiate  la  31
decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 este prezentata in tabelul urmator:

In lei Actiuni evaluate
la valoarea justa

Actiuni
evaluate la cost

 Unitati de
fond 

 Total 

01 ianuarie 2016 1.388.831.819 16.368.648 2.301.191
** Expression

is faulty **

Variatia neta in cursul perioadei (9.154.143) (19.810) 0
** Expression

is faulty **

Pierderi din depreciere (11.124.580) (247.407)
** Expression

is faulty **

Modificarea valorii juste (67.246.379) 332.921
** Expression

is faulty **

Transferuri intre categorii

Reclasificari 2016 9.627.292 (9.627.292)

31 decembrie 2016
** Expression is

faulty **
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

17. ACTIVE FINANCIARE   (continuare)

Variatia neta in cursul perioadei 38.403.688
** Expression

is faulty **

Pierderi din depreciere (5.462.092)
** Expression

is faulty **

Modificarea valorii juste 153.191.911 402.789
** Expression

is faulty **

Transferuri intre categorii 0

Reclasificari 2017
** Expression

is faulty **

31 decembrie 2017
** Expression is

faulty **
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **
** Expression

is faulty **

 Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere la finele anului 2017 se prezinta
astfel:

In lei

Denumire Valoare de
achiziţie

Valoare justă
sau de piaţă

Diferenţe
+/-
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- Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe
o piaţa reglementată din România

2.643.108 2.284.214 (358.894)

Active financiare la valoarea justa prin contul de profit sau pierdere la finele anului 2016 se prezinta
astfel:

In lei

Denumire Valoare de
achiziţie

Valoare justă
sau de piaţă

Diferenţe
+/-

- Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe
o piaţa reglementată din România

2.643.108 1.879.308 (763.800)

 Ierarhia valorilor juste

Pentru calculul valorii juste, Grupul foloseste urmatoarea ierarhie de metode:

- Nivelul 1: preturi cotate (neajustate) in piete active pentru active si datorii identice

- Nivelul 2: intrari altele decat preturile cotate incluse in Nivelul 1 care sunt observabile pentru active sau
datorii, fie direct (ex: preturi), fie indirect (ex: derivate din preturi).

-  Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate în mare măsură  pe elemente  neobservabile.  Această categorie
include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluare include elemente care nu se bazează pe date
observabile şi pentru care parametrii de intrare neobservabili pot avea un efect semnificativ  asupra

17. ACTIVE FINANCIARE  (continuare)

evaluării  instrumentului.  Această  categorie  include  instrumente  care  sunt  evaluate  pe  baza  preţurilor
cotate pentru instrumente asemănătoare dar pentru care sunt necesare ajustări bazate în mare măsură pe
date neobservabile sau pe estimări pentru a reflecta diferenţa dintre cele două instrumente.

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Nivelul 1 900.891.897 800.706.424

Nivelul 2 33.459.428 15.157.836

Nivelul 3 574.511.445 506.057.308

Total ** Expression is faulty ** ** Expression is faulty **

Evaluarea la valoarea justă a participaţiilor  deţinute la 31  decembrie  2017 a fost  realizată după cum
urmează:

-  pentru  titlurile  cotate  şi  tranzactionate  în  anul  2017,  valoarea  de piaţă  s-a  determinat  cu  luarea  in
consideratie a cotatiei din ultima zi de tranzactionare (cotatia de inchidere de pe piata principala de capital
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pentru nivelul 1, iar pentru nivelul 2 s-au luat cotatiile pentru actiunile tranzactionate in ultimele 30 de
zile de tranzactionare);

- pentru titlurile cotate care nu au avut tranzactii in ultimele 30 de zile de tranzactionare ale anului 2017,
precum si pentru titlurile necotate, valoarea de piata s-a determinat in functie de capitalurile proprii ale
emitentilor la 31 decembrie 2016;

-  pentru  titlurile  aferente  societatilor  comerciale  aflate  in  procedura  insolventei  sau  in  reorganizare,
evaluarea se face la valoarea zero;

- pentru titlurile de participare la OPCVM, valoarea luata in calcul a fost ultima valoare unitară a activului
net, calculată şi publicată.

18. CREDITE SI CREANTE 

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Creante comerciale 27.399.680 15.377.027

Debitori 2.514.173 14.180.182

Creante in legatura cu bugetul statului si bugetul 
asigurarilor sociale

1.357.512 1.220.617

Alte creante 317.278 51.044

Ajustari depreciere creante (debitori) (2.024.682) (2.872.633)

TOTAL ** Expression is
faulty **

** Expression is
faulty **

19.  IMOBILIZARI CORPORALE

In lei
 Terenuri şi
constructii 

 Instalatii
tehnice şi

maşini 

 Alte instalatii
utilaje şi
mobilier 

 Avansuri si
imobilizari

corporale in
curs 

 Total 

31 decembrie 2015 78.227.871 62.753.707 1.609.574 2.842.011 145.433.163

Creşteri 20.795.294 3.319.884 918.623 1.268.337 26.302.138

Reduceri (1.818.980) (612.029) (10.252) (404.569) (2.845.830)

31 decembrie 2016 97.204.185 65.461.562 2.517.945 3.705.779 168.889.471

Creşteri 16.282.340 1.479.742 337.988 1.888.872 19.988.942

Reduceri (16.045.963) (335.869) (59.504) (2.154.911) (18.596.247)

31 decembrie 2017
**

Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

**
Expression is

faulty **

**
Expression is

faulty **

Amortizare cumulată

31 decembrie 2015 18.358.193 53.398.298 934.244 1.273.978 73.964.713
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Amortizarea înregistrată în 
cursul exercitiului 2.475.084 3.687.036 200.414 395 6.362.929

Reduceri sau reluări (156.340) (610.699) (7.609) 0 (774.648)

31 decembrie 2016 20.676.937 56.474.635 1.127.049 1.274.373 79.552.994

Amortizarea înregistrată în 
cursul exercitiului 3.454.405 1.817.675 175.816 0 5.447.896

Reduceri sau reluări (1.342.744) (328.549) (59.504) 0 (1.730.797)

31 decembrie 2017

**
Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

**
Expression is

faulty **

**
Expression is

faulty **

Valoarea contabilă netă la 
31 decembrie 2015

59.869.678 9.355.409 675.330 1.568.033 71.468.450

Valoarea contabilă netă la 
31 decembrie 2016

76.527.248 8.986.927 1.390.896 2.431.406 89.336.477

Valoarea contabilă netă la 
31 decembrie 2017

74.651.964 8.641.674 1.553.068 2.165.367 87.012.073

20. INVESTITII IMOBILIARE

In lei

31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Sold la 1 ianuarie 92.053.162 44.802.318

Evaluare investitii imobiliare 180.051 3.309.565

Reclasificari din categoria imobilizarilor corporale (15.866.060) 1.832.505

Reclasificari in categoria 

imobilizarilor corporale 16.625.733 0

Achizitii investitii imobiliare 367.607 47.343.289

Vanzari investitii imobiliare 0 (5.234.515)

Sold la 31 decembrie ** Expression is faulty
**

** Expression is faulty
**

21. ALTE ACTIVE

In lei
31 decembrie

 2017
31 decembrie

 2016

Imobilizari necorporale 47.574.129 45.998.962

Alte creante imobilizate 16.213.855 21.172.515

Stocuri 101.217.546 57.872.054

Cheltuieli in avans 2.838.341 3.810.894

TOTAL ** Expression is faulty
**

** Expression is faulty
**

22. DIVIDENDE DE PLATA

 
In lei

31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016
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Dividende de plata aferente anului 2016 13.667.853

Dividende de plata aferente anului 2015 18.549.921 19.322.859

Dividende de plata aferente anului 2014 15.704.962 16.055.010
Dividende de plata aferente anului 2013 756.168 22.010.921
Dividende de plata aferente anului 2012 13.470 102.735
Dividende de plata aferente anului 2011 10.860 79.794
Dividende de plata aferente anului 2010 8.139 62.676
Dividende de plata ani precedenti 80.611 228.226

Total dividende de plata
** Expression is

faulty **
** Expression is

faulty **

23.  IMPOZITE SI TAXE

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale 682.120 766.713

Datorii in legatura cu Bugetul Statului 6.067.516 6.086.369

Alte impozite si taxe 322.345 345.538

Total 
** Expression is faulty

**
** Expression is faulty

**

24. DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

Datoriile privind impozitul pe profit amanat sunt determinate de urmatoarele elemente:

In lei Active Datorii Net Impozit
31 decembrie 2017
Evaluarea la valoare justa a activelor 
financiare disponibile in vederea vanzarii

628.853.329 1.286.689 627.566.640 100.067.159

Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii primite cu titlu gratuit

101.952.344 101.952.344 16.312.374

Reevaluare imobilizari corporale 12.704.691 12.704.691 2.032.751
Rezultatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluari de imobilizari corporale

27.407.342 753.719 26.653.623 4.264.579

Ajustări imobilizări 3.990.468 881.590 3.108.878 497.421
Provizioane pentru litigii si alte 
provizioane

141.240 447.845 (306.605) (49.057)

Alte rezerve – facilitate fiscale 21.306.417 21.306.417 3.409.027
TOTAL

** Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

**
Expression is

faulty **

**
Expression
is faulty **

24. DATORII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT  (continuare)

Valoarea impozitului amant este recunoscuta direct prin diminuarea capitalurilor proprii si nu afecteaza
veniturile si cheltuielile.

In lei Active Datorii Net Impozit
31 decembrie 2016
Evaluarea la valoare justa a activelor 
financiare disponibile in vederea 

481.224.152 0 481.224.152 76.995.866
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vanzarii
Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii primite cu titlu gratuit

103.618.857 27.541 103.591.316 16.574.611

Reevaluare imobilizari corporale 13.246.409 635.527 12.610.882 2.017.741
Rezultatul reportat reprezentand 
rezerve din reevaluari de imobilizari 
corporale

27.774.287 923 27.773.364 4.443.741

Ajustări imobilizări 456.551 877.952 (421.401) (67.424)
Provizioane pentru litigii si alte 
provizioane

140.115 342.136 (202.021) (32.325)

Alte rezerve – facilitate fiscale 21.306.417 0 21.306.417 3.409.027
TOTAL

** Expression
is faulty **

**
Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

** Expression
is faulty **

 
25. ALTE DATORII

In lei 31 decembrie
 2017

31 decembrie
 2016

Datorii cu personalul 1.600.570 1.724.189
Datorii comerciale 8.797.835 6.742.677
Credite bancare si alte datorii asimilate (leasing) 116.300.243 91.027.598
Garantii primite 2.188.238 1.996.229
Creditori diversi 1.398.644 470.855
Venituri in avans 826.407 13.491.206
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 6.631.875 6.304.612

Total alte datorii
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

La 31 decembrie 2017, imprumuturile Grupului sunt localizate in principal pe unitati bancare astfel:

In lei       
Societatea Banca Valuta Rata dobanzii Scadenta

finala
Sold la 31

decembrie
2017

Argus S.A. 
Constanta

Banca Transilvania LEI
Robor 3M 

+ marja bancii
17.07.2018 101.200.000

Argus S.A. 
Constanta

Banca Transilvania LEI
Robor 3M 

+ marja bancii
16.08.2018 1.394.165

Mercur S.A. Raiffeisen Bank SA LEI
Robor 1M 

+1,5% 
31.01.2021 13.636.477

Total
**

Expression
is faulty **

25. ALTE DATORII   (continuare)

La 31 decembrie 2016, imprumuturile Grupului sunt localizate in principal pe unitati bancare astfel:

In lei       
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Societatea Banca Valuta Rata dobanzii Scadenta
finala

Sold la 31
decembrie

2016

Argus S.A. 
Constanta

Banca Transilvania LEI
Robor 3M 

+ marja bancii
19.07.2017 59.588.659

Mercur S.A. Raiffeisen Bank SA LEI
Robor 1M 

+1,35% 
31.01.2017 10.299.704

Mercur S.A. Raiffeisen Bank SA LEI
Robor 1M 

+1,5% 
31.01.2021 16.041.220

Total
**

Expression
is faulty **

26. CAPITAL SI REZERVE

Capital social

Capitalul social subscris şi vărsat al Societatii este de 58.016.571 lei, divizat în 580.165.714 acţiuni cu o

valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. Actiunile sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală,

emise în formă dematerializată şi acordă drepturi egale titularilor lor.

La data de 31 decembrie 2017 numarul actionarilor Societatii era de 5.748.221 (2016: 5.754.739).

Acţiunile Societăţii sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti, categoria Premium, cu indicativul

SIF 5, începând cu data de 01.11.1999.

Evidenţa acţionarilor şi acţiunilor Societăţii este ţinută de Depozitarul Central S.A. Bucureşti.

Structura capitalului social al Societăţii este prezentata in continuare.

Numar
actionari Numar actiuni

Suma 
(lei) (%)

31 Decembrie 2017

Persoane fizice rezidente 5.746.147 231.390.642 23.139.064 39,88

Persoane fizice nerezidente 1.812 2.221.396 222.139 0,38

Total persoane fizice ** Expression
is faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

Persoane juridice rezidente 216 240.120.238 24.012.024 41,39

Persoane juridice nerezidente 46 106.433.438 10.643.344 18,35

Total persoane juridice ** Expression

is faulty **

** Expression is

faulty **

** Expression is

faulty **

** Expression

is faulty **

Total  2017 **
Expression is

faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

100,00

pag 55



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

26. CAPITAL SI REZERVE (continuare)

Numar
actionari Numar actiuni

Suma 
(lei) (%)

31 Decembrie 2016

Persoane fizice rezidente 5.752.643 250.564.376 25.056.437 43,19

Persoane fizice nerezidente 1.797 2.511.680 251.168 0,43

Total persoane fizice ** Expression
is faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

43,62

Persoane juridice rezidente 247 217.404.868 21.740.487 37,47

Persoane juridice nerezidente 52 109.684.790 10.968.479 18,91

Total persoane juridice ** Expression
is faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

56,38

Total  2016 **
Expression is

faulty **

** Expression is
faulty **

** Expression
is faulty **

100,00

În lei

31 decembrie

 2017

31 decembrie

 2016

Capital social 58.016.571 58.016.571

Efectul aplicarii IAS 29 asupra capitalului social 103.806.500 735.271.572

Capital social retratat
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

Rezerve legale
Conform cerintelor legale, Grupul constituie reserve legale in cuantum de 5% din profitul inregistrat
conform  reglementarilor  contabile  aplicabile  pana  la  nivelul  de  20%  din  capitalul  social  conform
actului constitutive. Rezervele legale nu pot fi distribuite catre actionari.

Dividende
In cursul anului 2017 Grupul a declarat dividende de plata in valoare de 55.881.301 lei (2016: 76.747.670
lei). 

Rezerve din reevaluarea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii

Aceasta rezerva cuprinde modificarile nete cumulate ale valorilor juste ale activelor financiare disponibile
in vederea vanzarii de la data clasificarii acestora in aceasta categorie si pana la data la care acestea sunt
derecunoscute sau depreciate.
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Rezervele din reevaluarea activelor financiare disponibile in vederea vanzarii sunt inregistrate la valoare
neta de impozitul amanat aferent. Valoarea impozitului amanat este recunoscuta direct prin diminuarea
capitalurilor proprii.

27. ALTE REZERVE

In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Efectul aplicarii IAS 29 asupra altor rezerve 1.806.072.898

Surse proprii de finantare 488.444.826 488.705.469

Alte rezerve 213.459.883 166.547.289

Total
** Expression is faulty

**
** Expression is

faulty **

28. INTERESUL MINORITAR

Interesul minoritar in capitalurile proprii ale societatilor cuprinse in consolidare se prezinta astfel:

In lei 31 decembrie 
2017

31 decembrie 
2016

Profitul  sau  pierderea  exercitiului  financiar
aferenta intereselor care nu controleaza 255.505 1.439.316

Alte capitaluri proprii 32.163.944 30.578.410

Total ** Expression is faulty
**

** Expression is
faulty **

29. REZULTATUL PE ACTIUNE 

In lei 31 decembrie 

2017

31 decembrie 

2016

Profitul atribuibil actionarilor ordinari 71.690.366 103.818.103

Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare 580.165.714 580.165.714

Rezultatul pe actiune de baza 0,1236 0,1789

Rezultatul pe actiune diluat este egal cu rezultatul pe actiune de baza pentru ca Grupul nu a inregistrat
actiuni ordinare potentiale.

30. GARANTII ACORDATE
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In afara garantiilor acordate pentru obtinerea de imprumuturi bancare, Grupul nu are niciun fel de garanţii
acordate.

31. CONTINGENTE LEGATE DE MEDIU
Grupul  nu  a  inregistrat  nici  un  fel  de  provizion  pentru  costuri  viitoare  privind  elemente  de  mediu
inconjurator.  Conducerea  Grupului  nu  considera  cheltuielile  asociate  cu  aceste  elemente  ca  fiind
semnificative. 

32. PRETUL DE TRANSFER

Cadrul legislativ din Romania contine reguli privind preturile de transfer intre persoanele afiliate inca
din anul 2000. 

Legislatia fiscala din România include principiul valorii de piata, conform caruia tranzactiile intre partile
afiliate trebuie sa se desfasoare la valoarea de piata, cu respectarea principiilor preturilor de transfer.
Contribuabilii  locali  care  desfasoara  tranzactii  cu  parti  afiliate  trebuie  sa  intocmeasca  si  sa  puna  la
dispozitia autoritatilor fiscale, la cererea scrisa a acestora dosarul de documentare a preturilor de transfer,
in termenul acordat de autoritati (marii contribuabili care desfasoara tranzactii cu persoanale afiliate peste
plafoanele stabilite prin legislatie au obligatia intocmiri anuale a dosarului de preturi de transfer incepand
cu tranzactiile anului 2016).
Neprezentarea dosarului  de  docmentare a  preturilor  de transfer  sau prezentarea unui  dosar incomplet
poate duce la aplicarea de penalitati pentru neconformare.
Insa, indiferent de existenta dosarului, in plus fata de continutul dosarului de documentare a preturilor de
transfer, autoritatile fiscale pot interpreta tranzactiile si circumstantele diferit de interpretarea conducerii
si  ca  urmare,  pot  impune  obligatii  fiscale  suplimentare  rezultate  din  ajustarea  preturilor  de  transfer
(concretizate in cresteri de venituri, reduceri de cheltuieli deductibile, marind asfel baza impozabila a
impozitului pe profit).
Ca urmare,  este  de asteptat  ca  autoritatile  fiscale  sa  initieze  verificari  amanuntite  ale  preturilor  de
transfer, pentru a se asigura ca rezultatul fiscal si/sau valoarea in vama a bunurilor importate nu sunt
distorsionate  de  efectul  preturilor  practicate  in  relatiile  cu  persoane  afiliate.  Societatea  nu  poate
cuantifica rezultatul unei astfel de verificari.

33. CONCENTRAREA EXPUNERII

Imobilizări financiare

La data de 31 decembrie  2017 Grupul deţinea un portofoliu de participații  în societăți  și  fonduri  de
investiții la valoare de piață de 1.508.862.770 lei. Societăţile cu pondere în totalul titlurilor disponibile in
vederea vânzarii în care Grupul deţinea participaţii sunt următoarele:

Nr.
Crt.

Societatea Procent
din total

- % -

Valoare de piata la
31 decembrie 2017

- lei -
1 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 31,53 475.816.901
2 OMV PETROM S.A. Bucuresti 14,38 217.017.232
3 B.R.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 12,77 192.709.166
4 BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj 6,83 103.012.512
5 S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. Medias 4,92 74.286.336
6 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti 4,57 69.029.886
7 ANTIBIOTICE S.A. Iasi 3,46 52.266.825
8 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias 3,34 50.343.359
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9 TURISM LOTUS FELIX S.A. Baile Felix 2,26 34.139.573

10
EXIMBANK - BANCA DE EXPORT IMPORT A 
ROMANIEI S.A.

2,22 33.503.727

Total

**
Expressi

on is
faulty

**

** Expression is
faulty **

La data de 31 decembrie  2016 Grupul deţinea un portofoliu de participații  în societăți  și  fonduri  de
investiții la valoare de piață de 1.321.921.568 lei. Societăţile cu pondere în totalul titlurilor disponibile in
vederea vânzarii în care Grupul deţinea participaţii sunt următoarele:

33. CONCENTRAREA EXPUNERII (continuare)

Nr.
Crt.

Societatea Procent
din total

- % -

Valoare de piata la
31 decembrie 2016

- lei -
1 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 29,42 388.952.975
2 OMV PETROM S.A. Bucuresti 14,47 191.261.838
3 B.R.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 13,70 181.127.351
4 BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj 7,47 98.810.029
5 C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti 6,24 82.453.266
6 S.N.T.G.N.  TRANSGAZ S.A. Medias 4,03 53.230.758
7 ANTIBIOTICE S.A. Iasi 3,65 48.263.294
8 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias 3,04 40.210.350

9
EXIMBANK - BANCA DE EXPORT IMPORT A 
ROMANIEI S.A.

2,76 36.508.314

10 TURISM LOTUS FELIX S.A. Baile Felix 2,57 33.979.044

Total

**
Express

ion is
faulty

**

** Expression is
faulty **

34. TRANZACTII SI SOLDURI CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE

Filiale ale Societatii

In conformitate cu legislatia in vigoare, Societatea detine control intr-un numar de 11 emitenti la
31 decembrie  2017 (2016: 11 emitenti).  Toate filialele Societatii la  data raportarii au sediul in
Romania. Pentru acestea procentul de detinere al Societatii nu este diferit de procentul numarului
de voturi detinute.

Denumire societate
Procent deţinut de

SIF la 31.12.2017
- % -

Procent deţinut de
SIF la 31.12.2016

- % -

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste 99,94 99,94
VOLTALIM S.A. Craiova 99,19 99,19
MERCUR S.A. Craiova 97,86 93,37
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GEMINA TOUR S.A. Rm. Valcea 88,29 88,29
ARGUS S.A. Constanta 86,34 86,21
FLAROS S.A. Bucuresti 81,04 81,04
CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. Craiova 77,50 77,50
UNIVERS S.A. Rm. Valcea 73,75 73,75
PROVITAS S.A Bucuresti 70,28 70,28
TURISM PUCIOASA S.A. Dambovita 69,22 69,22
ALIMENTARA S.A. Slatina 52,24 52,24

Entitati asociate ale societatii

La 31 decembrie 2017 Societatea detinea participatii de peste 20% dar nu mai mari de 50% din
capitalul  social  la  un  numar  de  9  emitenti  (2016:  8  emitenti).  Toate  entitatile  asociate  ale
Societatii au sediul in Romania. Pentru acestea procentul de detinere de catre societate nu este
diferit de procentul numarului de voturi detinute.

34. TRANZACTII SI SOLDURI CU PARTI AFLATE IN RELATII SPECIALE (continuare)

Denumire societate
Procent deţinut la 
31 decembrie 2017

- % -

Procent deţinut la 
31 decembrie 2016

- % -

LACTATE NATURA S.A. Targoviste 39,70 39,70

SINTEROM S.A. Cluj Napoca 31,88 31,63

ELECTRO TOTAL S.A. Botosani 29,86 29,86

TURISM FELIX S.A. Baile Felix 28,97

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 28,02 21,21

PRODPLAST S.A. Bucuresti 27,55 27,55

TURISM LOTUS FELIX S.A. Baile Felix 27,46 27,46

MAT S.A. Craiova 25,83 25,71

ELECTROMAGNETICA S.A. Bucuresti 25,40 25,40

In urma analizei criteriilor cantitative şi calitative prezentate în IAS 27 -  “Situaţii financiare individuale”
si IFRS 10 – “Situatii financiare consolidate”, Grupul a concluzionat că nu deţine investiţii în entităţi
asociate la 31 decembrie 2017 si 2016.

Decontările şi tranzacţiile în interiorul Grupului, ca şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii în
interiorul Grupului, sunt eliminate în totalitate din situaţiile financiare consolidate. 

35. PERSONALUL CHEIE DE CONDUCERE

31 decembrie 2017

Membrii  Consiliului  de  Administraţie:  Tudor  Ciurezu -  Preşedinte,  Cristian Bușu -  Vicepreşedinte,
Anina Radu, Radu Hanga, Ana – Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, Carmen Popa.

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director General, Cristian Bușu - Director General Adjunct.

31 decembrie 2016
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Membrii  Consiliului  de  Administraţie:  Tudor  Ciurezu  -  Preşedinte,  Anina  Radu  -  Vicepreşedinte,
Cristian Busu, Victor Capitanu, Nicolae Stoian, Carmen Popa, Paul – George Prodan.
Conducerea efectivă: Tudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct.
Grupul  nu are obligatii contractate cu privire la plata de pensii catre fosti membrii  ai Consiliului de
Administratie si conducere si deci nu are contabilizate angajamente de aceasta natura.
Grupul  nu  a  acordat  credite  sau  avansuri  (cu  exceptia  avansurilor  pentru  deplasari  in  interesul
serviciului, justificate in termen legal) membrilor Consiliului de Administratie si conducerii si nu are
contabilizate angajamente de aceasta natura.
Societatea nu a primit si nu a acordat garantii in favoarea niciunei parti afiliate.

Raportarea  pe segmente  este  reprezentată  de segmentarea pe  activităţi  care  are  în  vedere  ramura  de
activitate din care face parte obiectul principal de activitate al societăţiilor din perimetrul consolidării.
Societatea  împreună  cu  societăţile  din  portofoliu  în  care  deţine  peste  50%,  incluse  în  perimetrul  de
consolidare, işi desfăşoară activitatea pe următoarele segmente de activitate principale:
- activitatea de investiţii financiare
- închiriere de spaţii
- industrie alimentara
- turism
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36. RAPORTAREA PE SEGMENTE (continuare)

Prezentăm mai jos indicatorii de referinţă în scopul unei eventuale analize: 

Indicatori
Închiriere Industria alimentară Turism Activitate financiară TOTAL

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Active imobilizate 143.269.078 130.707.103 60.968.399 62.272.344 14.419.241 14.075.461 1.528.072.012 1.361.199.497 1.746.728.730 1.568.254.405
Active circulante 21.804.053 22.909.013 129.374.145 91.444.494 2.213.563 2.145.065 6.583.747 41.421.568 159.975.508 157.920.140
Cheltuieli în avans 2.683.184 3.654.026 60.464 54.620 21.253 24.253 73.440 81.276 2.838.341 3.814.175
Datorii 25.353.815 42.078.883 111.800.458 65.878.438 854.967 736.034 174.598.069 161.662.356 312.607.309 270.355.711
Venituri în avans 824.364 860.360 3.675 3.843 66.453 20.260 8.355 12.617.426 902.847 13.501.889
Provizioane 579.804 489.363 675.675 682.170 87.496 85.079 5.288.900 5.048.000 6.631.875 6.304.612
Interese minoritare 32.419.449 32.017.726 32.419.449 32.017.726
Capitaluri proprii 140.998.332 113.841.536 77.923.200 87.207.007 15.645.141 15.403.406 1.322.414.426 1.191.356.833 1.556.981.099 1.407.808.782

Venituri totale 26.357.843 33.194.066 177.856.265 196.749.944 6.351.216 5.402.909 105.525.354 149.279.728 316.090.678 384.626.647

Cheltuieli totale 15.871.366 24.907.670 186.653.396 199.189.002 5.803.261 4.989.123 26.627.670 32.167.644 234.955.693 261.253.439
Rezultat brut 10.486.477 8.286.396 (8.797.131) (2.439.058) 547.955 413.786 78.897.684 117.112.084 81.134.985 123.373.208
Rezultat net 9.096.662 6.979.010 (8.864.464) (2.439.058) 429.825 339.094 71.283.848 100.378.373 71.945.871 105.257.419

Indicatorii prezentaţi au fost stabiliţi pe baza situaţiilor financiare individuale ale Societăţii şi ale societăţilor din perimetrul de consolidare.

În cadrul activelor imobilizate deţinute la 31 decembrie 2017 de Grup, o pondere de 87,48%  o deţin activele din activitatea de investiţii financiare
reprezentată de portofoliul de imobilizări financiare, respectiv 86,80% la 31.12.2016.

Nivelul  ridicat  al  datoriilor  se  datorează in  principal  înregistrării  impozitului  pe  profit  amânat  aferent  rezervelor  din evaluarea la  valoarea justă  a
portofoliului, la 31 decembrie 2017 având o pondere de 40,48% (2016: 38,22%) în total datorii.

De asemenea, rezultatul net la 31 decembrie 2017  realizat de activitatea de investiţii financiare are o pondere de 99,08%, cu mult peste rezultatul obţinut
de societăţile incluse în consolidare (2016: 95,36%) .
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37. ANGAJAMENTE SI DATORII CONTINGENTE

Actiuni in instanta

Grupul  are  un numar  de actiuni  in  instanta  care  decurg din  cursul  normal  al  activitatii.  Conducerea
Grupului considera ca aceste actiuni nu vor avea un impact semnificativ asupra situatiilor financiare. 

La data de 31 decembrie 2017, figurau înregistrate în stare de judecată un număr de 121 cauze, din care:

- 59 cauze are calitatea de reclamant;

- 25 cauze are calitatea de pârât;

- 1 cauză are calitatea de intervenient;

- 27 cauze în procedura insolvenţei;

- 5 cauze în calitate de terț poprit;

- 3 cauze în calitate de chemat în garanție;

- 1 cauză în calitate de parte vătămată.

După obiectul acestora, cauzele se structurează astfel:

- 45 cauze comerciale;

- 8   cauze – anulare hotărâri A.G.A., în care are calitatea de reclamant;

- 27 cauze aflate în procedura insolvenţei: în 25 cauze are calitatea de creditor chirografar si  în

     2  cauza calitatea de creditor de aport;

- 41 alte cauze.

Totalul de 121 cauze este structurat astfel:

 92 cauze se regasesc la societatile cuprinse in perimetrul de consolidare, astfel: 

• 41 cauze în calitate de reclamant pentru suma de 11.703.479 lei;

• 20 cauze în calitate de pârât pentru suma de 3.976.231 lei;

• 24 cauze in procedura insolventei pentru suma de 7.870.145 lei;

• 1 cauză în calitate de parte vătămată pentru suma de 556.500 lei;

• 6 alte cauze;

 29 cauze apartin Societatii si se compun in principal din: 

• 18 cauze are calitatea de reclamantă;

• 5 cauze are calitatea de pârâtă;

• 1 cauză are calitatea de intervenientă;

• 3 cauze - în procedura insolvenţei.

• 2 cauze - chemată în garanție

După obiectul acestora, cauzele care apartin Societatii se structurează astfel:

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

• în 2 cauze Societatea are calitatea de creditor chirografar;

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

-  8 cauze - anulare hotărâri  A.G.A / anulare operaţiuni cu acţiuni,  în care Societatea are
calitatea de reclamantă;

- 18 - alte cauze.
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37. ANGAJAMENTE SI DATORII CONTINGENTE (continuare)

În dosarele de faliment, la data de 31 decembrie 2017 sunt înregistrate 3 cauze din care în două Societatea
este creditor chirografar, respectiv Electrototal Botoșani și SCCF București și o cauza în care Societatea
este creditor de aport  -  Corint  Targoviște.  Menționam că în cursul  anului  2017 s-a  închis  procedura
falimentului pentru ARO, Societatea nerecuperând creanța înscrisă la masa credală. 
În ceea ce priveşte acţiunile în care Societatea are calitatea de reclamantă, având ca obiect anularea hotărârilor
AGA, acestea vizează în principal: modificări ale actelor constitutive, constituire de noi societăţi cu aporturi în
natură, achiziţie active, operaţiuni cu acţiuni, fuziune, hotărâri adoptate cu încălcarea limitelor de competență,
printre societăţile pârâte figurând Corealis S.A. Craiova, Prodplast S.A București,  Contactoare S.A. Buzău,
Cerealcom S.A. Alexandria, BCR S.A. Bucuresti, Sinterom SA.
La capitolul  „alte cauze”, în care Societatea are calitatea de reclamantă,  sunt înregistrate dosare având
obiect diversificat:  plângeri penale, executări silite, pretenţii-despăgubiri,  contestații  la executare silită
prin poprire asupra dividendelor cuvenite, cereri de intervenție dintre care exemplificăm:
- executare silită împotriva debitoarei AAAS (fostă AVAS ) pentru recuperarea sumei de 633.567 lei,
conform Sentinţei civile nr.  1581/21.10.2010,  dosar nr.  19477/3/2010, reprezentând suma datorată de
către  AAAS  către  S.C.  Retizoh  S.A.,  respectiv  70%  din  valoarea  unui  imobil  retrocedat  foştilor
proprietari. Societatea respectivă a executat această sumă tot din contul Societatii, uzând de prevederile
aplicabile răspunderii  solidare. Până în prezent a fost  încasată suma de 7.875 lei și  s-a mai distribuit
Societatii  suma de 35.565 lei  din prețul  de vânzare al acțiunilor deținute de AAAS la Biofarm S.A.
București (în executarea silită de către alți creditori), suma neîncasată până la 31decembrie 2017.
Se continuă executarea. AAAS a contestat vânzarea acțiunilor deținute la Biofarm, contestație admisă în
primă instanță, soluția fiind atacată cu apel. Societatea a formulat cerere de interventie in cauza. AAAS a
contestat si procesul verbal de distribuire a pretului rezultat din vanzarea actiunilor Biofarm, in care este
parte si Societatea, dosar suspendat pana la solutionarea primei contestatii a AAAS Ultima contestatie a
AAAS efectuata in cadrul acestei executari vizeaza cererea de poprire a dividendelor cuvenite AAAS, tert
poprit Mercur SA Craiova (dosar 29516/215/2017, Judecatoria Craiova, termen 21 martie 2018).
-  acţiuni  având  ca  obiect  despăgubiri  pentru  neîndeplinirea  obligaţiei  de  derulare  a  ofertei  publice
obligatorii  a acţiunilor în aplicarea prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 (referitor acţiuni Mobila
Rădăuţi S.A., Lacta S.A. Giurgiu).  Dosarul privind acţiunile Mobila S.A. Rădăuţi se află în executare
silită a creanţelor din titlurile executorii obţinute. În dosarul privind acțiunile Lacta SA Giurgiu, după
soluţionarea favorabilă obţinută la judecata în prima instanţă, Curtea de Apel București a admis apelurile
pârâtelor și a dispus plata către apelanta Geochis S.A. a sumei de 8.676 lei reprezentând cheltuieli de
judecată. Împotriva soluției s-a declarat recurs, cerere care a fost respinsa de catre instanta de judecata cu
obligarea Societatii la plata catre Geochis SA a sumei de 3.785,39 lei - onorariu avocat.
- în dosarele având ca obiect daune, în temeiul art. 210 din Legea 297/2004, în contradictoriu cu acţionarii
majoritari  ai  emitenţilor  Sinterom  S.A.  şi  Contactoare  S.A.,  au  fost  solutionate  irevocabil,  solutia
instantelor fiind aceea a obligarii paratelor la plata de daune, respectiv:
a) in dosarul nr. 4395/114/2012, având ca obiect obligarea la daune a Contactoare S.A. în calitate de
acţionar majoritar al Sinterom S.A., Curtea de Apel Ploieşti, prin Decizia 641/12.10.2016, a obligat pârăta
Contactoare S.A. la plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune interese și 32.144 lei, cheltuieli de
judecată.  Societatea se afla in curs de executare silita pentru recuperarea creantei.
b) in dosarul nr. 5756/279/2012, având ca obiect obligarea la daune a societății Serviciile Comerciale
Române S.A. Piatra Neamț, în calitate de acţionar majoritar al Contactoare S.A. Buzau, Curtea de Apel
Bacau prin Decizia 689/12.05.2017 a obligat SCR la plata catre Societate a sumei de 104.627,28 lei și
9.960 lei, cheltuieli de judecata. Suma a fost recuperata de Societate prin executare silita.
-  a  promovat  de  asemenea  pe  parcursul  anului  2016  o  acțiune  în  pretenții  bănești  pentru  obligarea
Cerealcom S.A. Alexandria la plata sumei de 1.660.826 lei, reprezentând contravaloarea pachetului de
acțiuni cuvenită la retragerea din societate, în conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr.
31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare. Cauza s-a soluționat în data de 28.12.2017 prin
respingerea cererii Societatii, având termen de 30 de zile pentru formularea căii de atac.
Dosarele în care Societatea are calitatea de pârâtă, reprezentând acțiuni având ca obiect pretenţii băneşti
decurgând  din  calitatea  de  Director  şi/sau  administratori  ai  Societatii,  promovate  de  Buzatu  Florian
Teodor şi Popescu Carmen Ioana care la 31 decembrie 2017, prezintă următoarea situație:
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37. ANGAJAMENTE SI DATORII CONTINGENTE (continuare)

a)  Dosarul nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect pretenţii băneşti în sumă de
1.758.550 lei şi  daune morale în sumă de 40.000 lei motivat  de faptul  că a fost revocat din funcţia de
administrator de către AGOA, se afla in rejudecare la tribunalul Dolj sub nr.  6584/63/2014*,  termen de
judecata 21 martie 2018.
b)  Dosarul nr. 22552/215/2015, reclamant Popescu Carmen Ioana, având ca obiect pretenţii băneşti în sumă
de 48.000 lei, reprezentând participare la profit pentru perioada 01.01.2011-29.04.2011 (dată la care a fost
revocată de către AGOA din funcţia de administrator). Sentinta 721/14.09.2017 a respins definitiv cererea
reclamantei.
În  cursul  anului  2017,  nu au fost  înregistrate  acţiuni  în  anulare  a  Hotărârilor  adoptate  de Adunarea
Generală a Acţionarilor Societatii.

38. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI

SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.

I. In data de 15 februarie 2018,  Societatea a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului
incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu IFRS, prin comunicare in piata  (BVB),
ASF si postare pe pagina de internet la adesa www.sifolt.ro.

II. A fost  finalizat  procesul  de autorizare de către ASF a Societății  în calitate de Administrator de
Fonduri  de  Investiții  Alternative  (AFIA),  precum și  evaluarea  și  autorizarea persoanelor  cu funcții
cheie  (management,  administrarea  riscului,  ofițer  de  conformitate).  Totodată  a  fost  avizat  Actul
constitutiv al societății.

Societatea a primit din partea ASF următoarele documente:

-  Autorizația  nr.  45/15.02.2018 prin  care  societatea  a  fost  autorizată  în  calitate  de  Administrator  de
Fonduri de Investiții Alternative (AFIA);

- Avizul nr. 48/15.02.2018 prin care se avizează modificările Statutului și Contractului Societății astfel
cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1/28.04.2016, prin Hotărârea AGEA nr. 3/25.08.2016 și
prin Hotărârea nr. 3/05.09.2017, acestea devenind Act constitutiv de la primirea prezentului aviz;

- Autorizația nr. 46/15.02.2018 de autorizare a doamnei Budin Daniela în funcția-cheie de administrarea
riscului în cadrul Societății;

-  Autorizația  nr.  47/15.02.2018 de  autorizare  a  doamnei  Bălan  Viorica  în  funcția-cheie  de  ofițer  de
conformitate în cadrul Societății;

- Decizia nr 237/15.02.2018 prin care se retrage doamnei Bălan Viorica autorizația de Reprezentant al
Compartimentului de Control Intern al Societății. 

ALIMENTARA SA Slatina

I. În data de 17 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a  aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 profitul realizat sa ramana nerepartizat;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017,conform IFRS;
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38. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI (continuare)

ARGUS SA Constanta

I. În data de 26 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 reportarea pierderii inregistrate de societate la 31 decembrie 2017 si acoperirea acesteia din profiturile
viitoare;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de investitii pe anul 2018 ;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS.

II. In data de 23 ianuarie 2018:

 dl. Cristian  Busu  este numit presedinte  al Consiliului de Administratie;

 au incetat raporturile de munca dintre Argus SA si directorul general-dl. Paul Verdes  ca urmare a
incetarii mandatului la 24 ianuarie 2018.

III.   In data de 01 februarie 2018 se numeste dl. Robu Sabin Marcu in functia de director general cu
contract de mandat pe perioada 05 februarie 2018 – 30 iunie 2018

IV. Incepand cu data de 05 februarie 2018  se numeste dl. Stefan Culetu in functia de director comercial
pe perioada determinata de trei luni.

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA SA Targoviste

I. În data de 16 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat la rezerve legale si acoperirea partiala a pierderilor din anii precedentii;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de investitii pentru 2018;

 alegerea d-lui Ioan Pauna ca membru in  Consiliului de Administratie, pentru un mandat valabil cu
cel al celorlati administratori, urmare a demisiei unuia dintre administratori;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

II. In data de 16 februarie 2018 a fost numit presedinte CA -dl. Ioan Pauna.

CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA 

I. In data de 31 ianuarie 2017 Consiliul de Administratie aproba amanarea datei platii de 16 februarie
2018  stabilita pentru restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi conform hoatarii AGEA din
22 septembrie 2017, pana la data cand solutia  in Dosarul  nr. 12493/63/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Dolj, va fi definitiva.
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38. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI (continuare)

II.  In  data  de  19  februarie  2018  Tribunalul  Dolj,  in  Dosarul   nr.  12493/63/2017,  a  admis  opozitia
formulata de Multifunctional Ecologic System SRL la hotararea AGEA a SCCF Craiova, din data de 22
septembrie 2017, publicata in MO nr. 3840/11 octombrie 2017  de diminuare a capitalului social, prin
restituirea catre actionari a unei cote parti din aporturi si pe cale de consecinta: obliga SCCF Craiova la
acordarea unor garantii  adecvate, respectiv instituirea garantiilor in favoarea Multifunctional Ecologic
System SRL, cu privire la actiunile detinute de SCCF Craiova la SIF Moldova si SNG Romgaz, inainte
de  a  proceda  la  reducerea  capitalului  social  si  la  efectuarea  platilor  catre  actionari,  prin  diminuarea
capitalului socilal. Cu apel in 30 de zile de la comunicare.

III. În  data  de  20 februarie  2018,  a  avut  loc   Adunarea Generală  Ordinară  a  Acţionarilor,  întrunită
statutar, care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

FLAROS SA Bucuresti

I. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat ;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

GEMINA SA Rm. Valcea

I. Incepand cu data de 01 ianuarie 2018 s-a prelungit contractul de mandat pentru directorul general pana
la 31 decembrie 2018.

II. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat ;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de investitii pentru anul 2018 ;

 revocarea d-nei Budin Daniela din functia de administarator;

 alegerea d-nei Vladutoaia Valentina in functia de administrator pentru un mandat cu durata pana la
data de 04 septembrie 2019
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 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

MERCUR SA Craiova

I.  In data de  06 februarie 2018 in dosarul nr. 14458/215/2014* Curtea de Apel Craiova  a respins ca
nefondate recursurile formulate de MERCUR SA si Consililul Judetean Dolj. Respinge ca lipsit de interes
recursul formulat de Asociatia Crestina Ecumenica. Decizia este irevocabila.

In  fapt  se  mentine  solutia  Tribunalului  Dolj  din  data  de  25  octombrie  2017,  care  in  esenta
precizeaza :”.....obliga paratul  Mercur SA la restituirea catre reclamant ( Consiliull  Judetean Dolj) in
natura , a tuturor bunurilor enumerate in procesul verbal din 21 noiembrie 2005, iar daca restituirea nu
este posibila, obliga paratul la plata catre reclamant a despagubirilor in suma de 113.907 lei, reprezentand
contravaloarea  bunurilor  si  la  plata  sumei  de  2.108,6  lei  cheltuieli  de  judecata....Obliga  apelanta
MERCUR SA sa-i  plateasca apellantei  Asociatia  Crestin  Ecumenica   suma  de 2.400 lei  cu titlul  de
cheltuieli de judecata...”

II. În data de 20 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat ;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de activitate pentru anul 2018 ;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

  realegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani incepand din
01 iulie 2018.

PROVITAS SA Bucuresti

I. În data de 14 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat in 2017 ;

 descarcarea de gestiune a administratorului unic d-ra Anina Radu pentru   perioada 01 ianuarie – 31
octombrie  2017 si  a  administratorului  unic  d-ra  Nedelcu  Alexandra  Catalina  pentru  perioada  01
noiembrie – 31 decembrie 2017

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 nivelul remuneratiei administratorui unic pentru anul 2018;

 numirea auditorului financiar;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;
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TURISM SA Pucioasa

I. În data de 20 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului realizat ;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de investitii pentru anul 2018 ;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 valoarea politei de asigurare pentru raspunderea profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

UNIVERS SA Rm. Valcea

I. În data de 19 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profitului net realizat in anul 2017 ;

 descarcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din
anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2018;

 nivelul politei de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor in anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

VOLTALIM SA Craiova

I. Incepand cu data de 01 ianuarie 2018 s-a prelungit contractul de mandat pentru directorul general pana
la 31 martie 2018.

II. În data de 19 februarie 2017 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită statutar,
care a aprobat următoarele:

 situatiile financiare la 31 decembrie 2017;

 repartizarea profiului realizat pentru acoperirea pierderii din anii anteriori;

 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;

 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;

 programul de investitii pentru anul 2018;

 nivelul remuneratiei administratorilor pentru anul 2018;

 intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS;

pag 69



SOCIETATEA DE INVESTIŢII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note la situaţiile financiare consolidate
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2017 
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)

38. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANTULUI (continuare)

Niciuna din societatile comerciale incluse in perimetrul de consolidare nu intra sub incidenta OMFP nr.
881/25.06.2012, respectiv nu este obligata sa intocmeasca si sa raporteze situatii financiare in conditii de
IFRS. Acestea conduc evidenta contabila conform reglementarilor OMFP 1802/2014 pentru aprobarea
reglementarilor  contabile  privind situatiile  financiare  anuale  individuale  si  situatiile  financiare  anuale
consolidate. In vederea consolidarii, acestea intocmesc al doilea set de situatii financiare in conditii de
IFRS.  Situatiile  financiare  intocmite  in  conditii  de  IFRS rezulta  prin  retratarea  situatiilor  financiare
intocmite in baza OMFP 1802/2014.

Situaţiile financiare consolidate au fost întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea
reglementarilor contabile  conforme  cu  standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile
entitatilor  autorizate,  reglementate  si  supravegheate  de  Autoritatea  de  Supraveghere  Financiara  din
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

Aceste situaţii financiare sunt  destinate exclusiv pentru a fi utilizate de catre Grup, acţionarii acestuia şi
ASF si nu genereaza modificari in drepturile actionarilor privind dividendele.

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                 ec. Sichigea Elena

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   Director economic
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W&PORTUL AIITMTORIILUT INDEPENDENT 

Cáfre Adunarea Generala a Acjionarilor SJF Oltenia LA. 

Raport cu privire la auditul situatillor financiare consolidate 

Op/nit 

L Am auditat situatiile financiare consolidate ale Societàtii de Tnvestitii Financiare 
Oltenia S.A. (,J3ruput"), en sediul social in Craiova. Str. TuThncLe, Hr. 1, identiticata 

prin codul tinic de InregistraTe fiscalA 4175676, care cuprind situa%ia consolidata a 
pozitici financiare la data de 31 decenibrie 2017 si situatia consoLidata a rezultatulul 

global, situaçiaconsolidata amodificririlorcapitahirilorpropril si situatia consolidath 
a fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului mncheiat la data respectiva, Si notele La 

situ4iile financiare consolidate, inclusiv on sumar at politicilor ccrntabile 

seninificative. 

2. Situatijic finaneiarc consolidate la TI decembrie 2017 Se identiticaasttèl: 

• Aetiv net/Total capitaturi propril 	 1.589400.548 lei 

• Profit net 	 71.945.871 tel 

3. In opinia noastrã, situaçiile financiare consolidate ofeit o imagine fidela a poziiei 
financiare a Grupului In data de 31 decembrie 2017, precum si a performantei 
financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exerciUul financiar Inohetat la aceasta 

data, in conformitate vu Norma or. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile contbrme cu Standardele liitcrnadonalc de Raportare Financiara, aplicahile 

entitatilor autorizate, reglernentate si supraveieate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiara din Sectomi lnstrumcntelor si lnvestitiitor Financiare. 

Bow pentru opink 

4. Am deslilsurat auditul nostru in confoniiitate Cu Standardete Internationale de Audit 

(ISA), Regukunentul UF Jr. 537 a! Pariamenfulul xi a! Consi/iului European (in 
cele Ce vrmeazà ,,Regu!aincntul) si Legea nr.162/2017 (,,Legea"). 

Responsabilitàtile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detatiat in 
se4iunea ,,Responsabiluá/ile audalorulni inir-un audit at situaflulor finunci are' din 

raportul nostru. Suntem independend lam de Grup, conform Codului Etie al 
Profesioni5tilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Rica 
pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru 
auditul situatiilor financiare in Romania. inclusiv Regulamernul Si Legea, sine-am 
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Indeplinit responsabilitatile etice, confoTm acestor cerinte si conform Codului 
JESBA. Credem Ca prohele de audit pe care le-am obtinut  sunt suficiente si adecvate 

pentru a fttrniza o baza pentru opinia noasträ. 

Aspectde ehele tie audit 

5. Aspectele cheic de audit sunt acele aspecte care, in baza raionamentului nostru 
profesionat, an avut cea mai mare importanta pentru auditul situ4iilor financiare 
consolidate din perioada curenta. Aceste aspede an fost abordate in contextul 

auditului situaiIor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra 
acestora si flu otërijn o opinic scparata en privire In aceste aspcctt 

Aspeetele principale care an fost luate in considerate au fost: 

Evalnarea activelor financiare disponibile pentru vânzare necotate 
Not.0 J. to situaüileflnoneiare consolidate 

Aspect chele 
Activele nelistate surd evaluate Ia valori care an la baza capitaturile proprii al 
societáilor necotate. Aecasta a reprczent a arie cheie a auditnlui care a presupus o 
atentie deesebita. In acetasi timp s-a avut in vedere deprecierea activelor financiare 
disponibile penthi vauzare necotate. 

.4bordareu aspectzdui 

Procedurile noastre an lucius, firi all limitate la: 

• verificarea niodului de documentare al procesului de evaluate si turegistrare al 

activelor financiare, necoLtie 

• discui cu responsabilii de portofoliu pentm a evaluamodul de rationarnent care 

Sc aplica Is imegistrarea activelor financiare 

• am obtinut ultimele valori unitare disponibile, publicate ale activelor nete ale 
capitalurikir propril ale societatilor detirnite si am verificat prin esantion daca 

scaderea valorii juste a fost inrogistrata corcet 

• verificareatnregisträrii corecte amodificirilor valorli juste in situatiilefluianciaie 

consolidate 

AIM InfonnqIi - Raportul Adminislrutorilor 

& Adniinistratorii aunt responsabili pentru Intocmirea si prezdntarca altor hfomi4ii. 
Acele alte inforniapi cuprind Raportul administratorilor, dar nu euprind situaçiile 

financiare si raportul auditorului cu privire in acestea. 

Opinia noastrA cu privire In siluatiile fmaneiarc nu acoper5 si aceste alte infonnatii 

SI CU excepua cazuirn in care so mentioneazii explicit in raportul nostru, Irnexprmarn 

nb' un fel de concluzie de asigurare Cu privire Ia acestea. 



In Iegthra cu auditul situatiilor financiare pentru exerci4iu( fmanciar Incheiat Ia 31 

decembrie 2017, responsabilitatea noasträ este sa citirn acele alte infurinatli si, in 

acestdemers, sa aprecieni daca acele alEc irrfomiatii sum semnifleath inconseevente 

on situa;iile financiare, sail on cunotintele pe care not le-am ohtinut in timpul 

auditulni. sail daca ele par all denaturatc semnificativ. 

In ceca Ce privete Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a tbst 

intoemit, in toate aspectele semnificativ; in conlormitate cu Regulamentul 

CNVMJASF in. 1/2006 si NormaASF nr. 39,2015 pentru aprobareaReglementarilor 

contabile conforme on Standardele internaionaic de Raportare Financiara, aplicabile 

entitatilor autorizate, reglementate Si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara din Sectoml lristntrnentelor si ln-vestitiilor Financiare. 

In baza exclusiv a activitçi1or care trebule desfhurate in cursul auditului situatiilor 

financiare, in opinia noastrA: 

a) Informa;iile prezentate in Raportul administratorilor pentru exerciliul financhir 

pentru care an fast intodniite situatiile financiare consolidate, sunt in 

concordanta, in toate aspecteic semnificative, en situatiile financiare 

consolidate. 

b) Raportul administratorilor a lost Intoemit, in bate aspeetele semnitleative, in 

conformitate on Norma ASF or. 39/2015 pentru aprobarea Reglemeiitarilor 

contabile conforme Cu Standardeic Internationale de Raportare Financiara, 

aplicabile entitäi lot autorizate, reglemenbate si supravcette de Autoritale.a de 

Supraveghere Financiara din Sectorul instrurnentelor Si Tnvestiii[or Financiare. 

In plus, in baza dunostitiIor Si inielegerfi noastre Cu privire la Gritp Si In mcdliii 

acestula, dobândite in ct%rsui auditului situaiiIor financiare consolidate pei1ni 

exercitiul financiar incheiat in data de 31 decembrie 2017, DI SC core sa raportam 

daca urn identiticat denaturari seinnificative in Raportul administratorilor. No avem 

flimiC de raportat on privire la acest aspect. 

Respon 
ii

abih1öiik condueerii si ale persoanelor reNpdnsubik Cu guvernanla pentru 

ejinan elate 

7. Conducerea este responsabila pentru Intoomirea situatiitor financiare consolidate 

care sa ofere o imagine fidela in confomiitate Cu Norma ASF nr. 39/2015 pentrn 

apnbarva Rcglemcntarilor contiibile conforme on Standardele Intcrna4ionale de 

Raportarc Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, regkrnentate si supraveghoate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorni Instrumentelor Si Tnvestiiilor 

Phianciare si pentru awl control intern pe care conducerea it considera necesar 
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pentru a permite intocniirea de situatii fmanciarc consolidate lipsite de denaturari 

senmificative, ciizate tie de frauda, tie de eroare. 

8. In intocmirea situaiilor financiare consolidate, conducerea este responsabila pentru 

evaluarea capacitatii Grupului de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca 

este cuzul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitAii si pentru utilizarea 

contabilitAçii pe baza continuitatii activitai, cu excepa cazulul in care conducerea 

Be intcntioneazá sa lichideze Orupul sau sa uproascii operaiunile, Be nu are nieio 

alta alternativa realista in afara actstora. 

9 Persoanele resporisabile Cu guvemailia stint responsabile pentru supravcgThrrea 

procesulul & raportare financiara al Grupuhui. 

Responsuhilllüfile awlitorulni liar-un audit at situiqillorfinanciare 

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind mäsura in 

care situatilie financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, 

cauzate tie de frauda, lie & eroare, precuin Si in emiterea uflul raped at auditorului 

care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintä tin nivel ridicat de 

asigurare, dar no este o garantie a täptultui Ca un audit destlumt in conformitate cu 

Standardele Internationale de Audit Va detecta Intotdeanna 0 denaturare 

semnificativa, daca aceasta exista. Dcnawrãrile pot ri cauzai.c lie de frauda, tic de 

eroare si sunt considerate semnificative daca Se poate preconiza, in mod rezonabil, 

Ca acestea, individual san cumulate, vor influenta deciziile econonilce ale 

uLilizatorior, luate in haza acestor situ4ii financiare consolidate. 

11. Ca parte a unul audit in conformitate Cu Standardele Internationale de Audit, 

exereitam rationamentul profesional si mentinem scepticismut profesional pe 

parcursul auditului. Dc asemenea: 

Identificain si evaluam riscurile de denaturare seinnificativa a situatiiior 

financiare consolidate, cauzata tie de frauilä, fie de eroare, proiectam si 

executam proceduri de audit Ca räspuns larespectivele riscuri si obtinem  probe 

de audit suticiente si adecvate pentru a funñza o baza pentru opinia noastrL 

Riscul dc nedetectare a unci denaturäri semnificative caiizate de frauda este 

mai ridicat decat ccl de nedetectare a unei denaturãri semnificative cauzate de 

eroare, deoarece frauda poate presupuiie Intelegeri secrete, fals, onhisiuni 

intenionatc, deelaraçii La cc si evitarea controlului intern. 

Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectiirii de 

proceduri de audit adccvate circumstantelor, dar fàrä a avea senpul de a 

exprirna a opinie asupra eficacitatii controluhji internal (Jrupului. 
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Evaluam gradul de adeevare a politicilor contabile utilizate si caracterul 
rezonabil al estim5rilor contabile si at prezenthrilor aferonte de informa4ii 
realizate de catre condijcere 

Formulam o concluzie cu privire In gradul de adeevare a utilizärii de càtrc 
conducere a conIabiliiàii pe baza continuitAil activitA4ii si determinam, pe 
baza probelor de audit obtinute, daca exists t, incertitudine semnificativa on 
privire Ia evenimente sau condiUi care ar putea genera induieli semniflcative 
privind capacitance Grupului de a-si continua activitatea. In cantl in care 
concluzionam Ca existao incertituWne semnitleativa, trehuic so atrageni atenia 
in raportul auditoruLni asllpra prezcntárilor aferente din situatilc tinanciare 
consolidate sau, in cazul in care aceste prezeiitâri aunt neadecyate, sa ne 
modificam opinia Concluziile noastre Sc hazeaza pe probele de audit obinute 
pant la data raportului auditonjlui. Cu toate acestea, evenimente sau condflii 

viltoare pot detemilna Grupul sa an Ii mai desfàoare activitatea in baza 
principinini continuitAtii activitaii. 

EvaLuam prezentarca, structura Si conçinutul general at situatiilor flnanciare 

consolidate, inclusiv at prezenthrilor de informatii. Si màsura in care situa4iile 
tinanciare consolidate reflecta tranzactiile si evenimentele care stau Ia baza 
aceslora iiflr-o maniera care sa rezulic intr-o prezenLare fidela. 

Ot4ineni probe de audit suticiente si adecyate cu privire la informaiilc 
financiare ate enlitäiilor sari activi1tli1or dc afaceri din cadrul Grupulni. pentru 
a expnma 0 opinle on privire Ia situatiile Imaiiciare consolidate. Suntem 
resnsabi1i pentru coordonarea, supravegherea si executarea auditului 

(irupului. Suntem singurii respunsabili pentru opinia noasträ de audit. 

12. Comunicam persoanelor responsabile on guvernanta, printre alto aspecte, aria 

planificata si prograrnarea in timp a auditului, precum Si principalele constatàri ale 
auditului, inclusiv once deficiente seninificative ale controlului intern, pe care Ic 

identificam pe parcursul audituhii. 

13. Dc acrmcflea, thrnizam persoanelor responsabile on guvemanta o declaralic ca am 
respectat ceniltele elice relevante privind independenta Si Ca le-am comunicat taste 
relaçiile si alte aspecte despre care s-ar paten presupune, in mod rezonabil, Ca no 
afecleazã independenta si, acolo undo este cazut, masurile tie prutccie aicrente. 

14. I)intre aspeetele comunicate cu persoatnele responsabile Cu guvemanta, stahilim care 
sunt aspecthle cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare consolidate 
din perioaàa curenta Si CSIC reprezintä7  prin urmare, aspecte cheie de audit. Descrieni 

aceste aspect in raportul auditonjlui, CU excepia caZulul in Care legile sun 
rcglemcnthrilc interzic prezentarea publica a aspectului sau a cazulul in care, in 



Reprezentata prin 
Florin Toma 
CA.F.R. 1747 

A 
AA 
JPA 

cireurnstante extrem de rare, consideram Ca un aspect no ar trebui comunicat in 
rapoitul nostru deoarece Se preeonizeazä in mod rezonabil Ca beneficiile interesului 
public sa lie depaite de consecinçe]e negative ale acestei comunicäri. 

Raport cu privire In alte dispozitii  legate side reglemeatare 

15. Mn lost num4i dc Adunaxea Gencrala a Actionarilor to data de 26.08.2016 sa 
auditarn situatijle financiare consolidate ale Societatli de Jnvestitii Fivanciai-e 
Oltenia S.A. peniru exercflwl financiar tnchciat Ia. 31 Deccmbrie 2017. Duratatotala 
neintrerupla a angajamentulul nostru cstc de 2 ani, acoperind exerciii]e financiare 
Inchejale la 31 decembric 2017 si 31 decembrie 2018. 

Confinnam Ca: 

• Opinia noasträ de audit este in concordanta Cu raportul supliinentar prezentat 
Comiletului de Audit al SocietAtii, PC care 1-am emis in aceeai data in care am 
emis si acest raport. Dc asemenea, in deslIurarca auditului nostru, ne-am pãstrat 
indepCndenta Cata de entitatca audita& 

• Nu am lin-nizat pcntru Societate servidli)e non audit interzise, metflionate la 
articolul 5 alineatul (1) din Regulainentul TJE nr537/2014. 

In numele 

J1'A Audit si Cousultanta S.R.L. 
Bd. Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3 BucuresU 
lnrcgAstratä La Camera Auditonior Fththcian 
din Romania cu numarul 319/200> 

Bucuresti 
22 inartie 2018 



SOCIETATEA DE INVESTITTI FINANCIARE OLTENIA S.A. 

Situatii financiare consolidate la 31 decembrie 2017 

intocmhe in conforinitate Cu 

Norma or. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile eonlbrme cu 

Standardele Tnternationa.le  de RapoPare F'inaneiarä, apli eabi le enlitatilor 

autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiarà din Sectorul Instrurnente br Si irivesti i 1kw Finarici are 

A!JDITATE 
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dare coiis idzt 

I or jOen LIt  
Situa;ia consolidata a profitului sun pierderli si alter elemente ale rezultat 
pen/nu exerciliulJinanciur inchelat fa 31 decembrie 2017 

In let 

%'enitori 

N ota 
31 decemlirie 

2017 

31 decembrie 

2016 

Venturi din dividende 7 67.31 8.530 46.195,459 

Venituri din dobthizi 8 121.820 178,485 

Aite venituri operaonaIe 9 231.357.824 274.23! .826 

Câtig nL din diferei'Ie de curs valutar 10 (260.108) (755507) 

Câ$ig net din vanzarea activelor fpranciaro II 12.090.806 55499.636 

ChelLoicli 

Comisioane 5i taxe do administrare i supraveghere 12 (2.807.362) (2.512.083) 

Venituri din reluai-e-a provizioanelor peutni riseuri si 
cheltuieli 5.480092 8.521141 

Abe chelmieli operalionak 13 (232.166.317) (257.985.849) 

Profit inainte do inipozitare 81.134.985 123.373.208 

Inipozitul pe profit 14 (9.189.114) (18.115.789) 

Profit net al exerciiultii finauciar 71.945.871 105.257.419 

Alle eleinente ale rezultutulul global 

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizarilor corporal; (419343) 25.940 
neLa de impozit amanat - 

VariaLiaiem a rezervci din rnodificareavalorii juste a 
actnolor financiare dmponibile In vederea vanzaril 

138398.165 (4.981.909) 

Rezerva aferenta diferentei din modilicarea valorii juste a 
activelor financiare disporiibilc in vederea vânzarii 
trangfemM n profit San pierderi, neà do irnpozit 

(10.405.230) (46.406.865) 

Total rezultat global aferent perioadei 199.519.463 53.894.585 

Profit net afereat 

Actiollarilor Soeietáii 71.690.366 103.81 8.103 

lnresuIui minoritar 253.505 1439.316 

71.945.871 105.257.419 

Rezultattil global aferent 

Actionarilcr Societa;ii 197.382,582 52A49509 

Intcresalui Hi inoritai 2.136.881 1.445.076 

199.519.463 53.894.585 

RezultaLol PC actiune 29 

Do baz 0,1236 0,1789 

L)iluat 0,1236 0,1789 

Situaliile fmanciare cujisolidale an Ibsi aprohate Lie cãtre (Jonsiliul de Administratie in edinta din 

data de 22 inartie A 18 si an fost semnate in nurnele aeestuia de: 

conf.univ.dr.ec. Ciur: z  Tudor 	 conf.univdr Bu - 	' an ec. Sichgea Elena 

PresediiitelDirector e era! 	 Vicepresedinte/flirtil w e eral Adjunct 	Directhr ec9homic 

JPA Audit & Consultantä 

22 MAR 2018 SOCIETA TEA DR INVESTf ll FINA NC TARE OLTENL4 SA. 

NoLele do Ia pug. 6 Ia pag. 67 Inc paite inlegrailta din MLUL4;fle 
pug 1 



conf.univ.drec. Uiura tudor 	 conf.univ.dr 

Presodinte Director neraI 	 Vicepreedinte!D 

ii Cristian 

end Adjunct 

SOCJETA TEA liE IN VEST1J'II FINANCIARE Ut TENI,4 S.14. 

Situa4ia consolidatä a pozifiel financiare 
pentru exercifiulfinanciar inch cia/la 31 decembrk 2017 

Nota 	
31 decenibrie 

2017 

Jfl Audit & Couguflant 

UM4R 	2847  
ni 
_jhkl  ld!nhijicjrc  

31 decembrie 
2016 

Active 
Nunierar i echivalen[e de iinmerar 

Depozito plasato la band 

Active fmanciare disponibile in vederea vanzarii 

Active folanciare la valoarea justa pHil profit mu pierdere 

Credite i creanle 
Iinobilizari corporale 

Investitil imobiliare 

Alto active 

Total active 
Datorii 

Dividende de plata 

Impozite i taxe 
Datorii Cli inipozitLtl amñnal 

Alto datorii 
Total (latori 

CapitaLuri proprii 

Capital social 
Ajustari ale capitalului social 

Alte clemente do eapitaluri proprii 
Rezerve din reevalt are iniohi1izri corporalo 

Rezerve legale i statutare 

MW itzerve 
Rezultatal reportat reprezentand profitiil rierepartin±t sau 
pierderea neacuperita 
Rozukatul reportat Ca urmare aplicaril lAS 29 asupra 
capitalolui social 3i rezervelor 

Rczultatul reporlat Ca unnare aplicarii lAS ffiwv lAS 29 

Profit curent 
Toutl eapftaluri proprii atribuibile socIetätii mam 

Interesul minoritar 
din care: 

Profitul sau pierderea exerciliului fmanciar aferent intereselor 

care no couarolesvii  

A1Le capitaluri proprii  

Total eapitaluri 
Total datoril ai capitaluri proprii 

15 	 9869.368 	 14.097.652 

16 	13030.043 	 31766.431 

17 	1.506.578.556 	1.320.042.260 

17 	 2.284.214 	 1.879.308 

18 	29563.961 	 27.956.237 

19 	87.012073 	 89,336.477 

20 	93.360.493 	 92.053.162 

21 	167.843.871 	128.854.425 

	

1.909.542.579 	1.729.985.952 

22 	18.791.984 	 57.862221 

23 	 7.071.981 	 7.198.620 

24 	126534.254 	103.341.237 

25 	137.743.812 	 121357.366 

	

320.142.031 	290.159.444 

26 	58.016.571 	 58.016.571 

	

103.806.500 	 735595.648 

	

619,775.291 	494.271.572 

	

39.562.594 	 40.580.683 

	

27.963.377 	 27.767.864 

27 	701.904.709 	2461.325.656 

	

(11.100.021) 	(14.861.962) 

	

(158.148.438) 	(2.596.780323) 

	

103.510.150 	 98.071.970 

	

71.690.366 	103.818.103 

	

1.556.981.099 	1.407.808.782 

28 	32.419.449 	 32.017.726 

	

255.505 	 1.439316 

	

32.163.944 	 30.578.410 

	

1.589.400.548 	1.439.826.508 

	

1.909.542.579 	1.729.985.952 

Situatiile fuianciare consolidate an fost aprohate do cAtre Consiliul de Administratie In edina din 

data de 22 inartie A18 an fost seninate in numele aeestua do: 

ec Sichigea Elena 

Direclor £cLIltrnlIc 

Notele de la p3g. 6 la pag. 67 the purle ituegranw din situatitle finatiiare consolidate. 
psg 2 



SOCIETTA TEA DE ThrEES TITII FINI4NCIARE (IL TENL4 S.A. 

2 
Situa;ia consolidath a modificárilor capitalurilor proprii 
penn-u exc'rci(iulfinanciar inc/s etat la 31 decenthrie 2017 

- 
Capital social 

inflular 

Rerve din 
rei,ynitmien 

Iru nbillzArilor 
corporalc 

Rozerve 
legale 	i 
tanitarc 

Alto rezervo 

dip 
cevalliarep 

activelor fiiiaai,inrc 
disponibilt I!i 

,,&r,.viuizirih 

Alto tic menlo 
Lie capitaluiri 

proprii 

Rezone
Total 

Rezoltatul reporlat 
urmare a a pIicrii 
JAS 29 asupra 

capitnlului 	eial 
rezent 

Profit 
.,...lot   

eapi riiluri 
proprli 

 trihupbiie 
societAtii 
mama 

ktcrese 
m inOritar 

TOTAL 

SOLD IA 
2017 

793612219 40.580,683 27767.864 2.461.325o5 499.423.183 (5.151.611) (2.596.780.323) 187.031.111 1.407.S08.782 32017.726 143982650€ 

RLZULTATLL GLOBAL 
Profltnl exerdUuliil financiar 	 1.690 3661 	71.69C 366 	255.505 	71945 87, I 

Alit elemerite ale rczulthtului global 
I. Variistio rzervei diii roevaluarea imubilizsiIor (859.3) 491.066 362.047) (57.296) (419.3431 

2. Variatia neta a rezerwi din moditicarca 	sloru 
justc aotivelorfinanciarcdipnribile in vcdere 
vunzarii  

I 135,960.873 498.620 1-16.459 493 1,938,672 138,398.165 

3. Rererva al'cTenth diferentei dinmndifiaiea vjorii 
June uaetivelo, firianciure disponibflc !nvederea 
vanzrn transtratA in profit sau pierderi ncta de 
impozit 

(10.405.230) 

— 

(10,405,230) (10.405,230) 

TOTAL L4EZUI TAT GlOBA1. 0 (859.313) 0 0 125.555.643 0 0 72.686.052 197.32.582 2.136.881 199,519.463 

Impozit aSnal aftrrit rezultaiului reportat 	urpIas 
rcvaIunze nercalizut irnzila1 

(25.494) 70,576 45,092 45 OV 

ALlo rLervo - surso proprii do finantare 20.043 47,750,858 (47.770.901) 

Alto elemento do capitaluri proprii (inipoz.it amariat 
ukrnnt rezerYc) 

, (61,811) 
— - 

8 83 1951 

Alto transferuii (re,.tiltattl reportt) (74.966) 04 806 (498.696) 43 4 4,87 .932 4.462.476 4.462.476 

Acoperire rezult rcpotht din aclaalinrc Ia 
hLporinhli4ie 

(631.852524) (I 806,779.361) 
- 

2.438,631.885 

Trnnzuetii to nntionarii recunoseute dirocl in capit hurile prvpr!i 
I 	Dividendc 	roscnse contörm legli - inunsttr in 
ountul do profit San pierderi din alto re,erve 

I 

2 Dividende do glad aleronto arluiLli 2016 j55.763.00) (55.763200) (55.63.800) 
2.973.748 Vmma afemina filialcluT .n..lI L 	106 ?52 (8019) 2959.325 2.973 748 

I 376 - 63.376 (L7,15 159) (1.671 787) 

63.3'6 	,;!!IuuIl 0 106.252 0 (8.019) 0 (52804.27S) (52726.676) (1.735.158) (54.461.834) 

.. '.'flJr 

Situatiilefinanciare consolidate au 'frobatedecätre Censiliulde Administratiein edintad'ndatade22 manic 2018 §i an lost scmnatcinnurneIcac4i a Li 

ati 	
.3 	 ) 	 lb 	.1 
/ 

ci - 

rcot&c de Ia polo. 6 Ia pig. 67 tao purLe integral 

conf.univ.dr.ee. Ciurezu 

Preedinte/Director U en 

din sit! 

contluiiiv.dr, Buu Cristi 

Vicepreedint&Dire otor Cen 

He tinanciare consolidate, 

cc. Sichigea Elena 

Director 	ml: 



SOCIETA TEA DE IN yES Ti 711 FINI4NCL4RE OLTENIJ4 S.A. 

Situa4ia consoLidatá a modifcárilor capitalurilor propril 
pen/ru exercijiu!financkzr lnclzek,/ ía 31 decembrie 2016 

Capital 
soelal 

Rezerve pan 
raafte, 
mob'Ii

inflatat 	
zar'Ior 

eorporale 

W.,c 
leale fl 
stattitre 

Alto rezcn'e 

RtrzerwE din 
retval uarca activelur 

f..ai.cire 
disponibile In 

veder-c 	yjazarii 

AItc elemente 
It 	apitalrI 

propnii 

Rezuintul reportat 
ca lirulare a aplierii 

INS 29 aaopra 
eapitnluili'i sOCifil 

rczcrvc 

Profit 
aelimulat 

TpUl 

aP,ItaI1!-i 
P' UpflI 

atribulbile 
soc,ethl,' 
mania 

Interest 
mrnorltare 

TOTAL 

LD LA SO
AN?IIE 2016 

850.563.910 33.189.791 27.743775 445797.934 550.4.363 9'7 28.677.320 1.449,639.0981.449,639.098
I 

(i 	8D 06I (1656.645.975) 112.394,670 1420.961.778 

4 	1t J 

RLZULTATUL GLOBAL 
Protitul exereilillIlli  fipandar 	 0 	 0 	 n 	 0 	 0 	 0 	 3 	103819 1 03 	10818103 439316 	105257,419 

Alit eleniente ale rezu)tatuluu el.b.1 

0 (301 287) 0 0 0 0 0 321467 20.180 5.760 25.940 

2. \'zrItia net . a rczcrvci din modiñcarea valoril 
juste 	act'ivelor fin'iciar 	dspnnibiIe iii vedera 
"ünzãrii 

0 0 0 0 (4.981.909) 0 0 0 (4.9S1 909) 0 (4.9&l.909) 

3, Rezerva a1areat 	d[feceatei dir' niodi fLcme 	zion I 

mipozit 

0 0 0 0 (46.106.865) 0 0 0 (4o.406.se5) 0 (46.406.865) 

TOTAL RIIZULTAT GLOBAL (301.287) 0 0 (51.388.774) II 0 104.139.570 52449.509 1.445.076 53.81 

linpozit wiiariat aferent rezuttatulLli 	eportat sulus 
reevaluate nerealizat inipozitat 

0 0 0 0 0 9345 193,15 0 19.345 

Alte razcrve - sume proprii tie finaritare U U 24,089 12.765 821 0 0 0 (12.789.913) 0 0 

oai,ilatuiI propii (iflipozit ipp,110 0 0 0 585 &19 0 (55.049) 0 0 0 0 0 

AlEc tiansfejuri (iezuItul repoxtat\ (59 86, 651) 8,810,211 0 452283 j162.406) (2,281.376) 59,865.652 4.67812 11497242 0 11,497.212 

Transfer actiuni gnflhite in so'd 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 0 0 

Tranza clii cli actionpili 	cclino!cutc direct In capit luirile propril 
1, Dividende pre4idse conform leg" - transfe" m 
ennui de profit sati pierderi din aite itxen'e 

o o o 0 0 U 0 

2, Di,d.dc deplalA aferente anulu' 2015 0 0 0 0 0 0 0 (76.747.670) 76.747.670) 0 (76.747.6701 

3 viiii b.rcaw  frimLelor 290g9( (1.118.022) 1 ,721.466 76,494 (4.663.320) 371,422) 0 (371.42.2.) 

4, Niorara/scaderc Interese dc panticipare in fiii'ale 0 0 Cl 0 0 0 0 0 0 1,89: 330 1,89L30 

TOTAl. TRA!ZACT11 CU ACTIONAItII 
RECUNOSCUTE DIRECT tI CAPJTALtRILF. 
PRO flu 

2.908960 (1.118.1)22) 0 1.724.416 0 776.494 0 (81.410.990) 77.119092) 1.95.330 (75.223.762) 

SOLD LA 
31UECEMBI(1E201.6 

793.612.219 40.58li.63 27.762.864 2.461325&56 499.423.183 5.151.611) 236,78(1.323) 187,031.111 1.407308.782 32.0 7.Wui.439.82 a 

Situatlile flimnejare consolidate au/ost aprobate de cãtre CcniIiu1 S Administraie in §edinja din data de 22 marlie 2018 	i an fost semnate in numele a 

conirrniv.drec. Ciurezt/udor 	 crnfuniv.dr. Buu Cristian 	 Ce. Sichigea Elena 

A
 A

u
d
it
 &

  C
onsultani

  

Preodine/Director dierai 	 VicepreedinteDirector 3eneratju 

Notelz dc lapag. 6 lapag. 67 fac 	arte 1rn4 	ntEi din situaii1e financiare cup sob  

t 	 Dircctorpo 	Ic 

A
R
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SOCIET4 TEA DE1NVESTIT1IFINANCL4REOLTEIVIA S.A. 

JPA Audit & Cnnsnitantá 

22 MAR 2918  
}qr 	(letiti ic: jIjcn Pu. p 

PenflL' itscnhIhcarc 
Situatia consolidatä a ilujurilor de trezorerie 
penhru esere4ü.IfinancMr inc/iSa la 31 decenthrie 2017 

Exereitiul financiar 	 

2017 	 2016 

Denumirea eleinentolui 

1 	 2 A  

Etoxuri de trezorerie din aetivithti de exploatare 

Iacasäri do la cIien. alto incasäri 	 - 
Ineasri din vânzarj de investiii thianciare (titluri de participate)  
_P191i pontru achizitionarca de  aeiuni  
Plafi cãtTe furiiizori A aflga}ai, aILcplit  
Pllli care hugetul alnlulai, bngdtul asiguràrilor sociale i bugetul 
local 
Dohânzi incasate 
Di,idondc incasaic 
Dohãriti plittit 	  
Inipozit pe profiL pltit  
Incasiri din asigurarea irnpotriva cutreinurelor  
Numerar net din activitáti de ciplutare  

Fluxiuri de trezorerie din artiviiàti de itnestitie: 

	 213.871.264 	247.941.549 

	

23.3O8.656 	78.267.040 

JPS306.0Ot 	(19.528404 

	

(246.402.126) 	(90.407.756 

	

(21 .064.S55 	(19.502.271 

	

118.570 	 215.202 

	

67.101372 	44997317 

	

(2089.29) 	 (L939797 

	

(5665.82) 	- (11.8 14A96) 

39.328.239) 	118.228.881 

	

(3.000.723 	(62.024.450 
586888 	10.013.253 

	

(2.413.835 	(52.01 t.t97 

I'Ii pentru acliizitiorarea de iniohilizari corporale  
Incasari din vânmrea do iniohilizri corpothIe  
Numerar net din acdvitdti do investitie 	 

Fluxuri de trezorerie din activiUti de finantare: 

cwiäri  din enilsiunea do actiuni  
flicasari din inipruniuturi pe termen seurt 	 
Ranibursari iinprLllnuturi pe tcrrnen scrnt  
ficasari din impuiiiuturi pe torment lung  

	

ambursari inipruinutliri pc [colon lung 	 
Plata datorillor  aferente Icmiiri-u1ui financiar 	 
Dividende platite  
Some avansatc Ia DpoziLaro1 Central pentru plati dividende  
LrnpozQpe dividendc platiL  
Numerar net din activitati 	do finantare 	 
rcresterea neta a trezorerici  si echivalentelor de numerar 	 
Nunierar si echivalente de numerar In inceputul exercitiulul 

fina ne jar 	 
Nurncrar si echivalenle do numeral la sfarsitul eNercitiuhji 

finaneiar  

(152.271.5 
179687,2 

5.19244 0 
127.848.932 

(146.652 994 
18-000.0 

2.404.744 	(1.958.780 

	

(11.844) 	 (28.168 

	

- (41.172.629) 	(55.115459 
(1.854583 	(1.22&728) 

	

(2.0041.802) 	(4.087 166 

	

(5.136.361) 	(63.222.353 

	

(4t.878.435 	2.995.331 

	

69.766.65! 	66.771.32 

	

22.888.220 	69.766.655 

Jr struetura truzorerici i ccliivaleutelor de trezororie sum cupririse soldurile urn,Loarelw ConLuri: 508, 5121, 531, 
532, (exclusiv dohânda do iocasat. 

Notcic do lapag. 6 Ia pag. 67 [ac partc inIgranta din sittrj1iie financin consolidate. 
pug 5 
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SOCIETI4 TEA BE IN VESTI TII FINANCIARE Ot TENIA LA. 
Note Ia situafillefluanciare consolidate 
pentru exerci(iu! fin anriar incheint Ia. 31.12.2017 
(toate sunwie si'S rprirn tile in lei data nu esteprec,zS ahfrl) 

1. ENTITATEA CARE R4PORTEA7A 

Societatea do lnvestitii Financiare Oltenia S.A. (,Soeietatea') a lost infiinata la data de 01.1 1.1996 in 
Crajova - România, in baza prevederilor Legii or 133/1996, loge pentru transformarea Fondurilor 
Proprietaii Private in Soeietaçi do Investilli Finanelare. Societatea a mat flinig pm! transforniarea 
Fondtilui Proprictäfl Private V Oltenia. 

Societatea este an organism de plasament colectiv care functioneaza in baza Legii Dr. 3 1/1990 privind 
societatile comerciale i a Legii nr. 297/2004 privind piaa de capital, Cu inodificarile i completarile 
U lterioare - 

Societatea se autoadministreaza si are sediul In Craiova, sit Tufânele Dr. 1, cod postal 200767, judetul 
Doti. 

Actiunhle Societiijii sunt inscrise Is cota Bursel de Valori Bucurefli, categoria Premium, cu indicativul 
SIF 5, incepând on data de 01.11.1999. 

Evidena actionarilor i aciunilor Socieläjii oste jinacii de DEPOZITARTJI. CENtRAL S.A. Bueurcti. 

Activitatea de depozitare prevazuta de tegistalie i regulamentele CNVM / ASP este asiguratã de 
Raiffeisen Bank S.A. - Sucursala Bucureti. incepand Cu data do 22.01.2014, pima In aceasta daI2 
activitatea do depozitare a lost tinuta de JNG Bank NV Amsterdam - Socursala Bucuresti. 

In confonnitate on actul constitutiv, Societatea are urmatonul object de aelivitale: 
- administrarea i gestionarea actuunilor la societalile comerciale pentru care s-au emis ac4ivai proprii, 
corespunzâtor Certificatelor do Proprietate §i Cupoanelor Noininalive de Privatizare subserise de cetateni 
in conforniitato on prevederile art. 4 aIm. 6 din legea at. 55/1995; 

- gestionarea portofoliului propniu de valori inobiliare §i ctèctuarea de investitli in valori mobiliare in 
ccnformitate on regle.nentiirile in vigoare; 
- site activitãçi similare i adiacente, In conformitate Cu reglementarile In vigoace, precool 5i do 
adniinistrare a activelor proprii. 
Capitalul social subseris si värsat oslo de 58.016.571 ici, divizat in 580.165.714 ae4iuni Cu 0 valoare 
nominaa de 0,1 leilacçiune. Principalele caracteristici ale actiunilor emise de societate sunt: ordinare, 
indivizibile, nominatim de valoare egali emise in forrn5 dematerializath i acorda dreptur egale 
litularilor br. 

Situaliile financiare consolidate ale societAtii pentru exercitiul financiar inehelat Ia 31 deeenthrie 2017 
cuprind Societatea si filialebe sale (denunilte in continuare ,,Grupul"). 

Activitatile de baza ale Grupului sunt repre7entate do activitatea de investitii financiare desfãurata do 
Societate, precum i de activitatile de4%iijratc de filiale, care apartin unor sectoare difenite de wtivitate 
Ca: alimentar, turism, inchiriere de spatii etc. 

2. BAZELE INTOCMIR(J 

a) Declaratia de conformitate 

SituaiIe financiare consolidate at' lost intoemite in conforinitate Cu Norma nr. 39/2015 pentru aproharea 
regienientarilor contahile conforme Cu standardele interna4ionale de raportare tinanciara, aplicabile 
entittiInr autorizate, reglementate si supraveglicate de Autoritalca de Supravegliere Financiara din 
Sectorul Instrumentelor si lnvestitiilor Financiare ("ASF"). 

In conformitate on prevederile Regulamenwlui or. 1606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului 
Ilniunil Europenc din 19 julie 2002, precum si ale Legii or 24/2017 - privind enütentii de instrumente 
financiare Si operaiuni de piatã, Societatea are obligatia de a intoemi si depone In AS1 situatii financiare 
anuale consolidate, in conformitate cu Standardele Internationale do Raportare Financiara adoptate de 
Uniunea Europeana (,.IFRS"). in termen do eel tãrziu 4 luni de la ?nchideroa exercitiului linanciar si 
asigurä disponibilitatea acestora pentru eel putin 10 am. Situahile financiare consolidate ale Grupului 
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Pcnt,-u cII:r,nOcaLv  

2. BAZELE fy.rFOCMJRIJ (contiiivarc 

a) Declara4ia de confonMitate (continuare) 

Ia 31 decembrie 2017 vor fi intoemite, aprobate, puse Ia dispozitia publicului in format electronic pe site-
ul societãtii: www.sifoltro, sectiunea "Infornialii investitori / Rapottari / Raportari periodice i in fonnh 
scrisd in sediul societãtii din Craiova, str. Tufithele rn. I. 

Evidentele contahile ale (irupului sunt meiflinute in lei. 

Principalele ajustari specifice consolidârii suni.: 

- eliminarea din situatia pozitiei financiare a titlurilor de participate detixrnte la societatile din grup si a 
justariIor de valoare justa Si pentru depreciere aferente acestora constituite in conformitale on lAS 39 

,Jn4arurnentejinCUWiare rgcw'i.oaIere i Ervai Mare"; 

- eliminareatranzactiilor cutiliurile de participate din interiorul grupului si a austarilor de valoarejusta si 
pentru depreciere aferente acestora constituite in conformitate en [AS 39 ,Jns(nanente financiare 
recunoatere i evaluare": 

- inregistrarea fondului cornercial indentiticat ca diferenta intre valoarea ic aehizitie si valoarea do piata a 
titlurilor detinute In societatile din grup; 

- eliminarea din situatia contului de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global a veniturilor 
din dividende In valoarea bruta decontate in interiorul grupubii; 

- eliminarea soldurilor, tranzactiilor, veniturilor si elielujiclilor din ijiterioru grupului; 

- inwresck ininortare sunt prezentate in situatia pozitiei financiare consolidate Ca element do capital 
propriu, separat de capitalurile proprii ale soeietatii mama si reprezink coLa pane detinula do acestea in 
clementeic de capital propriu si profiturile societatilor din grup. 

Data de 31 decembrie 2015 este data tranziçiei la IFRS on baza contabila de eWe Societate, data In care 
prin reIratire all fost efectuate si Thregistrate In contabilitate operaçiunile determinate de trecerea do In 
Regulanientul CNVM or. 4/2011 la Reglementarile Contabile conforme Cu TFRS. 

Evidentele cantabile ale fihialelor Societhtii sunt mentinute In lei, in conformitate en ReglcmentArilc 
Coittabile Ronijiesti ("RCR"). Aceste conturi sunt retrataje pentru a retleeta dilbrenele existente mntre 
conwrile conform RCR qi cele conform IFRS. In mod eorespunzâtor, conturile conform RCR sunt, 
ajustate, In cazul In care este necesar, pentru a annoniza situaile financiare consolidate, In bate 

aspeetele semnificative Cu IFRS. 

In afara de ajustrile specifice eonsolidàrii, prineipalele retratiri ale informapilor financiare cuprinse in 
situa4iile financiare intocinibo in eonlhrmitate on RCR, pentru ale alinia In cerirflele IFRS constau in: 

- gruparea rnai mutter elemente In categorii mai euprinzäboare; 

- ajusthri de valoare justä qi pentru deprecierea valorii activelor financiare in conformitato to lAS 39 

JrcirurnetitejThzonciare recwioatcre or ei'aluare• 

- ajustäri ale elernentelor de active i capitauri proprii in conformitate Cu lAS 29 ,Raportarea 
jInancicvä in econoniii /iiperinflaiuniste deoareee economia mmâneac a fosi o economic 
hiperinflalionista pânà In 31 deeembnie 2003; 

- ajtistri in contul de profit sat' pierdero pentru a mnregisina venitunle din diidende In inoinentul 
declarArii si In valoarea brutA; 

- ajustari ale investitiilor imobiliare pentru evaluarea atestora Ia valoareajusta in conformitate Cu lAS 40 
"Invest it/i irnobil lore"; 
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Foi. 	k_1tt::LltitlIt jDII; 

Piuui  aeijLUIc' l  

2. BAZELIt INTOCMIIUI (continuare) 

a) Declaratia de conformitate (continuare 

- ajusthri ale imobilizarilor corporate pentru evaluarea acestora in conformitate on politicile contabile ale 
Grupului si in conformitate cu lAS 16 "Imobilizãri coiporale 

- ajusthri pentru recunoaflerea ercaritelor i datorii)or privind impozitul pe profit amãuat in eonforrnitatc 
Cu LAS 12 iinposituIpeproJit' 

- cerinte de prezentare in conformitate Cu 11'RS• 

b) Frezentarea situatiilor tinanciare 

SituMiile financiare consolidate stint prezentnte in conformitate on lAS I Prezentarco situaffilar 
financiare 

Grupul a adoptat o prezenlare pe baza de lichiditate in eadrul situa iei consolidate a poitiei financiare, jar 
prczenarca veniturilor i cheltuielilor s-a efectuat in ration: de natura [or in cadrul situatiei consolidate a 
pi-ofitului son pierderii Si alter elemente ale rezultatifiul global. S-a considerat Ca aceste metode de 
prezentare ofera infonnatii care stint credibile si mat relevante dec9t cele care ar fi fost prezentate in baza 
alter metode permise de lAS I "Prezenkirea sztuaiorj2nanczarE'. 

c) Moneda funetionala si de prezentare 

Conducerea Grupului eonsideri ca moneda functionala ass cum este aceasta definita de catre [AS 21 
Ejeciele v(lriUtlet cursvlui de schUith val u/ar este lout romaneso (lei). Siluatiilc financiare consolidate 

sunt intoernite in lei, rowujite la eel rnai apropiat leu, moneda pe care conducerea (krupului a ales-o ca 
rnoneda do prezentare. 

d) Ba etc evaluarli 

Situallile financiare consolidate sunt lntocmite PC baza conveifliei valorii juste pentru instnmentcle 
financiare clerivate, activele 5i datoriile financiare la valoarea justh prin ennuil de profit sari pierdere si 

activele financiare disponibile in vederea vãnzarii, Cu exceptia mlora pentru care valoarea justa flu poate 

Ii stabilitd in mod credibil. 

Alto active i dalorii financiare, preoum i activele i datoriilc nefijiajciare sunt prezentate to cost 

amortizat, valoare reeva!uatã sau cost istoric. 

e Utilimrca estiniarilor i judecãiIor 

Pregtirea situapiloF financiare In conformitate Cu Norma ASP nr. 39/2015 pentru aprobarea 
RcglcmentArilor contabile confornie en Staniiardele Jnternaçiona[e de Raportare Financiarà, 
aplic-abile entit@lor autorizate, reglernentale si supravegheate do Autoritatea de Supravegliere 
Financiarü din Sectorul Instrumentelor i lnvestiflitor Financiare presupune utilizarea din pat-tea 

conducerii Gmpului a unor estimäri, judecä%i i ipoteze care afeeteazt aplicarea politicilor contabile 
precum i valoarea raportaa a activelor, datoriilor, venilurilor Si cheltuiclilor. Estimarile i ipotezele 

asociate acestor judecali sunl bazate PC experienta ktoricá precurn ipealtifactoricoiisideratirozonabili 
in contextul acestor estimãri. Rezultatele acestor estimäri forrneazii bazajudeetiIor referitoare Ia valorile 
contabile ale activelor si datorlilor care an pot fi obtinule din alto slirse do informatli. Rezultatele obinute 
pot Ii diferite de yalorile estiniärilor. 

Estimarile si ipotezele Care stan Is baza ThregisP-ri1or ecmial,iIe sunt revizuile periodic. Revizuirile 

cstimärilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este revizuita, daca revizuirea 

afecteaza doar area perioadä, san in perioada in care estiniarea este revizuit i perinadele viitoare, dacä 

revizuirea estinitii afecteaza and perioaiLi curentä cat si perinadele viitoare. 
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3. BAZELE CONSOLIDARLL 

a) Filialele 

Filialeic sunt eittitäti aflate sub controlul Secietatii. Controlul existà atunci cãnd Societatea este expusa, 

San are drepturi asupra rentabilitatii variabile pe baza participarii sale in enlitatea in care a invesLit Si 

are eapacitatea de a influcntx accie venituri pro autoritatea Sn asupra entitatii in care s-a 

investit. 

La monientul cvaiuirii controlulni sunt luale in caleul i clrcpwrile dc vot potenhiae sau convertibile care 

sunt exercitabile la momentul respectiv. 

Situatiile firianciare ale filialelor sunt incluse in situaliile tinanciare consolidate din momentul in care 

incepe exercitarea contro!ului si pânà in momentul ineetarii acesluia. Politidile cantabile ale fihialelor 

(+rupului an fast modificate in scopul alinierii acestora cu cele ale Grupului. 

Societatile in care Societatea detine peste 50% din capitalul social at emilentului stint in nurnar de 11 

(unsprezece). 	 - 

In perimetrul de consolidare an lost cuprinse toate cote II (unsprezece) societ54i comerciale In care 

detinerea este de poste 50% din drepturile de vat, clupa euni urmeaza: 

Nr. 
Crt 

Denum ire odeLate Ad,,,,. CU Nr. Inreg. 
OLtI 

Piocetit 
denut d 

SIF I. 
31.12.1017 

Procezit 
delimit de 

SIF Ia 
31112016 

ALIMENIARA SA. 
SLATINA STR. AR]NIJ  ELI I NR1, JIJI). OUT 

15111357 .128/6211991 52,24 52,24 

2 
TLRISM 5K 
PLCIOASA 

.STR, REPUBLICII NR.1 10, IUD. 
DAMBOVITA 

939927 J 13/261/1991 6922 69.22 

IROVITAS S.A. 
SUCURFSTI 

I3-DtJL UNIRII NW 11, BL. ÔC, SEC I. 
4. BIJCURE$TJ 

7965688 J40/1071711995 
70,28 

70,28 

UNIVERS S.A. 
I&M.VALCEA 

STR.REGINA MARIA NR.4, JIJI). 
VALCEA 

1169006 J3X/108!1991 73.75 73,75 

5 
C ON ST RUCTII 
FEROVIARE S.A 
CRATOVA 

ALEEA I BARIERA \'AUCII NR.28, 
IUD. DDI.J 

2292068 316/2209/1991 
77,50 

77,50 

6 
FLAROS SA, 
uhictiltEsIll 

STR ION MINIJLESCU 67-93 
SECTOR 3, BUCURESI1 

350944 J40/173/1991 81,04 81,04 

ARGUS SA. * 
CONSTANTA 

SIR. INDUSTRIALANR. I JUT). 
CONSIANTA 

1872644 J131550/1991 86.34 86.21 

GEMTNA TOUR S.A. 
RMVILCFA 

SIR, STIRBLJ VODANIt 103, JT]I). 
VALCEA 

1477750 J38/87611991 99,29 88.29 

MERCLR 5k. 
CRAIOVA 

SIR, CAf.EA IJIIIGI NR.14. JUD, 
DOLJ 

2297960 JI6/91/1991 97,86 9337 

to 
VOLTAI tM SA. 
CRAIOVA B-DUL I)ACIA NR 120 A, iIiI) DOIJ 

1235 t98 J16/598/1999 99,19 9919 

11 
COMPLEX] IOTELIER S.A. 
DAMBOVITA 

8-DUI. LIBERIA 111 NW 1, hID. 
DAMBOVITA 

to] D8620 J15111/1998 9994 99.94 

* Argus SA Constaifla detine prticipaii la: Comcereal S.A. Tulcea, Ailment Murfatlar SRI Si Argus Irans SRL 
care nu an fast incluse in siluaiiIe tinanciare ale sooiettii si care flu prezinta 0 influenta I;enannicIniv5 asupra 
aceslora, 
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3. BAZELE CONSOLIDARTI (coatinuare) 

a) Filialele (continuare) 

La 31 decenibric 2017 cole unsprezcce societhti duprinse in perinietrul de consolidate reprezinli o 
pondere de 18,15% (2016: 13.22%) in activul total al SocietMil si respeetiv 18.70% (2016: 13.89%) in 
activul net 5i all fost consolidate prin metoda integrarii globale. 

AetivitM,ile de bazã destäiirate dc Societhte i soeietàtilc duprinse in porimetrul de consolidate stint 
reprezentate de activitatea de investi4ii financiare desturatA de Societate st S activitäile desraurate de 
societ%ile respective, acestea find reprezentate in principal S urmatoarele sectoare: alimentar, turism, 
Inchirieri de spatii. etc. 

Conducerca Societkii a clasificat tome titlurile activitalii de portofoliu in categoria active fmnanciare 
disponibile in vederea vânzarii. 

b) Entitáile asociate 

FntitAile asociate sunt acele societAti in care (imptil poate exercita o influenta semnificativa, Jar no 
control asupra politicilor financiare fl operationale. 

Participatilic in care Grupu I dcine julie 20% 50% din dropturile do Vol, du asupra emora no exereitä 0 

iniluenta sernniticativä, stint clasificate Ca active financiare disponibile in vederea vânzarii. 

In urma anahzei criterijlor cantitative i calitative prezentate in LAS 28 - ' Investilil in en! UäÜ asnrwIe si 
asockrile in par&,a/ie", Grupul a coneluzionat ca on deinc investitii in entitAli asociate la 31 
decembrie 2017 si 31 deeeinbrie 2016. 

c) Tranzaqii eliminate in consolidare 

Decontãrile i tranzaeii1e in interiorul Grupului, Ca i profiturile nerealizate rezultate din tranzIctii in 
intoriorul (truputui, sunt eliminate in totalitate din situ4iile financiare consolidate. 

4. POLITIC! CONTABILE SEMMFJCATIVL 

Politicile contabile repreziifla priucipille, hazel; conventiile, regulile si practicile specifice aplicate dc 

Grip la intocinirea si prezentarea situatiilnr financiare. 

Politicilc contabile prezentate in conthrnare all fost aplicate in mod consecvent asupra tuturor perioadelor 

prozentate in situatlite financiare consolidate intocufite do (trup. 

a) Tranzactii in moneda straina 

Tranzactiile exprimato in nioneda straina sunt inregistrate initial in id Ia cursul oficial (IC schimb de Ia 

data tranzactiilor. Activele si datoriile monetare inregistrate in devize a data intocmirii situatiei 

consolidate a poziiei linanciare sunt transfornrnte in moneda functionala la consul din zua respecti'u. 

Casligurile San pierderile din decontarea acestora si din eonvershi Folosind enNuI de sehiinh de Is sfarsitul 

exereitiului uinanciar a activelor si datoriilor rnonethre denominate in moneda straina sunt recunosoute in 

contitl tic profit San pierdere, cu exceptia color care au fost recunoscule in eapitalurile proprii ca nrmare a 
inrcgistrarii in conforniitate on contabilitatea de acoperire a riscurilon 

Diferenlele do conversie asupra etementelor de naturn panicipatiilor detimne In valoarea justa prin conlul 
de profit sau pierdere, stint prezentate Ca hind castiguri sail pierderi din valoarea justa. Diferentele de 

cojiversie aanpm clementelor de natura instrumentelor financiare clasificate Ca hind disponibile in 

vederea vanzarii, sunt inclose in rezerva provenind din niodificarca valorii juste a acostor instrurnento 

financiare. 

Cursurile de schimb ale monedelor straine, raportate Is leu, utilizale Is data raportarii stint: 
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SOCIETA TEA BE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S. A. 
,Note In sit uafiifr  finunciare consolidate 
pentru exeFc4iu! financiar liwbelat In 31.12.2017 
(joule sumele sunt exprm ate in lei, dacd mi este preciza! alt/el) 

4. FOLJTICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

a) Tranzactii in moneda straina (conthivare) 

Va tutu 31 decemlirie 31 decemlirie Variatie 
2017 2016 

EUR 4697 43411 12.61% 
USD 3,8915 43033 -9,60% 

b) Contabilinrea efectului hiperintlatiei 

Couihrm LAS 29 Raporlareajinanciara in eonümille h(perinjlationiste situa4iile financiare ale unel 

sceletati a cärei moneda func4ionS este moneda unci economii hiperinf1aoniste ar trebui prezentate in 

tennenil puterii de eumprare cureutc a rnonedei In data intoerniril situatici pozitici financiare, adicã 

elenientele nelilofletare se retrateazA prm aplicarea indicelui general al preturilor de In data achizi4iei sau 

contribuei. LAS 29 stipuleaza ca o economic este eoitsideratä hiperinflaionistà daeä, printre alti faetcni, 

rata curnulata a inhlatiei depaefle 100% pe parcursul unei perioade de trei am. 

Scaderea continua a ratei ijillaici si ali factori Iega;i de caracterjstjcjje rnediului economic din Romania, 

indieã faptul cA econornia a ineetat. sti 'mi fie hiperthf1aonista, Cu efect asupra perioade!or financiare 

incepãnd cu 1 iam'arie 2004. Asife!, prevederile lAS 29 an fost adoptate in intocinirea situatiei ihianciare 

consolidate pain la data de 31 decembric 2003. 

AsitbI, valorile exprimate in unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate Ca baza pentru 

valorile contabile raportate in situatiile financiare consolidate si flu reprezintfi valori evaluate, cost de 

inlocuire, sau once alta masurare a vaiorii curcnte a activelor sau a preturilor la care traiizactiile aT avea 

be in acesi moment. 

Peniru inlx,cjnirea situatiilor financiare consolidate. Gnipul a ajustat pentru a II exprimate in unitatea de 

masura curenta 'a 31 decembrie 2003 urmatoarele elernente: 

- capitalul social si eleniente de natura rezervelor; 

- active financiare disponibile in vederea vanzarii evaluate Ia cost pentru care flu exista o piata aetiva sau 

piata flu este act[va, 

c) Numerar si echivalente de numerar 

Numerarul cupninde disponibilul in easa si labanci si depozitele !avedere 

Echivalentele de numerar sunt iiivestitiile financiare pe terinen scurt7  ifiarte lichide, care sunt user 

convertibile in numerar si care sunt supuse unui rise nesemniF'cativ de modificare a valorii. 

La intocmirea situatici fluxurilor de Irezoreric, (irupul considera Ca numerar si ethvalente de nurnerar: 
numerarni efecliv, couttprile curente In band si depozite Cu scadenta inivaia mai mica tic 90 de zile. 

LI) Active si datorli financiare 

C/as j/kare 
(impul casifica instrumentete finaneiare detinute in uimatoarele categorii: 

Active sau da/oriijinwwiarE evaluate iavdoarea justa piti con/ui tkprujit saupierdere 

In aceasta categoric se includ active financiare sau datorii financiare detinute pectin trmizactionare, 
instrumente financiare derivate, siructurale si insirumente financiare desemnate la valoarea justa prin 
eontul de profit San pierdere In niornentul recunoasterii initiate Un achy sau o datoric Imanciara este 
clasificata in aceasta categoric daca a fost achizitionat in principal cu seop spcculativ San daca a fost 
desemnat in aceasta categoric de conducerea Grupuliti 

lnstrujncntele Fii'anciare derivate structurate sunt clasificate ca fund detinute pentru tranzactionare daca 
an reprezinta instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire. 
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4. POLITICJ CONTAflILE SEMNIFICATIVE (continuare) 
ci) Active si datorii financiare continuare) 

lvi vestUi pastrate panel ía scadenta 

Thvestitiile pastrate pana la scadenta reprezinta acele active financiare nederivate Cu plati fixe sau 
detemunabile si scadenta lixa, pe care Grupul are intentia ferina si posibibtatea de a Ic pastra pana Is 
scadenta. lmcstitiile pastrate pana Is scadenta stint rnasurate la cost aniortizat prin rnetoda dohanzii 
e&etive minus pierderi din depreciere. 

Credite Si creanfr 

Creditele si creantele stint active financiare nederhale, cu plati fixe sat' deterininabile. care no stint cotate 
pen trial aetiva, alloic decat ecle pe care (hupul inteiitirinza sale vanda iniediat San in scurt titnp. 

Acestea sunt consi ituite in principal din depozite plasale In band. 

Active financiare disponibile in vederea vanzarii 

Activele financiare disponibile in vederea vanzarii sum acele active financiare care no snot clasificate 
drept credite si creantc, investitii pastrate pana la. seadenta San active financiare Ia valoarea justa prin 
prolil San pierdere. 

Ulterior recunoasterii initiate, activele financiare disponibile in vederea vai,zarii, pentru care exista 0 

piata activa, sunt masurnte Ia valoarea justa, iar modiflearije tie valoare justa. allele decat pierderile din 
depreciere, precum si castigurile si pierderile rczultatc din variatia cursului de schimb aferent eleinentelor 
monelare disponibile in vederea varlzarii, sunt recunoseute direct in capitalurile proprii. La 
derecunoasterea activuitii, castigul SRI pierderea cumulata recunoscuta in eapitaluri proprii esle 
transferata in contul de profit sail pierdere. 

Societatea a clasiticat toate participatiile detinute in eapitalul social at allor enlilenti on active financiare 
disponibile in vederea vanzarii. 

• Recunoastere 

Activele Si datoriile financiare stint reetmoscute Is data In care Cirupul devine parte contracinala In 
conditiile respectivului instrument. Activele Si datoriile financiare stint inasurate is momentul 
reeunoasterii initiate In valoarea justa plus costurile de tranzactionarc direct atrihuibBe, cu exceptia 
activelor financiare Ia valoarea justa prin contul de profit San pierdere pentru care costurile de 
tranzaetionare no sunt inclose in valoarca irislrumentului si a investitiilor in actiuni a carer valcare justa 
no a putut fi determinata in mod credihil si care suit recunoscute initial Is cost. 

• Compensari 
Activele si datorii[e financiare stint compensate, jar rezultatul net este prezental in situatia pozitiei 
financiare conselidata doar atunci cand exista un drept legal de compensate Si data exista intentia 
dccontarii br PC 0 baza neta sau daca se intentioneaza realizare.i activului si stingerea datoriei in mod 
simultan. 

Veniturile Si cheltnie[ile stint prezentate net numai atunci eand este P"'  de standardele contabile, sau 
pentru profitul sau pierderea rezultate dintr-on gitip de uanzactii sirnilare cam ar ft cele din activitatea de 
trunzactionarc a GrLJpului. 

• Evaluarea ía cost anwrtizat 

Costal amortizat at unui activ financiar sau al unci datorii financiare este valoarea In care aetivul tinanciar 
sau datoria inanciarä este evaluat Ia reennoaflerea iniValà minus rambursarile de principal, plus sau 
minus amortizarea curnulath utilizãnd metoda dobãnzii efective pentru fiecare diterenja dintre valoarea 
initials i valoarea In scadenç, §i minus once reduecre (direetA sau prin utilizarea unui cont de ajustarc) 
pentru depreciere sau imposibititatea de recuperare. 
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4. FOLITICI CONTABILE SF.MNJFICATIVE (continuare) 
d) Active at datorli linancigre (continuare) 

Evaluarea to valoareajusta 

Vaoarea justä reprezintA preuI care ar ii primit Ia vãnzarea unui activ San plàtit pentr.i stingerea unei 

datorii in cadrul tinci tranzac4ii desfaurate In conditil normale intro participanhli pe piata principalit, la 

data evaluärii, sau in absena pieei prineipale pe cog niai avantjoasã piaçi Ia care (]rupul are acces la 

acea data. 

(trupul niäsoarà valoarea justä a urn" instrument financiar folosind prewrilc cotate pe n piaä activà 

pentru acel instrument folosind pretul do Inchidere. 

Un instrument financiar este considerat Ca fund cotat pe o pia%t activrt atunci când preriIe cotato start 

disponihile iniedim i regulat dintr-un schimb, not dealer, on broker, ti axociatic din ijidustrie, tin serviciu 

de stabilire a preturilor sau o agenhie de reglernentare, jar aceste preturi reflecta tranzactii care apar In 

mod real qi reguat. dest45urate in conditil objective de piatã. 

In categoria actiunilor cotate p00 piaâ activa stint mcluse Wale acele actiuni  admise Is tra1zaetioI1are pc 

Bursa de Valori Bucureti sau pe piam aIternativ i care prezintA tranzactii freevente. Criteria] & 

stabilire a pieei active trebuje setat astfel incit sã so asigure kin portofoliu stabil de aeiuni evaluate 'a 

valoare justA tic in o pot iciadn de raportare in cealaltd. Preul de pia*l utilizat pentru determinarea valorii 

juste este prowl do inchidere at pietei din nllima zi de tmnzaeionare inainl:e de data evaluarii. 

Valoarea justa a instrumentelor financiare tranzactionate pe 0 piata aetiva este evaluata Ca produsul 

dhitrc pretul cotat pentru activul sau datoria individuala si cantitatea detinuta. 

Titlurile de participate cause de organismelo de plasarnent eotectiv vor fit evaluate Ia ultiina valoare 

unitara a activului net calculata si publicata. 

Activele tinanciare disponibile in vederea vãnzarii pcnLru care an existA 0 piaä actiVä $i pentru care no 

este posibiLi determinarea in mod crSibil a unei valori juste sum evaluate In cost i sunt lestate periodic 

peritru deprecierea valorii. 

Identeficarea si eraluarea deprecierti de valotue 

Activelefinanciare contabilizate la ccistuf amut/izat 

Daca existä clovezi obiective cii a fost suportata o pierdere din deprecierea creditelor si ereantelor sau a 

investitiilor deinute pang In scadcnä contahilizate Is costal arnortiza valoarea pierderii este evaivatã Ca 

LEnd Jifcrena dinti-e valoarea contabila a activului i valoarea aotoali/atii a fluxurilor de numerar viitoare 

estimate (excluzaiid pierderile viltoare din riscut do credit care flu an fost suportate), actualizate Cu rata 

initiald a dobanzii efective a activului financiar. 

Atunci cànd apare o astfel de pierdere din depreciere, valoarea contihilá a activului este redusa prin 

utilizarea unui cont do ajustare pentru depreciere. 

\'aloarca picrtIcrii din depreciate esic recunoscutà In profit sail pierdere. 

In eazul in care, intr-o perioadk ulterioarä, valoarea pierderii din depreciere scade, jar descreflerea poate 

Ii corelata in mod obiectiv Cu on eveniment Ce a aprut dupA cc a Cost reewioscuth deprecierea, picrderca 

din deprceiere recunoseutA anterior este reluatA folosind on cont de ajustare pentru depreciere. 
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4. POLITIC! CONTABILE SJCMNIFICATIVE (conhinuare) 
d) Active si (Jalorii financiare (contirniare) 

Reluarca nu poalc sà aibä drop' rezultat o wiloare coutabila a activului financiar mai mare decât valoarea 

cc al fi constituit costul amortizat daca deprecierea flu or Li fost recunoscutä, Is data la care pierderea din 

depreciere este roluatt 

Valoarea reluãrii pierderii din depreciere este recunoscuth in profit sat' pierdere. 

Active financiare disponibile in vedereci vanzarii 

In eazul activetor Unanciare disponibile in vederea vanzarii, atunci cand o seAdere in valoareajusta a unui 

activ financiar disponibil in vederea vanzarii a fost recuroscuta direct in capilalurilo proprii §i cxistii  

dovezi objective ch activul este depreciat, pierderea eumulatä cc a fost recunoscutã direct in capitahirile 

proprii 'a fi reluata din conturile de capitaluri proprii i recunoseuta in contul do profit Snu pierdcrc ehiar 

dach aetivul financiar flu a fost hic4 derecunoscut. 

Valoarea pierderii cumulate care este reluath din conturile de eapitalori proprii in contul de profit sau 

pierdere Va Li diferena dintre costal de achizi4ie (net de rambursrile de principal §i amortizare) §i 

valoarea jusfi curentA, minus once pierdere din dopreeierea acelui activ financiar recunoseutA anterior in 

coptul do profit snu pierdere. 

Pierderile din deprecienea activelor recunoscute in contul S profit sau pierdere aferente unor participatli 

clasificate Ca find disponibile in vederca vanzarii flu pot fi reluate In coi,tul do profit sau pierdere Dad, 

iiftr-o perioaAiâ ulI.crioarä, valoarea justà a tine1 participaii depreciate orete, creflerea valorii Va fi 

recunoseuti direct in alte elemente ale rezultatului global. 

Pentru a determina dacà un activ este depreciat, Grupul in In considerate evenimentele generatoare do 
pierderi relevante, cum ar fi soãderea somnificathà §i pe Icrinen lung a vatorii juste sub cost condi%iile 
pieei i ale domeniujui de acUvitate. in mst,ra in care acestea influenteazã valoarea reouperabila a 
activului; conditiile financiare si perspectivele pe termen scud &e emitentului, inelusiv once eveniniente 

specifice nelivorahile Ce pot intluenta operatiunile desr4ura1e la cniilcnt, piorderile recente ale 
emitentului, raportul ealificat at auditorului independent asupra color thai recento situaii financiare ale 

emhontului etc. 

. 	Deter unoasterca 

Grupul derocunoaste tin aetiv financiar atunci cand drepturile de a primi Iluxuri de numeral din acel activ 
financiar expira. san atunci cand Grupul a transfemt drepturile de a primi fluxurile de numerar 
contractuale aferente acelui activ financiar intr-o tranzactie in care a transferat in mod semnificativ toate 

riscurile si beneficiile drcptului do proprietate. 

I a derecunoastere, actiunite stint scazute lolusind nieloda FIFO (primul intrat, primal iesit). 

Once intones ID aeti'vele financiare transferate retinut de Grup sau creat pentru Grup estc recunoscut 

separat Ca un activ snit datorie. 

Cirupul derecunoaste o datorie f,nanciana atunci cand s-puu inchciat ubligatiilc coritracluale sau aLunci cand 

obtigatiile contractuale stint anulate sau expira. 

• castiguri si pfrrderi 

Câtigurile sau pierderile Ce rezulta dintr-o modifleare a valorii juste a unui activ litianciar sail a tinci 
datorli financiare care flu este pane a tinci relatil de acoperire impotriva riscurilon sunt recunoseute dupA 
CUM unrncaza: 

- câtiguri1e salt pierderile generate de active financiare sat' S datorli financiare clasifleate on find 
evaluate Ia valoareajusta pciri profit sat, pierdere sunt recunoscute in profit San pierdere; 
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4. POLITICT CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

ti) Active si datorli financiare (continuare) 

- eâfligurile sau pierderile generate de un activ fmanciar disponibil in vederea vanzarii trebuie 
recunoscute Ia alte elemente ale rezultatului global, Cu exceptia pierderilor din depreciere. 

Cand activul este derecunoscut, pierderea sail câIignl cumulate recunoscute anterior la alte elemente ale 
rezultatului global sunt ruclasificale de In capitalunle proprii in profit san pierdere. 

In momentul deprecierii sau derecunoasterii activelor financiare si a datoriilor financiare contabihzate In 
cost amortizat, eat si prin procesul de aniortizare a acestora, Se rccunoa1e an castig sau o pierdere in 
contul de profit sun pierdere. 

e Alte active si datoril fmaneiare 

Alto active si datorii [inanciare sunt evaluate la cost amortizat utilizand metoda dohanzii efective minus 
once pierdeni din depreciere. 

1) Active de$inutc in vederea vnzarii 

Acdvcle imobilizate si grupurile desiinate cedarii sunt clasificate Ca deçinute n vederea vânzä.rii dacà 

valoarea Ion contabilã Va fi recuperatti in principal printr-o opera%iune de vãnzare, i nu prin utilizarea ton 

continua. Aceasã condic este ouividerath Ca find indephnitA numni atunci cimndvanzarea este probabila 

i se estinieazA ca Va fi finalizata in inai mult de un an de to data clasificanii. jar activele stint disponibile 

pentru vânzarea imediath, ass, cum aeestca se preAnt Ia momeritul respectiv. 

g) Imobilizari necorporale 

ImobiliztriIe necorporale mint evaluate initial Ia cost. Dupä recunoaflerea inilialâ, 0 imobilizare 

necorporaLa este eontabilizatä Is cost minus amortrzarea cumulati i once pierderi din depreciere 

cumulate. 

• Cheltuich ullerioure 

Cheltuiclile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor economice 

viltoare incorporaic in activul cáruia ii stint destinate. Toate celelaille ebeltuieli, inelusiv cheltuielile 

pentru deprecierea fondului coniercial i rnäreile generate intern, sunt recunoseute in eontul de profit sau 

pierdere in monientul iii Care sunt suportate. 

• Anwflizarea imobi&àrior necorporaic 

Amortizarea este calculala pentru costul activu(ui sau o alta valoane care substituic costal, minus valoarca 

rezidualL Aniontizarea este recunoscutä In cornul de profit sat' pieidene utilizand metoda liniara pentru 

durata de viaA utilil estirnath pentru imobilizanile necorporale, de Ia data la care sunt dispcmihile pentru 

utilizare, aceastä modalitate reflectánd Ce' mai fidcl modal preconizat de consumare a benefielilor 

ecollomice incorporthe in activ. 

Duratele de viatAutile estimate pentru penioada curenth si pentru perioaiielc comparative sunt 

- programe inlhrmatice 3 mi. 

Metodele de amorlizane. duratele de vista little si valorile reziduale sunt revizuite Ia fiecare srarit de an 
financiar i sunt ajustate corespunzàtor. 
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4, POLITIC] CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

h) Imobilizari corporate 

Recuaoatere i evaluare 

Imobilizarile corporale recimoscitW Ca active sunk evaluate initial la coslul de aehizitie (peiflru cele 
procurate cu thin oncros), la valoarea de aport (pentru cele priniite on aport in natura la constituirea / 
majorarea capitalului social), respectiv la valoarea justa de la data dobandiril pentru cele primite Cu titlu 
gratiiit, 

Costal unul element de imobilizari corporate este format din pretul de eumpirare, inQlusiv taxele 
nerceuperabile, dupö deducerea oricror reduceri de prat de naturã comerciala st oricäror costuri care pot 

fi atribuite direct aducerli activulul la loca4ia §i in condijia necesarä pentru Ca acesta sa poali Ii utilizat in 
scopul stahilit de catre conducere, cum ar ti: cheltuielile cu angajatii care rezultä direct din construclia sau 
achiziçionarea activUlui, costurile de anienajare a ainplasamcntului, costurile initiate de Iivrarc i 

manipulate, costurile de instalare i asamblare, onorariile profesionale. 

lrnobilizàrile corporale aunt clasificate de càtre (irup In urmatoarele clase de active de aceeai taturä i on 

utilizki similare: 

- terenuri 5i constructil; 

- insLaa1ii choice §i rnijloaee de transport; 

- alte instalatii, utikije i mobitier. 

• Evaiuw"ea dupd recuuoaflere 

Pentru recunoasicrea ulteric,ara, (irupul a adoptat moctelul reevaluarii. 

Dupä recunoaterea Ca aetiv, elernentele de irnobilizari corporate de nalura terenurilor i eonstnuctiilor a 

cäror v-aloare justä poate fi evaluata In mod fiabil sum contahili-zate la  valoare reevaluata, aceasta find 

valoareajustä Ia data reevaluärii mbus once amoitizare acuniulatã ulterior i once pierderi acumulate din 

depreciere. 

ReevaluArite trehuic sa se thea on suficientã regularitate pentru i asigura faptul Ca valoarea contabila flu 

diferrt semnificativ de ceea ce s-ar ii determinist pnn Utilizarea valorii juste la Enatul penioadei de 

raporiare. 

Dacâ Un element al irnohilizarilor corporale este reevaluat, atunci intreaga grupà de irnebilizari corporate 

din care face parte acel element eslo supusA reevaluärii. 

Data valoarea contahila a unui activ este majoralA Ca urmare a unel reevaluäri, creflerea este recunoscuta 

In alte elernente ale rezullatulni global i acumulatA in capitalurile proprii, en tiflul de surplus din 

reevaluare. 

Cu toale acestea. majorarea va fi recunoscutA In profit sau pierdere in msura in care aceastfi compenseazrt 
o desLTetcre din r evaluarea aceluiai activ recunoscut anterior In profit sau pierdere. 

DatA valuarca contahila a UUUI activ este diminuath on, urmare a unei reovaluAni, aceastA din'inuare ete 
recunoscutä In profit sau pierdere. 

Cu toate acestea, reducerea Va fi recuuosctitã in ale elemenle ale rezultatulul global in msura in care 
surplusul din reevaluare prez.intä an sold creditor pentru acel activ. Transferurile din surplusul din 
reevaluare In rezUltatut reportat all se elëclucazA prin profit San pierdere. 
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4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (conLinuare 
Ii) Imobili,ari corporale (continuare) 

Terenurile si eonstrnctiilc sunt evidcntiatc la valoare reevaluata, aecasta reprezentand valoarea justa Ia 
data reevaluarii minus arnortizarea eumulata Si pierderi din depreciere. Reevaluarile sunt reatizate de catre 
evaluatori specializati, mernbrii at Asociatiel Nationale a Evaluatorilor din Romãnia (ANEVAR). 
Freeventa reevaluarilor este dietata do dthamica pietcior carora to apartin torenurile si eonstructiile 
dct:inute de (imp. 

Casturile ulte '-inure 

Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile zilnice alerente imobilizArilor corporale no sunt capitalizate, ole 
sunt recunoseute drept cosinri ale perioadci in care se produe. Aceste costuri constau in principal in 
cheltuieli cu form de niuncã i cu consumabilele i pot include i costal cemponentelor de mica valoare. 

Cheltuielile Cu ilitrelinerea si repar4ii1e imobilizãrilor corporale se ?iireghtreazá in contul de profit Sau 
pierdere atunci eand apar. 

Imbunatatirile sen-miticative aduse iinobi!izarilor corporale, care crese valoarea saw durata de viata a 
atestora, sau care mArese semnificativ capacitalea de generaTe a unor heneficii ecorlomlee de cire 
aceslea, sunt cajiilalizate. 

. Amortizure 

Amortjznrea este ealculata la valoarea cuntabila (costal de achizitie sun valoarea reevaluata minus 
valoarea reziduala). Amortizarea cue recunoscutA in contut de profit sau pierdere utilizãnd metoda liniarà 
pentru durata tie vialti utilà estirnatã pentru imohilizàrile corporale (Mai putin terenurile si imobilizarile in 
curs de executie). 

Amortizarea se imegisficaia ineepand on data In care sunt disponibile penfl utilizare, pentru aclivitatea 
pentru care said destinate, aceastA modalitate reflttând cot min Fidel modal preconizat de consumare a 
beneficiilor economice incorporate in ac(iv. 

Amortizarea until activ ineeteaza eel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut pentru 
vanzare (sau inclus jntr-un grup destinal cedarii care este clasificat drept detinut pentru vanzare), in 
conformithte cu [FRS S si In data In care activul este derecunoscut. 

Metodele de arnortizare, duratele de viaà uti a si valorile reziduale sunt revizuite de conducerca Grupului 

In fiecare data de raportare. 

Duratele de viatä oWe estimate pentru perloada curenta i pentru perioadelc comparative snot 

urnIoare1e: 

- constructii 	 12-75 ani 

- instalatil tehuice i mij loace de transport 	 2-20 ani 

- alte inslalatii, utilaje si niobilier 	 2-15 ani 

La Voimlini SA Craiova so rogaseso durate normate de of lizare peste cole prevazute in lcgislalic Aceste 
durate an fost stabilite in ui-ma lucrarjtor de reevaluare a construetiilor de eatre evaluatori. 
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iVote In situ cqiUe financ.iare consolidate 

pentru exerc4iulflnanciar Inchejat In: 31.12.2017 
(toate suinele sunt exprimate in k dacà ne esW precizat aitfel) 

4. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE (continuare) 

I.) Imobilizari corporale (continuare) 

Tratamentut contabil a! surplusulul din reevaluate 

(irupul a optat pentru urmatorul tratament contabil at surplusuiui din reevaluare: surplusu] din reevaluare 

inelus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari corporale so Lransttra direct in rezultatul 

reportat pe masura amorrizaril si atunci cand activul este derecunoscut, la cedare sau casare. 

Surplusul din reevaluate thclus in rezerva din reevaluate este capit&izat prin transferul in rezultatul 

reportat, p0 masura amonizur si la scoaterea din eviderilzi a activului. Eidenhierea rezervelor din 

recaIua[e so efectueaz.a PC fiecare iniohilizare in parte si pe fiecare operatiune do reevaluate care a avut 

lee. Diminuarea rezen'elor din reevaluare poate fi efectuath nurnai in lirnita soldului creditor existent, 

atbreitt irnobilizàrii respective. 

. Deprecierea 

Un activ este depreciat atunci cãnd valoarea sa conthbilA depäcte valoarea sa recuperahilã. 

Cu ocazia fiecarci date de raportare, (Jrupul trcbuie sä verilice daca existi indicli ale dcpreuierii activelur. 

In cazul in care stint identilicate asttël de indicii, (inipul trebuie sA estimeze valoarea recuperabitil a 

activului. 

Dac6 valoarea coittabilà a unui activ este dintimada ca urmare a unei reevaluãri, accasa diminuare trebule 

reeunoscutà in profit sau pierdere. Cu toate acestea redticorca t-cbuie recunoscuM in alto elemente ale 

rezuhatului global in msura in care surplusul din reevaluate prezintã un sold creditor pentru aeel activ. 

Reducerea recunoscutã In alte elernente ale rezultatulni global Inicoreazä suma curnulatä in capitalurile 

proprii Cu titlu de surplus din reevalirnie. 

icrenurile on se depreciaza. Deprecicrea altor bunuri tangibile este calculata, foiosindrnetoda arnorlizàrii 

liniare, abeam] eosftiri atbrente valorii reziduate, in concordanta on durata de viata aferenta. 

. Derecunoaxterea 

Valoarea contabila a unui element dc imohilizari corporate este derecunoseutA (eliminata din situatia 

consolkiata a po- .itiei financiare) In cedare sau atunci eand nu so mat a.teaptä niciun beneficiu economic 

viitor din utilizarea sau cedarea sa. 

lniobilizärile corporate care sunt easate San vândute stint eliminate din bilant impreurai on arnoilizarea 

cumulatà corespunzãtoare. Castigul sau pierderca rezultatc din derecunoasterea unui element do 

imobilizare corporals este moms in contul Ic profit sau pierdere curent cand clenicntiil este 

derecu noase ut. 

I) Tnestftii imoijiliare 

lnvestiliile iniobiliarc stint proprictäi imobiliare (terenuri, cladiri sau puli ale unei eladiri) detinule de 

carte (imp (ca proprietar) in scopui inchirierii sau pentru crcflerea valorii sau ambele, i an pentru: 

- a fit utitizate in producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri administrative; sau 

- afi vandute p0 pareursul desthur5rii normde a activila;ii. 
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SOCIETA TEA DR INYES TI ll FINAl NCL4RE 01 TENJA LA. 
Note ía situ4ii/eflnanciare consolidate 
peninu exercifiulfinauckir incheial la 31.12.2017 
(toate sumele szirU exprhnse in Eel, dacá nu esteptecizat altfe4) 

4. POLITTCI CONTABILE SEMNIFICATIVE (coniiouare) 
I) lni-estiii irnobiliare (conhinuare) 

Anumite proprietäi inelud o parte care este delimits pentru a fi Inehiriatã sau Cu scopul creflerii valorii i 

0 altä pafle care este detinutä in scopul producerii de bunuri, prestärii de servicii San in scopuri 

administrative. 

Dad. aceste pã4i pot fi vandute separat (sau Inchiriate separat in baza unui contract de leasing financiar), 

atunci dc aunt contahilizate separat. Dcà pin-tile on pot fi vâmiute sepmat, propriclatca este iratath on 

investitie imobiliarh numai daca partea utilizta in scopul producerii de bunuri, presthrii de servicii saw In 

scopuri administrative este nesemniticativã 

Reeunoatere 

- 	0 investi.ie  iniobiliarã este recurioscutã on achy dad i nnmai dac: 

- este probabil Ca on beneficiu economic viitor asociat investitiei imobiliare sa mire in Grup. 

- costul imestitiei imobiliare poate fi detcrrtilnat in mod Jijabil. 

Evaluare 

Evaluarea in if ida 

0 investitie imohiliara este evaluatA initial In cost, irrnlusiv costurile de tanzaconare. Costul unei 
invcstilii imobiliare acliiziçionate este formal din pretul  de cumparare al acesteia plus once clieltiiieli 
direct atribuibile (de exemplu: onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridiec, taxe pentru 
transfemi dreptului de proprietate .i alte costuri de tranzac(ioriare). 

Evatuarea ui/eric Qrà 

Politica contabilä a Grupului pri'4nd evaluarca ultcrioara a investiilor imobiliare este can p baza 
rncdelului valorii juste. AceastLpolitieãeste aplicata in mod uniform tuturor investitii!or imobiliare. 

Fvaluarea valorii juste a investiçiilor imobiliare este efectuatä (IC evaluatori membri at ANEVAR. 
ValoareajustA se bazeaza pe cotatli de pr4uri din piaá, ajustatc, dacA este can!, astfel meat sa reflecte 
diferen4ele legate de natura, locaçia san eondil.iiie respectivului aetiv. Aceste evaluãri sunt revizuite 
periodic de cAtre conducerca (irupului. 

Cãtigurile sail pierdenite rezultate in urnia modif,c5rii valorii juste a investitiilor imobiliare aunt 
recunoscute in contiji de protil San piendcre al perioadci in care acestea Se produe. 

Va1oarcajust a investiçiilor imobiliare reflecta coridipile de piaça Is data bilantului, 

Trainferuri 

Transferurile In i din categoria investisiilor imobiliare trchuie ticute atunci i numai atunci card exista o 

inodifleare in utilizarea activutui evideifliatä de: 

- Inceperea uti)izàrii de cijire (imp - pentru transferurile din categoria investiliilor imobiliare in categoria 
imohilizärilor corporate utitizate de cAtre (imp; 

- Inceporea proeesului de arnerrnjare in perspectiva vânzarii - pentru transferurile din categoria 

investiilor imobiliare in categoria stocuri detinuic in vederea vanzarii. contahilizate in conformitate Cu 

IFRS 5; 

- incheierea utilizarii de chtre (irup - pentru transferurile din categoria imobilizari!or corporate uti!izate de 
came Grup in categoria investiiilor irnohiliare; 
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4. POLITIC! CONTABILE SFMNJFICATIVE (continuare) 

it Investiii imobiiare (continuare) 

- Inceperea unui leasing operational Cu 0 alta pane - pentru trctnsfemrie din categoria stocurilor in 

categoria investitiilor irnohiliare. 

rentru transferul unei investitii irnobiliare evaluata la valoare justà Ia imobilizari corporale, costal 

implicit al activului in scopul contabilizarii sale ulterioare Va fi valoarea sajuslA de Ia data modificaril 

utilizarii. 

• Derecuncayicre 

Valoarea contabila a unei investitii imobiliare este derecunoscuta la cedare sau atunci cãnd investilia este 

definitiv,  rctrasä din foIosin(a si "use mai asteapti beneficil econonijec viltriare din cedarea sa. 

CãtiguriIe San pierderile generate din easalca sau cedarca unci investitii  iniohiliare trehuie determinate 

on diterenta intre incasarile nete din cedare si valoarea contabila a activului Si trebuie recunoscute in 

profit sau pierdere in perioada seoaterii din uz sau a cedaril. 

j) Stocurile 

Stocurile sunt active detinute pentru a fi vândute in cadrul desñurrii normale a activitatii, active in curs 

(IC producic, care unneaz5 a ii vãndutc in cadrul destäu Hit ii normale a activithii, sau active sub fomia 

de materii prime, materiale 5i alte consumabile, cc urmeaza a Ii Iblosite in procesul de produeçie sail 

pentru prostates de servicii. 

Stocurile sunt evaluate la valoarea ten mai mica dintm cost i valoarea realizabiä nets. Costal stocurilor 

cuprinde mate costurile aferente achizitiei 5i prelucrarii, precum i alte costuri suportate pentru aducerea 

stocurilor in forina §Hn locul in care se gaseso in prezent. 

Valoarea reahzabila neta este preul do vãnzare estimat, cc ar paten Ii obtinut in cadrul desffiurãrii 

normale a activiff4ii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului ti costurile estimate pentru 

efectuarea vânzárii. Costal stocurilor care an sunt n mod normal fungihile §i al bunurilor i servieii!or 

produse pentru §i destinate unor comenzi distinote este deterrninat prin identillearea speeifieä a costurilor 

individuale. Pentru stocuri, Is iesirc costal este determinat utilizand metoda ,,primul intrat, primal iesit' 

(FIFO). 

k) Deprecierea activelor altele deeM ecic financiare 

Valoarea contabila a activelor Grupului care no stun dc natijril finaneiar, altele decflt activele de natura 

impozitului amânat, este revizuita la Scare data de Taportare pentru a identifica existen4a indicijlor de 
depreciere. Dacä existh asemenea indicii, Se estimeaza valoarea recuperabila a activelor respective. 

o pierdere din depreciere este recunoscu atunci cnd valoarea contabilA a activului san a nnitAtii sale 

gencraloare de numerar dcpaete valoarea recuperahilä a activului sau a unitãtii generatoare de numerar. 

o unitate generatoare de numerar este eel mai untie grup dentificabil care gencrca7ã numerar i care este 

independent fata de alte active *I alte grupuri de active. Ipiercierile din depreciere Se recunosc in conbil de 

profit sau pierdere. 
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4. POLITICI CONTABILE SEMMEICATIVE (continuare) 

k) Ifleprecierea activelor allele decât cele fiminciare (continuare) 

Valoarea rectiperabil a nnui activ snu a unci unitäti gencratoarc do nurnerar oslo maxiniul dintrc valoarea 

de utilizare i valoarea sa justA mai putin costurile pentru vãnzarea ace!ui activ saB unitatii. Pentru 

doterininarea valorii note de utili.are, fluxurile viitoare do numerar sunt acluahzatc folosind o rali do 

actualizare Inainte de impozitare care reflecta conditille curente de piata 5i riscurile specifice activulni 

repectiv. 

Pierderile din depreciete recunoscute in perioadele precedente sum eval,iite la fiecare data de raportare 

pentru a determina daca s-au diminuat son no mai existA. Pierderea din depreciere se icia thea s-a produs 

o schimbare in egiinarile folosite pentru a detennina valoarea do recuperare. Pierderea din depreciere Se 

reia doss in can] in care valoarea contabila a activului no depaaete valoarea contahilà care s-ar LI 

ealculat, netA do amortizare §i depreciere, daci pierderea din (icpricre nu ar fi fost rcunosctita. 

1) Capital social 

Capitalul social este format din actiuni ordinate, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise in 
Jomia demalerializata Si acorda dropturi egaic titularilor or. 

m) I'rovizioane 

Provizioane!e sunt recunoscute in contiil de profit sau pierdere in momentul In care societatea are o 

obligatie actuala (legala san implicita) generata do un eveniment treout, cind peotru decontarea obligaiei 
este necesarä o ieire de resurse care incorporeazä beneficii 000nomice si când poale fi fiicutá o esliniare 

crcdibilä in eeea cc privctc valoarea obligaiei. 

Peiitru determinarea provizionului, fluxurile vii(oare do nunierar sunt aetualizate folosind o rata do 

aetualizare inainte do impozitare care reflecta conditiile curente de piata Si riscurile specifice datoriei 

respective. Valoarea recunoscuta Ca provizion oonstituie cea mai buna estimare a chelluiclilor necesare 

pentru decontarea obligatiei actuale Is finalul perioadei do raportare. 

Provizioanele se reanalizeazA la finalul perioSei do raportare i so ajusteaai asttbl meat sä reflecte eea 

trial bunt estimare curcotA. In cazul in care rn mai este probabila ieirea de resurge care incorporeaza 

hencficii econornice, provizionul trebuie anulat. 

No so recunose provizioane pontru costurile care sunt suportate pentru desThurarea activitatii in viitor. 

Grupul inregistreaza provizioane pentru coniracte oneroase in situaliilc in care bencficiile estimate a - fl 

obtinute dintr-tin contract sunt mai mid decät chcltuieli]e inevitabile asociate Indeplinirii obIigaiiIor 

contractuale. 

ii) Beneficlile angajatilor 

• Benefidipe termen scar! 

Benefteiile pe termen scurt ale angajaiIor includ salarijie, primele §i contributiile is asigurriIe sociate. 

Obligajiile Cu beneficiile pe termen scurt acordate angajaiIor no se actua!izeaz si stint reounoscute in 

contul de profit sau pierdere pe mäsurä cc serviciul aferent este prestat. 
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4. POLITIC! CONTABif F SEMINIFICATIVE (cnnhinuari) 

n) Beneficlile atigajatiLor (continuare) 

Beneficlile pe termen scull ale angajaiilor suni recunoscuto Ca si ehcltuiala atunci eand servicijie soot 

prostate- Sc recunoaste on provizion pentru sumele care Se asteapta a ft platite Cu titlu de prime in 

nunierar pe termen scurt sail scheme de participate a persunalulul Is profit in conditiile in care Grupul are 

obliatia legala sau implicila dc a plafi aceste some ca rezultat at serviciilor trecute prostate de came 

angajati si data obligatia respectiva poate ft estimata in mod credibil 

Pc lauga salarii si site drepturi de natura salariala, pctrivit contractului do societate (actului constitHtiv) si 

a conuactului colectiv do rnunca, administraturii, dfructorii cu contract de nrnndat si angajatii societatii all 

drcpwl do a primi si stimulente sub forma primelor reprezentand participarea personalulni Ia profit. 

Acesta obligatie este recunoscuta mai intai in conk! (IC profit Ran pierdere al exereitiului financiar in 

care s-a realizat profitul sub forma provizioanelor pentru participarea angajatilor Ia profit Si prime dc 

platit si Se vor distribui dufl aprobarea de Cairo aduriarea gerieralã a actionarilor a situatiilor financiare 
anuale individuate, intocrnite pentru anul in care s-a realizat profitut din care Sc aeord stirnulontele 

Plan rut de contributü delenninate 

Grupul cfcetucazä plä%i in numele angajatilor proprii ctre sistemul do pensii aI flatului roman, asigtiririle 

de sunatate i fondul de 5omaj, in decursul derulhrii activitäii noimale. lie asemenea, toti angajatii 

Gnipului stint mernhri i all obIigaia legala de a contribui (prin intermediul conlribuliilor sociale 
individuale) la sistemul de pensii at statului romIl. Tooth contribuiiIe aferente sunt recunosdute in contul 

de profit sau pierdere at perioadei atunci cAnd sunt efectuate. Grupul flu are she obligatii suplimentare. 

(irupul no este angajat in niciun sistem de pensii independent si, in conseeinçã, no are nidiun IN do alto 

obliga4ii in acest sens. Grupul nu are obligalia de a presta servicii ulterioare foEilor sat' actuali!or salariali. 

Ben qficiiie angajatilorpe lermen lung 

Ob!ig4ia uctã a (irupu!ui In coca Ce privefle beueficiilc afererite sen'iciilor pe termen lung este 

reprezentatà de valoarea beneficiilor vinclare PC care angajatiile-au cãfligat in selumbul serviciilor 

prostate do cure acetia in perioada curenth i perinadele anterioare. In ban contractului colectiv do 

munca in vigoare, persoancle care se pensioneazä !a limita do vãrstä i vechime interaIa in munca 

heneficiaza la data pensionãrii do o indernnirntic e&ala  Cu maxim valoarea a doua salarii avifte In 

mornenlud pensionari i. 

o) Ijividende de distribuit 

Dividendele sunt tratate Ca 0 distribuire a profitului in perioada in care all lost declarate si aprobate de 

cätre Adunarea Generalà Ordinara a Actionarilor. Profitul disponibil pentru repartizare este profitul 

anului inregistrat in situaiiIe financiare Intocmite in eonibrniitate on IFRS. 

p) Recunoasterca vcnituri]or 

Veniturile surn evaluate Is valoarcajusta a contraprestatiei primite sau do primit. Veniturile sunt reduse 

corespunzator Cu valoarea ostimata a bunuri!or inapoiatc do elienti, rabaturi si alte elements simulate. 

pag 22 



SOCIETA TEA DEINJ/ESTITIIFJNANCL4RE OLTENIA S.,!. 
Note la situafillefluanciore con so/k/ste 

pentru exercifluijinanciar inclàeiat la 31.12.2017 
(toate sumefe sunt exprhn ate in /et, daeJ flu esieprecizat aiqre ) 

J1'A Audit  & Consultantá 

22 MAR 2018 

I',i tru I dcn hi  La' -e 

4. POLITICI CONTABITLE SEMNIFICATIVE (conrinuare) 

p) Recunoasterea veniturilor (continuum) 

• Venituri din vdnzarea hunurilor i prestarea servicütor 

Veniturile din v&zarea bunurilor i prestarea sorvicijlor Se inrogisucaza net do roducerile comerciale, 

taxa pe valoarea athiugaLi i site taxe legate tIe cifra de afacori. 

Veniturile din vãnzarea bunurilor sunt recunoscute in corral Ic profit sau pierdere in momentul in care 

riscurile §i avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor sunt transferate 

cumpAratorului, coca cc se intampIi Cel mai adesea In Iivrarea acestora. 

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul do profit sau pierdere in func%ie de stadiul 

do cxeeuçic a acestora. 

• Venituri din dividende 

Veniturile din dividende sunt rocunoseuc In contul de profit sau pierdere In. data In care este stahilit 

dreptul de a primi aceste venituri. 

Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta Ce include irnpozitul pe dividende, care este 

reennoscul ca si eheltuiala cutenta on impozitul po profit. Calculul efectiv se realizeaza conform 

prevederilor fiscale in vigoare in data eajculului. 

In cazul dividendelor prirnite sub forma acçiunilor Ca altemativa a plata in numerar, veniturile din 

dividende sunt reennosoute In nivelul numerarulni cc or fi fost primit, in corespondenä on creflerea 

participaçiei aferente. Grupul on inaregiWcaza venituri din dividende aferente acliunilor primite Cu titlu 

gratuit atunci când acestea sunt distribuite proportional tuturor acionari1or. 

• Venituri si the/Inleti egg dobanzile 

Veniturile i cheltuielite CU dubãnzile sunt recunoscute in contul de profit sat pierdere prin metoda 

dohnzii ctctive. Raft dobflnzii efective reprezintã rata care actualizeazi exact plàle ri irieasàrile in 

numerar preconizate in viitor pe durata de vial mteptaig a activului sau datoriei financiare (sau, acolo 

ande esle cazul. pe  0 durata mai scurf) aplicata Is valoarea contahilä a activului sau daoriei tinanciare. 

• Venituri din chfrii 

Veniturile din chirii sunt generate de investitiile imobiliare inehiriate do gmp sub forina contractelor de 

leasing operational si sunt redunoscute in contul de profit sau pierdere liniarpe toata perioada cuntractului. 

r) Recunoasterea cheltuietilor 

Cheltuielile SHill evidenia1e in perioada cfectuärii lot, iar recunoaflerea br in contul de profit sail 

pierdcrc se face Cu respectarea principiului indcpendentei exercitiului. 

Cheltuieli de exploiuorc SLIUL recuiioscutc in contul de profit San pierdere in perioada in care an fost 

efee I u ate - 

Cheltuicli din cornistoane bancare Se inregistreazä in momentul apariiei lot 

Cheituielile din Iranzaqii sunt recunoscute odatã on veniturile din aceste operatiuni, Is data tranzactiei In 

cazul titlurilor ornate, respeetiv tat data Tneasãrii ultimei rate in eazul vânzirii in rate a titlurilor necotMe. 

La data intrarii, costal titlurilor este reprezentat tIe costal de aeluzitie, jar la data bilantului, costul de 

achizitie se ajusteaza on deprecierile teinporare stabilite. 
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4. I'OLITICI CONTABILE SEMNIFICATLVE (continuare) 

r) Recunoasterea cheltuieliior (condnLtare) 

Cit eltuidile ca comisloanek de administrate, coecle ci taxele sunt reounosoute in momenttd apariliei lot. 

Cheluhehile cu comkdoanehe ajèrente fraujaqiiInr sunt recunoscute Ia data traflzactii for. 

Cheltuieli salariale vi conrribu;iile aferente sunt recunoscute in momentul apariçiei br, cii respectarea 

principitiltil rndcperidcnci cxcroiçiu)ui, 

s) Castiguri si pierderi din difcrentc de curs valutar 

Tranzactiile in valuer so inregistreaza in moneda functional (lei), prin cunvertirea snmei in valuLà la 

cursul do schimb official comunicat de Banca NaionaI. a României, valabil la data tranzactki. 

La data raportarii, elernentele monetare exprimaw in valuta stint converilte ulilhâridu-se consul do schimb 

din ulthna zi do licitatie valutara din an. 

Diferençele de curs care apar cu ocazia decontarii elementelor inonetare sau a convcrtirii clenicritelor 

monelare In eursuri diferite falä do cole la care an lost convertite la recunoaflerea ini4iala (pe parcursul 

perioadei) sau in situatii!e financiare anterloare sunt recunoscute Ca SI câtig sau pierdere in conitil do 

profit San pierdere, in perioada in care apar. 

t) Impozitul pe profit 

Impozitul pe proriit akrcnt cxereitiului ouprinde impozitul ourent i impozitul amânat. Impozitul pe profit 

curent include impozitul pe veniturilo din dividendole recunoscute Ia valoare bnitä. 

Impozitul pe profit este recunoscut In profit sau pierdere San in alto clomente ale rezultatului global dacd 

impozitul este aferent elementolor de capital 

Impozitul curent este impozitul de plàlit a&rcnt protitului realizat in perioada curenth, detetminat in baza 

procentebor aplicato Ia data raportarii i a tuturor ajustaribor aferente perioadelor prixodente. 

Pentru exercilitil finai.eiar ineheiat In 31 decembrie 2017, rata impozitului pe profui a lost do 16% (2016: 

16%). Rata do iinpozitare aferenta veniturilor din dividende impozabilo la II decembrie 2017 a lost do 

5% si zero (2016: 5% si zero). 

lmpozrtul amãnat este determinat folosind metuda bilantulul pentra acele diferene temperate Ce apar 

intro baza fiscalil do calonl a impnzitului pentru active si datorii i valoarea contabilA a acestora, folositi 

peon  mportare in situatiile financiare consolidate. 

Impozitul amãrrat no Se recunoa5te pentru urmtoarcic dferente temporare: recunoaterea iniçiala a 

fondului comercial, rccunoaterea initialA a activelor si datoriiEor provenite din tranzaciii care nu stint 

corribinaiii de ifitreprinderi si care on afecteaza nici profitni contabil nici pe eel fiscal 5i diferente 

provenind din investiçii In fihiale, cu conditia Ca acestea sä no fie reluate In viltonil apropiat. 

Impozitul amãnat este calctilai pe haza proecntelor de impozitare care se 4tcapta sa fie aplicabile 

diferentelor temperate la reluarea acestora, In baza IegisIaiei in vigoare In data raporlärii. 
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4. POLITICI CONTABILL SEMNIFICATIVE (continuare) 

t) Impozilul pe profit (cunl.inuare) 

Creamele i daturiile cu impozitul amãnat stint compensate numai dacä existã dreptul legal de a compensa 

datoriile 9i creantele curente cu impozitd si dacd acestea stint aferente impozitului colec1t de aceei 

autoritate fisoalh pentru acceafl entitate supusä taxrii sau pentru autoritAti fiscale diferite dat care dorese 

sã realizeze decontarea creançelor 5i datoriilor curente on impozitul utilizând o baza neth sau aetivele i 

datoriile aferente vor fi realizate simullan. 

Creanta privind impozitul amânat este recunoscutà numai in màstlra in care esic probahilã realizarea de 

prufituri vikuare cure sä poatA H utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale. Creanta este revizuit la 

Inchejerea fieearui exerciUu financiar i este diminuata in msura in care beneficial fiscal aferent este 

iitiprnbahil sà se realizeze. Inipozitele adionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoseuW 

la aceeai data Cu obligaia de plata a dividendelor. 

u) Rezultattil pe actiune 

Grupul prezinta rezultatul pe actiune de baza si diluat pentru actiunilc ordinare. Rezultatni pe actiune de 

baza Se determina pun di\iizarca profilu]ui sau pierderii atribuibile aetionarilor ordinari ai Grupului In 

iuniarnl media ponderat de actiuni ordinare aferente perivadei (IC raportare. 

Rezultatul pe actiune diluat se determina prin ajustarea proiiitului san pierderii atribuibile actionarilor 

ordinari si a numarului mediu ponderat de actiuni ordinare Cu efectele de diluare generate de actiuni]e 

ordina re potentiate. 

v) Raportarea pe segmente 

Vu segment este o coniponentA distincta, care fumizcazj anumite produse sau servieli (segment de 
activitate) sau furnizeaza produse i servicli inir-.n anuniit mediu geografic (segment geografie) i care 
este supus la riscuri i benetieii difldte de cele ale celorlalte segmente. 

La data do 31 decembrie 2017 activitatea desfasuratB de Societate impreunacu societatile din porlofoliti 

in care detine peste 50% (tin capitalul social, incluse in perimetrul de consoJidare, a fost segmentata pe 

urmatoarele activ itati prinoipale: 

- aetivithica de investi4ii ftnanciare 

- inchiriere de spatii 

- industrie aliiiieotara 

- uirism 

x) Nol standarde si amendamente 

• Standaryle si arnendamente la stundarde care existau la 1 junuarie 2017 

Nu exists standaide, interpretari sau amendamene In suindardele existente care Se aptica pentru prima 
data pentru anal financiur care incepe la I ianuarie 2017 care sa sibs an impact semniticativ asupm 
situatii!or financiare ale Societatii. 

• Mi s/nndarde. a,nendamente si interpretcwi Cu apt/care dupa data de I ianuarie 2017 si care no 
aufost adoptale mai deweme 
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4. Politick contabile scmnificativc (continuum) 

x) Noi standHrLle Si amendamente (conLinuare) 

Exista standarde "ci, aniendarnente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care incep dupa 
I ianuarie 2017 si care flu all fost aplicate In intocrnirea acestor situatil financiare. Mci until dintre cele 
de mai sus flu Se estimeaza a avea Im efect semnificativ in viitor asupra situatiilor financiare. 

Redam mai jos standaniele/interpretarile care an fast emise si sunt aplicabile incepand cu perioada sau 
dupa perioada 1 ianuarie 2017. 

• lAS 12 "Impozite" - recunoasterea activelor de impozit anianat pentru pierderi nercalizate 
(in vigoare incepand on I ianuarie 2017) 

Amendamentele elarifica contabilitatea impozitelor amanate atunci cand nfl activ este evaluat Ia valoare 
justa si aceasta valoare usta este mai mica decal baza fiscahi a aeelui achy. 

• Amendamente la lAS 7 "Situatia tiuxurilor de trezoreric" - Initiativa de prezentare (in 
vigoare incepand on data de I lanuarie 2017) 

Entitatile vor trebui sa dea explicatii in legatura cu modificarile in pozitia datoriilor care provin din 
activitati de finanlare. Aecasm include rrjodifleari ale tiuxurilor de trezorerie si a eheltuielilor non-cash Ca, 
de pilda, achizitii, vanzari sau arnanarea platii dobanzii si diferente de curs valutar nerealizate. 
Mndiflcarile activelor financiare trebuie inclose in cadrul acestei prezentari daca fluxurile de numerar 

sunt, sau vor fi, inclose in fluxurile de numerar provenite din activitali de fmanuirc. 
Nu se specifica un fomiat special de prezentare. 

• Amendamcntc Ia IFRS 10, IFRS 12 si lAS 28 - Entitati de investitii: Aplicabilitatea 
exceptici de [a consolidare 

Amendamentele realizate la IFRS 10 .,Situatii financiare consolidate" si ]AS 28 ,,Contabilitatea 

investitiilor in intreprinderile asociale" clarifica faptul Ca: 
- Exceptia de la intoornirea siluaLiilor Fmaneiaro este disponibila si entitatilor care sub-

consoildeaza si care sunt liliale ale unor entitati de investitii. 
- Entitatea de investitii treble sa consolideze o filiala care no este eithithlc do iiivestitii si a] Carei 

obiect de activitate este de a furniza servicii suport pentru enthalca do investitii. 
- Enitatile care nu sunt entitati de investitil, dar an a participare intr-o intreprindere asociata care 

este o entitate de in-.esliLii p0t alege valonrea justa aumci cand este vorba de aplicarea metodei 
capitalurilor proprii de inregistrare. Evaluarea la valoare justa aplicata do enitatea de investitii asociata 

poate fi aplicata San consolidarea poate Ii realizata la nivc]u] asociatului, care apoi poate detalia valoarea 

justa. 
Cerinte care urmeaza a se aplica in viitor 

Redan, mai ins standarde Si interpetari care all fost emise si a caror aplicabilitate flu este obligatorie 

pentru perioada ineheiata ]a data deli decembrie 2017. 

• IFRS 9 "Instrumenl.e financiare" (in vigoare incepand Cu 1 ianuaire 20] 8) 

Versiunea colnplcta a IFRS 9 inlocuieste ghidul de aplicare aJ lAS 39. IFRS 9 reline, dar simplifim 

mode]nl mixt de evaluare si stabileste trei categorii de masuri primare pentru activc]e financiare: costal 
amortizat, valoare justa prin rezultatul alte elemcntc ale rczultatului global si valoare justa prin contul de 
rezultate. Ban clasifiearii depinde do modelul de afacere al entitatü si fluxurile de trezorerie contractuale 

ale activului [inailciar. 
Instrumentele derivative si de capital Se masoara In valuare justa p,il1 eontnl de rezultate, Cu exeeptia 

eazului in care instrumentele de eapithiuri nil sunt detinute pentru tranzactionare si 0 optiune irevocabila 

esic adoptata pentru a masura aceste instrumento prin alte elemente ale reznliaLului global (tarn 
posibilitatea reciclarii ulterioare prin contu] de rezulLate), 

• IFRS 15 "Venituri din contractele cu clientii" (in vigoare incepand cu data do I anlrnrie 2018) 
Acesta este on standard de convergenta Ca privire la recunoasterea veniturilor. Inlocuieste US 11 
"Contracte de constructii', lAS 18 Venituri" si interpretarile aferente. 
Venittil este recunoscut attinei cand on client obtine eniitro]ul unui bun sail al unui serviciu. Cliental 
obtine controlul atuiici cand we abilitatea de a directiona utilizarea si de a obtine beneficii din bunul san 
sendciul respcctiv. 
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4. Potitici contabile semnificative (continuare) 

x) Nol standarde si amendamente (continuare) 

Prinoipiul de baza a! ERS 15 este acela Ca o entitate isi recunoasto venithi Ca urmare a trarisferulni 
promis de bunuri si servioii catre clienti in cuanturnul sIl'llei care reflecta consideratia pe care entitatea Se 
asleapta sa 0 priflicaSca pentru aceste hunuri si servicii. 0 enitate recunoaste veniturile in conformitate cu 
acest principiu de ban pun aplicat-ea urinatorilor pasi: 

- Pasul I: 1dentificrea contractului Cu clientul 
- Pasul 2: Identificarea obligatiilor din contract. 
- Pasul 3: Detemiinarca prctului tranzactiei 
- Pasul 4: Alocarea pretu!ui tranzactiei pe fiecare obligatie din contract. 
- Pasul 5: Recunoasterea venitului atunci cand enitatea isi satisface obligatiilc. 

IFRS 15 include de asemdnea 'in SCL de connie de prezentare care vor avea Ca rezultat furnizarea de 
infonnatii complete destine naturri, suma, perioada si incertitudinea veniturilor Si a fluxurilor de aezorerie 
provenile din contractele eiititatii on clientii. 

IFRS 16 "Leasing" privirni achizitia until interes intr-o operatiunc comma (in vigoare 
incepand cur 1 ianuaric 2019; adoptarea "al devrerne este peimisa doar ca adoptarea simultana a 
IFRS IS) 

IFRS 16 va afecta in primal rand contabilitatea chiriasului si Va rezulta in recunoasterea a aproape tuturor 
activelor lame in leasing in cadrul bilantului. Standardul dcsflhriteaza distinctia intre leasing-ul financiar si 
eel operational si prevede inregistrarca now activ si concomitent a unei datorii financiare pentru aproupc 
toate tipurile de leasing. 

Interpretarea 22 ,jranzactii in utoneda straina si consideratil avansate" (in vigoare 
incepand cu 1 ianuarie 2018) 

lnterprctaroa clarifica modal de delenninare a datei tranzactiei pentru stabilirea eursuhui do sohinib care 
trehuic sa tie utilizat 'a recunoasterea initiala a miii activ, cheltuiela sau venit, abinci cand entitatca 
plateste sau incaseaza in avails in contracte denominate in monede straine. 
In eazul unei plati San incasari unice pentru on element, data tranzactiei trehuie sa Lie data la care militates 
recunoaste activul ncnionetar sau datoria care decurge din plata/incasarea in avans. 
In cazul in care exista plati/incasari multiple pentru acelasi element, data Lranzactiei trehuie sa tie 
dcterniinata Ca mat sus, pentru Jiecaro platalincasare. 
Noile interpretari se pot aplica rotroactiv Snu prospectiv. 

Imbunatatiri anuaLe pentru dcliii 2014-2016 (in vigoare incepand Cu data do I ianuarie 2018) 
- IFRS I - s-au sters scntirile pe ternien scud care acopera provederile IFRS 7, lAS 19 si IFRS 10 

Care flU niai stint relevante 
- LAS 28 - clarifica faptul Ca alegerea de carte organizatii de capital, fonduri niutuale, fonduri 

bust sau entitati similare de a evalua invcstitiile in intreprinderi asociaie In valoare justa prin contul de 
rezultate trebuie sa lie realizata separat pentru fiecare intreprindcrc asociata la recunoasterea initials. 

Amendamente In IFRS 2 ,,Plata pe ban dc actuunt" (in vigoare incopand on data de I ianuarie 
2018) 

Amendamentul claritica baza de evaluate pentrti plati in niirnerar, pe baza de actiuni sau pentru acelc 
preuiii care tranforma platile In numerar in plati PC ham de actiuni. 

Amendament Ia IFRS 4 "Contracte de asigurare" (in vigoare incepand cu data de I ianuarie 
20 IS) 

Amendarnentul introduce o abordare generala at o abordare diferentiata. Stamlardul Va: 
- permite intreprinderilor care emit contracte de asigurare optiunea de a inregistra in situatia 

rezullatului global si flu in cadnul contulul de rezultae, volatilitxtea care poate sa apara atunci cand IFRS 
9 este aplicat inainte Ca contractek (IC asigurare standard an Lie einise; si 

- permite intreprinderilor a eater activitate este predominant cunectata Cu activitatea de asigurari 
o exceptie temporara optionala de Is aplicarea WRS 9 pana in ann! 2021. Entitatile care aplica aceasta 
exceptie Vor continua sa aplice s-tandardul existent Cu priire la instrumente financiare, JAS 39. 
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4. Poljtici coutabile semnificative (continuare) 

x) Noi standarde si imendamente (continuare) 

• Amendamente Ii. UPS 10 si MS 28— valizarea san coutributia on active intre investjtor si 
asochitul acestuia (data de aplicare noddfirilta) 

lASH a realizal arnendamente ale ohiectului IFRS 10 silAS 28 [imitate. 
Arnendarnenicte cIarfica tratamentul contabil pentru vanzari de active intre investitor Si intreprinderea 
,tsociata acestuia. Sc confirma ca trat8mentul contabil depinde in functie de cazul in care activul 
nemonetar care este vandut sail reprezinta o eantribulie intr-o intreprindere asociata este ci afaeere. 

• fransferurile investiflilor imobiliare - Amendamente Ia lAS 40 (in vigoare incepthd Cu data 
del ian"arie 2018) 

Amendamentele elarifica ftiptW Ca transferurile catre sau din categoria investitii imobiliare pot ft facute 
doar daca modificarea in utilizarea activu!ui este sprijinita do dovezi in west sons. 0 modificare in 
utilizarea activulni apare in momentul in care proprietatea intruneste sau biceleaza a mai icitruni detinitia 
do investilie imobiliara. Dear rnodificaera intentici de titilizarea cm este suficienta. 

IFRS 17 ,,Contracte de asigurare" (in vignare incepaiid cu data de I ianuaric 2021) 
IFRS 17 a fosL emis in n'ai 2017 ea inlocuitor ii IFRS 4 ,,contraete de asigurare". Acesta solicita Ca 
estirnarile sa tie reevaluate Ia sfarsitul fiecarei perloade do raportare. In acelasi timp Se descrie modul de 
evaluate al fiecarui contract de asigurare si metodele care pot fi aplicate prin utilizarea unei abordari in 
etape. 

5. ADM1NIS'FRAREA RISCURILOR FINANCIARIE 

Grapul, prin complexitatea activitatii pe care o desthoar, esle supus unor risc'iri variate. 

Conducerea evahteaza in pormanonth riseurile care pot afecta atingerea obiectivelor societãtii Si in 
mäsurile cc so impun in caM noditicAril conditiilor in care ii desraoara activitatea. 

Activitatea do management a riscurijor, component irnportantä a acIivitäii societiiii, vizeazk MAt 

riscurile generate cut si riscurile specifice, asdel corn acestea sunt prevä2ute de Legea fir. 297/2004, on 

modificarile si oornplethrile ulterioarc, de Regularnentul cNVMIASF nr. 15/2004, Cu rnodifrnarile si 

completärile ulterloare, Regulamenlul (liE) in. 575/2013 a! Parlarnentului European Si al Consililiulni 

din 26 iunie 2013. 

Abordarea Societäii privind nianagernentul riseului este conseovená on strategia gcneralä de business p 

actioneaza pianificat pentru realizarca ohiectivelor de afaceri, aliniate on obiectivele strategici do rise. 

Printre principalele objective ale strategiei de risc evidenicm; 

- dezvoltarea si impletnentarea until proces de gestionare a riscului do larga transpatentA pentm 

identificarea si gestionarea riseurilor; 

- prornovarea [a nive!ul Societaçii a unci abordari de management a rIscurilor prin educatie i ThtAlniri de 

contientizare; 

- identificarea optiunilor peniru nianageniencal permanent al riscurilor; 

- doserierea mediului extern ateptat s% aiM in impact asupra businesstilui planitleat si evoh4ia acestuia 

Gum ar ft perspectiva pietei, evolui reglementare; 

- descricrea stratcgiei de business a Societii, tintele strategiei, activitatile de baza; 

- definirea elemenlelor click ale cadruhui de lucru al rnanagernentului riscurilor pentru a asigura 

iniplementarea unei strategli adecvale strategioi gtzierale do business; 

- descrierea profilului Ic rise curent Si tintit penmi principalele tipuri de riscurL 
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5. ADMINTSTRAREA RISCTJRILOR FINANCIARE (condnuare) 

Avand in vedere, sfructura societatilor care mt-a in perimetrul de consolidare, respectiv faptul Ca singura 

societatc Iislaa pe Bursa do Valori Bucuresti la categoria Premium, este SIP Oltenia S.A., activithtea de 

administrate si gestionare a riscurilor Se desfasoara cu respectarea prevederilor cadrului legal cu 

precadere de catre SIF Oltenia S.A. 

La nivelul Societatii este organizata 0 structurä speciala, Responsabilul cu Administiajea Risculul, care 

supaavegheaz5 st coordonea,a aceastä activitate. 

Societatea acordA o maxima imporwaila gesliunäi-ii eficiente a riseurilor in vedorea atingeril obiectivelor 

strategiei i pentru a asigura beneficli actionarilor. 

Adniinisirarea risourilor semi] ifleative presupune asigurarea cadrului pentru identificarea, evaluates, 

monhorizarea si controlul aceslor riseuri in vetierca rnentirlerii  lor la an nivcl acceptabil raportat Is 

apetitul de rise a] Societatii si Is eapacitatea acesiciade a diminua sun acoperi acese riscurL 

Monitorizirea riseurilor se face pe flecare nivel lerarhic, cxistãnd proceduri de supervizare i aprobare a 

limitelor decizionalc. 

Rapertarea intemA a cxpunerii Ia rise so face in mod continua, pe fiecare linie de activitate, conducerea 

soeietätii Iliad permanent informatá cu prhire Is riseurile Ce pot apärea in dertilarca activitaçii. 

Prin nature obiectulul de activitate Societatea este expusa Ia diferite tipuri de riscuri asocate 

instrumenLelor tinanciare si piee1or pe care are expunere. 

Raportarca interith a exponcrii to rise Se face In mod continua, pe tinii do aetivitate, ooiiduccrca soeieth4ii 

find informata permanent Cu privire Is riscurile iiicrenw cc pot aparea in derularea aetivit4ii. 

Prtheipa]ele riseuri identificate iii activitatea Grupului saint: 

a) risci.d de pia5 (rise de pret, rise valutar, rise de rand a dobanzii) 

b) riscul de credit 

c) riscui de lichiditate 

1) 	riscul athrent impozitaril 

e) 	risen[ aferent medinlui economic 

1) 	risoul operational 

a) Riscul de piata 

Riscul do pia%A reprezinta risen] actual sau viitor do afeewc ncgativà a protiturilor, determinat de 

fluctuatiile pe piala ale preurilor titlurilor de capita] - in ceea Ce privefle activitatile care  apalill 

poitofoliului de tranzactionare - ale ratei dobãnzii, prceiim si flueiuiaçiile cursului valutar penn intreaga 

activitate a cirupului. 

Administrarea eficienta a riscului de piata se face prin utilizarca analizci fundanientale care da indicatii 

asupra so]iditatii unci investitii. precum Si estimarea potentialului unor companli, si Iuaiid in 

considerate prognozele privind evolulia ramurilor ecoflomice Si a pietelor financiare. 

Prineipalele aspecte urmarite in analiza riscuiui de piala sunt; evaluarea poitoibliulni do actiuni din 

punot do vedere al profilahllitatii si a potentialului de crestere, alocarea strategies a investitiiior pe 

termen lung, identifloarea investitiilor pe terinen scud pentru a Re fructihea J]aetuatiile de pret pe piata 

de capital, stabilirea unor limite de concentrate a active!or intr-un anumit sector economic. 
pug 29 



SOCIETA TEA BE INVESTITII FINA NCL4RE 011 TENfA S. A. 
Note to situajiifrfinancü,re consolidate 
pentru exere4iutfinanciar Incite jut Ia 31.12.2017 
(bate sumek' stint exprimcite in lei, thwd mi este precizut al/fe)) 

JPA Audit  & Consulthná 

22 MAR 20181 
I I- II cicutpjic;,Linn "o 1""' 
L 	Ventru dentili cal  

5. ADMINISTRAREA 1USCURILOR FINANCIARE (continuare) 

a) Riscul de pia (continuare) 

Grnpul este expus riscului de valoare do piata o instntmentelor financiare de4inute care fluotueazä Ca 

rezultat al schimbãrii condiü1or PC piata do capital. Periodic, strategia do management at riscului 

impune intocmirea fl prezentarea de rapoarte ctre Coniitetul de Audit i structurile de conducere care 

ajializoaza modt1 do evaluare, gestionare, nionitorizare 4i raportare a riscurilor identifloalu, ineadrarca 

in limitele do rise stabilite fl mäsurile ce Se impun a fi luate pentru o gestionare cat ma' eficienta. 

Grupu.l este supus la risen] do pi4, in special din cauza activitälii sale do tranzaeonare. Tinand cent do 

speciftoul activitatii, cole mai relevante riscuri pentu activitatea curenta sunt: riscul do pret at actiunilor, 

risen] do rata a dohanzii, riscul valutar. 

Risculdepret 

Ompul este expus riscului de valoare jtsta a iastrumentelor financiare detinute care flLlctueaza Ca rezultat 
at schimbarilor in preturilo pietei, lie Ca este cauzat do th.etori specitIci activitatii emitentului sau thctori 

care afecteaza mate instnrnenteIe trmwaotionate pe piata. 

Valoarea de piata a portofo]iului do actiuni listate (pe BVI3 - piata regletnentata, BVB-AERO - sistem 
alternativ de tanzactionare), In 31 decembrie 2017. reprezinta 62,44% (2016: 62,49%) din valoarca totah 
a portofoliuhti de aeffimi adminisfrat. 

In aceste couditii, Grupul a identifleat nit rise do pialil media - asociat variatiei preturilor activelor 
tinanciare de PC piata de capital. 
In cadrul portofoliului administrat so regasesc un numar de 8 cinitenti, din cei 13 care constituie indicele 
BET al Bursei do Valori Buouresti. 
Valoarca do piata a pacheteor do actiuni detinute la cei 8 emitenti, reprezinta - la 31 dcccntbrie 2017 - 
76,36% (2016: 80,21%) din valearea de piata a actiunilor detinute la socielatile lislate. 
Conducerea Gmpului monitorizeaza risetil de piata Ai acorda coinpetenta privind limitele de 
tranzactionare pe piata do capital conducerii efeetIve a societatii. 

La data de 31 decembrie 2017 Grupul are urmatoarea struetura do active supuse riscului do pret 

In let Nr. 
soc. 

Valoare de piata 
31.12.2017 

1, Nr. 
soc. 

Valoare de piata 
31.12.2016 

Investitii de capital 
Societati listate 31 940.376.548 .. 31 824.634.684 
Societatinelistate 33 565.696.728 35 494.900.179 
Unitati defend 4 2789494 4 2.386.705 

Total investitii tIe 
capital 

68 1.508.862.770 V  70 1.321.921.568 

Plasamentele detinute in societati e ale caror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piata do capital din 
Romania, plus plasaxneiilul delimit la Banca Comerciala Romans, reprezinta la 31 decembrie 2017 - 
93,86% (2016: 91,80%) din valoareajusta a investitlilor, 



SOCIE TA TEA DEJM'ESTq'JIFINANCIARE OLTENIA S.A. 
Note In situu;iile finunckire consolidate 

pentru exercifiut inanciar inchelat In 31.12.2017 
(oaJe sumele sw3t exprinuJe in 14 data pm egÉe precsu/ al/Jet) 

WA Audit & Consultan! 

22 MAR 2018 I  
For 

imntru ticiltjhcLuI_- -  

S. ADMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIARE (continuare) 

a) Risetil de piatã (continuare) 

Grupul moijiwrizeaza do aseme'lea coneenfrarea riscukii pe scetoare de activtate, care Se preziuta dupa 

diii urmeaza 

Emitenti 
Valoarca nomluala 
tatala a participatici 

ValoHrea de piata 
totala a partieipatiei 

Nr. 
SC 

(let) (let) 

68 100,00 480.075.928 100,00 1.508.862.770 100,00 

5 7,35 192.171. 549 40,03 805.042.306 53,35 

1,47 75.880.152 15,81 217.017.232 14,38 

2 7,95 30.052.620 6,26 143.316.222 9,50 

4 .  5,88 52.750.485 10,99 68.037.429 4,51 

1 1,47 9.718.869 2,02 52.266.825 3,46 

I- 1,47 1.608414 0,34 50.343.359 3,34 

8 11,77 8.957.980 1,7 39.931.310 2,65 

8 11,77 25417.706 5,29 35,099.118 2,33 

3 4.41 21 .658.324 4,51 32.134.556 2.13 

to 14,71 36.24 0.663 7,55 31.750.339 2,10 

1 1,47 4.702.595 O,9 12.179.721 0,81 

,47 3.837.090 0,80 10.590.368 0,70 

-1, 4,41 2.980.168 0,62 3.421.670 0,23 

4 5,88 4.026322 0,84 1.788.383 0,12 

1,47 1.639.393 0,34 1.639,393 0,11 

I 1,47 947.380 020 1.070.539 0,07 

7 10.29 4.109.975 0.86 444.506 0,03 

3 4,41 876.226 0,18 0 0,00 

64 94,12 477575.911 99,48 1.506.073.276 99,82 

4 5,88 2.500.017 0,52 2.789.494 0,18 

Structura portofoliuLui 

Seetnareic ceonomlee en pondere in 

portofoliul vatoric Sir: 

31 decembrk' 2017 

finante,banci,asigurari 

resurse petrol Si servidi i aflexe 

transport energie si ga/e 

urisma tim .publica,agrcni. 

industrie farmaceutica 

resurse gaz nietan 

alto intermedieri floajiojare 

md .electronica,electroteh - 

ind.metalurgica 

I nd.con str.masini ,prelucr. 

ind.chimica 

adtninistrarea pietelor financiare 

ind.alimentsra 

comert interior 

inchirieri si subinchiricri hunuri 
imobiliare 
distribuire, fumizare do energie 
cleetrica si servieli energetice 

alte activitati 

C rnistru oti I 

TOTAl TITLLJRI LW CAPITAL 

IJNITATJ DE FOND 
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Note ía siluaflife financlare consolidate 
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JPA Audit & Consultanjii  

22 MAR 2018 
tiT,cttvI PtItiflS 

Fur,  tru de,i tiflikI.i 

5. ADMTNISTRAREA RISCIJRII014 FWANCIAPE (continuare) 

a) Riscul do piatA (continuarc 

Ernitenti Valoarea iiomivala 
totala a participatiei 

Valoarca de piata 
totala a participatiei 

yr. 
SC (lei) (lei) 

70 100,00 467.362.958 100,00 1.321.921.568 100,00 

5 7,14 185411.773 39,67 705398.670 53,37 
1,43 73280.152 15,68 191.261.838 14,47 

2 2,86 30.047.990 6,43 135.684.024 10,27 
4 5,71 46.836.084 10.02 55240196 4,18 

1,43 9281403 .99 48.263.294 3,66 

I 1,13 1.608.414 0,34 40210.350 3,04 

8 11,42 25.417.706 5.44 36.403.022 2,75 

10 14,29 34.243.153 7,33 26.336.612 1,99 

3 4.29 21.142.891 4,52 21.725.448 1,64 

1,43 4.799.887 1,03 12.624.258 0,96 

8 11,42 8035689 1,72 12.477.429 0S4 

1,43 4.702.595 1,01 12461.877 0,94 

1 1,43 3.837090 0,82 11.127.561 0,84 

1,43 2452380 0,52 3.227.332 0,24 

3 4,29 2980.128 0,64 3.215833 0,24 

2 2,86 1729.393 0.37 1.766.221 0,13 

4 5,71 4.019.712 0,86 1.664.423 0,13 

7 10,00 4.159.975 0,89 446.475 0,03 

3 4,29 876.226 0,19 0 0,00 

66 94,29 464.862.941 99,47 1.319.534.863 99,82 

4 5,71 2.500.017 0,53 2.386.705 0,18 

Structura pnrtololttJlui 

Sectoarele ecotlomice Cu powlere in 

porlofoliul valoric SW: 

31 ,fr.eemf,rie 2016 

thiantc,hanei ,asigllrari 

resIJrse petrol si senicij anoxe 

transport energie Si gaze 

I un sn',a urn pubi ica,a grem. 
industrie farmacetitica 

resurse gat metan 
md. eleotron ica,electroteh. 

ind.eonstn.ntasüiiprelucr. 
ind.rnctalurgica 

ind.sticla,portelan,faianta 
alte inteniwdieri fmanciare 

indehimica 
administrarca pictelor fiuianciare 

distribuire, furnizare do energie 
eecIiica si servicii energetice 

mnd.alimcntara 

inch jrjeri Si subinchirieri hunuri 
imobiliare 

cornert interior 
alte activitati 

coil stRict ii 
TOTAL TITLURI BE CAPITAL 

(JNITATI DE FONt) 

Din analiza datelor prezentate mai sus, Ia 31 decembrie 2017 Grupul detinea cu precadere ac inn' care 
activeaza in domeniul tinante, bmci. asigurari Cu 0 pondere de 53,35% din total portofolin, in scadere 
usoara fata de 31 decembrie 2016, cand pe acelasi sector de aetivitate inregistra o pondere de 53,37%. 

Riscul vol utar 

Riscul valutar este riseul ca valoarea unui partofoliu sä lie afectatä negativ Ca urniare a unei varia4ii a 
cursurilor valutare. 

in condiiile in care rnajorilsteu aetivelor (irupului sunt exprimate in moneda naonala, fluctha;ülc 
cursului de schimb nu afecteaza in mod direct activitatea Orupului. 

Aceste fluctuatii an influenta in cazt'I evaluarli investitiilor de tipul depozitelor in valuta. 

Disponihilitatilc in valuta reprezinta, In 31 decombrie 2017, 0,20% (2016: 0,54%) din totalul activelor 
financiare, astfel incat riscul valular este nescniniflcitiv. 
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Note ía sifui'4iilefinanciare cowifihidate 
pen/ru exercijiulfinanciar inc/i chit ía 31.12.2017 
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WA Audit & Consu!tan 

1 
22 MAR 2018 

Pttp 'SI' 

5. ADMINISTRAREA RISCIIRILOR FTNANCLARE (cuntinuare) 

a) Riscul de piaa (euntinuare) 

Datorita ponderii scazute a activelor exprinrnte in valuta, Grupul no are o politica formalizata do acoperire 
a riscuRti vautar. 

Investitüle in depozite bancare in valuta sunt in pernianenta monitorizate si Se iau masuri de investire, 
dezinvestire, in funetie de evolutia pi ugnozata a cursului valutar. 

Coneentrarea activelor si datoriilor pe feluri de valute este rezuniata in tahelul urniator: 

It, lei Valoare 
contabila 

Lei USO EIIR 

31 decembrie 2017 
Active financiare 
Numerar si echivalente de nurnerar 9,869.368 9.657.421 211.900 47 
Depozite plasate Ia baud 13.030.043 9.794906 1,786.170 1.448.967 
Active financiare disponibile in 
vederea vanmrii 1.506,578.556 1.506.578.556 
Active financiare evaluate la 
valoareajustaprin profit sau 
pierdere 2.284.214 2.284.214 

Credite si ereaute 29.563.961 29.563.961 

Alto active financiare 167.843.871 167.843.871 

Total active financiare 1.729.170.013 1.725.722.929 1.998.070 1.449.014 

Datorli financiare 
Dividende de p!ata 18.79 t.9R4 48.791.984 

Aire datorii financiare 137.743.812 137.743.912 

Total datorii fmanciare 186.535.796 186335.796 0 0 

in let Va! o are Lei US!) FAIR 
coritabila 

31 decembrie 2016 
Active financiare 
Nunierar si echivalente de nuruerar 14.097.652 12.651.258 1.373.958 72.436 

Depozite pIaate In banci 55.766.431 48.907.772 114.010 6.744.649 

Active financiare disponibile in 
vederea vanzarii 1.320,042.260 1.320.042.260 
Active financiare evaluate In 
valoareajustaprin profit sat' 
pierdere 1.879.308 1.879.308 
Credite si creante 27.956.237 7 27.9%237 
Alte active financiare 128. 854. 425 128.354.425 
Total active financiare 1.542.596.313 1.540.291.260 1.487.968 6.817.085 

Dalorii 6naneiare 
Dividende de plata 57.862.221 57.862.221 
Alte datorii financiare 121.757.366 121.757.366 
Total datorli financiare 179.619.587 179.619.587 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCJARE OL TENL4 S.A. 
Note In situcqiil.efmanciare consolidate 
pentru exerc4iulflnanciar mnclieiut la 31.12.2017 
((oak' sumeTh Staff exprimse in lei, dacà nit este precizat olifel) 

JTA Audit & Congultaiflä 

Z2 MAR 2OIS I 
For icle,ltiflculiiut pupo c 

1'c 	t r it  iclen trlCL' C 

5. A1)MLNISTRAREA RISCURILOR FINANCIARF (conIinuare 

a) Riscul de piatä (conlinuare) 

Riscul de rain a dobanzii 

Riscul de rata a dobAnzii este acela ca valoarea unui portofotiu sã varieze Ca umiare a unx schimbari in nIck 

dobânzilor practicate pe pirgh. Factorii ce definese acest tip de risc de piatä stint o 8amã  largA de rate ale 

dobânzii corepunzAtoarc unei variatii de piete, monet 4i scadente pentru care Onipul dene pozi;ii. 

Rata dobanzii influenteaza direct veniturile si cheltuielile atasate activelor si datoriilor financiare 

purtatoare do dohanzi variable. 

Majoritatea aclivelor din porlofoiiu nu stint purtatoare (IC dobanda. In conscoinla Grupul an esic in mod 

semnificativ, afectat de riscul de rata a dobanzii. Ratele de dobanda aplicate numeraruhii Si echivalentelor 

tie numerar sunt pe termen scurt. 

La nivelul Grupului ponderea resurselor Imprurnutate in totalul resurselor de finançare ale societäilor nu 

este semnilicativä, cu cxcepçia ARGUS S.A. Constarijs si MERCUR SA. Craiova. 

Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor, pentru o mai maw lleidbilitale in polilica de alocarc a 

disponibi1itäiIor hancti, se va urmäri an, plasarea disponibilitatilor banefli in instrumente monetare sã se 

faca in special pe remelt scurt, de 1-3 luui. 

Urmatorul label rezurna expunerca Gmpului In, risen[ de rata a dobanzii. 

In tel 

31 decembrie 2017 

Valoare 

contabila Sub 3 luni 

Intre 
3 si 12 luni 

Intre 

I si S ani Earn dobanda 

Nuincrar & echIvalerne de 

numeral 
9.869.368 9.869.368 

Depozite plasate In band 13.030043 11.701.664 979.801 348.578 

Active financiare 

disporilbile in vederea [.506.578.556 1.506.578.556 

V an ar ii 

Active financiare evuluale 

a valoareajusta prin profit 

sail pierdero 

2284.214 2284.214 

Credite si creante 29563.961 29.563.961 

Alte active financiare 167,843.R71 167.843.871 

Total active financiare 1.729.170.013 11.701.664 979.801 348.578 1.716.139.970 

Datoril financiare 

Dividende de plata 48.791,984 48.79L984 

Alte datoril financiare 137.743.812 44.414.992 59.169.165 12.746.47  9 21.413. 176 

Total datoril financiare 186.535.796 44.414.992 39.169.165 12.746.479 70.205.160 
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WA Audit & Consultançà 
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For iccM,Urk-;ition puIp.c 

?cnt-n cIr,'rIin'c 

5. ADMIMSTRAREA RJSCtJRILOR FINANCIAI4E (conrinuare) 

a) Riscul de piaà (continuare) 

In IcE 	 Valoare 	 Intre 
	

Intre  

	

contabila Sub 3 luni 3 si 12 luni 
	

1 si 5 ani Fara dobanda 

31 dcceinbrie 2016 

Numerar si echiva!ente de 

numorar 14.097.652 14.097.652 

Depozite plasate Ia hanci 55.766.431 39.951.885 15.814.546 

Active financiare 

disponibile in vederea 

van zarii 

1.320.042.260 1.3 20 .042 .260 

Active financiare evaluate 

la valoarea justa prin profit 

sau pierdere 

1,879.308 1.879.308 

(:redite si creante 27.956.237 27.956.237 

Alte active financiare 128.854.425 128854.425 

Total active fmanciare 1.548.596.313 39.951.885 15.814.546 1.492.829.882 

Batorli financiare 

Dividendede plata 57.862221 57.862.221 

Aite datorii financiare 121.757.366 10,299,704 64.588659 16.056.272 30.812.731 

Total datorli financiare 179.619.587 10.299.704 64.588.659 16.056.272 88.674.952 

I Risenl de credit 

Riscul de credit exprim5 posibilitatca ca debitorii sau emiteni sä no si onoreze ob1igaiiIe la seaden, Ca 
urinare a degradarii sitoatiei financiare a imprunutatulni San de siluatia gcneralà a eeoflomiei. Riscul de 

credit apare in raport on once tip de creanã. 

Riscul do ernilent reprezintà riscul de pierdere a valorli until thin dintr-an portolbliu, ca urmare a 
detorinrsirii sihiapel sale economico-financiare. 

Prineipalele eleniente (IC rise do credit identificate, care pot irtfluenta semnilicativ aetivitatea Grupu!ui 
suni: 

- riscul de neincasare a dividendelor de In sncicthtile din portofoliu; 

- rkcul de neincasare a valorii contractului, in Cain! aetivitflii do viluzare a pachetelor de actiuni !a 
societA%i de tip ,,?nchis", prin contract de \âm.are-elimpArare; 

- riscul Ca In sitnat.ia Iichidärii unei societati din portofolin, valoarea obinuia sã fie mal mid deeM 
valoarea investitiei initiate. 

F.valuarca riseului do credit se nec m douA etape, at&t inaintea reaIizrii c,peraiunilor investiiona!e, eat ,i 
dupd aprobarea si realizarea efectivá a operaiuniIcir, urrnàrindn-se evolutia activetor pentru a Ina mäsuri 

adeevate in situatia aparitiei nnor elemente cc pot conduce la deteriorarea aeflvitãtii econurnico a 

societatilor fi, in cazuri extreme. la ijitrarea in ths&venI a acestora. 
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PA Audit & t:nnsultanta 

22 MAN 2018 
For 	 II. 

PcntE}I 'Lcnñfluai' 

5. ADMINIST1t4EEA RISCURILOR FINANCIARE (continuare) 

b) Riscul tie credit (continuare) 

Iii cazul (irupului, riscul de credit este diminuat deoarece portofoliul este in cea mai mare pane 

determinat do expunerile pe elemente de acHy de lipul "aciuni1or" care reprezintà 79,02% din activele 

administrate, evaluate contbrm precderi1or legale st care ar putea genera an eventual rise de nelnoasare a 

dividendelor aprobate anital de AGA. 

In conformitate cu prevederile legale, Gntpul on a acordat niciurl fel de eredite sell garantii tertilor. 

Riscul tie credit poMe afecta activitatea Grupului indirect, cazuL societatilor cornerciale din portofoliu care 

intãmpinä dificultäti financiare in a-si achita obligaii1e tie plati corespunz&toare dividendelor. Avant] itl 

vedere diversitatea plasamentelor i faptul c6 majoritatea acestora sunt efectuate in entitati stabile i on 

Liehidiate sporitá pe piata, acest rise este mull dirninuat i gestionat corespunzAtor de Gmp. 

Grupul prate ft expus riseului de ercdii prin inveslitii realizate in obIiatiuni, a conturilor curente, 
dcpozieIor hancare, precurn si a alter eremite. La nivelu! Grupului not existt plasamente in oblig4iuni, 

instruniente derivate, coca ce reduce la minim riscul de credit. 

La data de 31 deccmbric 2017 Grupul ui detinea in portofoliu obiigatiuni, garaiflii reale drept asigurare si 

i'u inregisti-a active financiare restate. 

Estimam cã riscul do credit la care este expus Grupu] este niediu 

Expunerea maxima In riscul de credit Ia data de 31 decembrie 2017 este de 50568.638 lei (2016: 

96.186.629 lei) si poate ft analizata din datele urmaloare. 

31 decembrie 31 decenibrie 
In tel 2017 2016 

Depozite si conturi labanci 22679467 69.502053 

Alto active 27.889.171 26.684.576 

TOTAL 50.568.638 96.186.629 

Expunere pe conturi curente si depoite plasate In band 

31 decembrie 31 decetubric 
In let 2017 2016 

Banea Transilvania 11.121782 59.500.952 

Banea Comerciala Romania 4.658.288 5.166.156 

Raiffeiseji Bank 3699.675 3.191317 

BRD- (ISG 2.362.306 400.702 

Libra Bank 404.143 504.927 

Martin Bath 286.431 391.298 

Trezorerie 76.457 116.632 

CEC Batik 45.848 197.104 

Ciaranti Bank 11.724 18.745 

Credit Europe Bank 7.657 13.694 

Bane Post 4.193 0 

Exim Bank 963 526 

Total 22.679.467 69.502.053 
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for j(IlmtjtjCaUO1l)Iri 

I'iir&c j,jrUO;cp C 	-- - 

5. &DMINJSTRAREA RISCURILOR FINAI'WIAI4E (continuare) 

b) Riseul tie credit (continuare) 

Alto active 

In Ic! 

Dividende S incasat 

Alti debitori diversi si creante cornerciale 

Ajusthri constituite pentru deprecierea altor active 
financiare (debitori) 

Total 

31 decembrie 
2017 

21.578 

29.892.275 

(2.024682) 

27.889.171 

31 decembrie 
2016 

79.696 

29477.513 

(2.872633) 

26.684.576 

c) Riscul de lichidithte 

Grupul urmärefle nlcnhinerea unui nivel do lichiditate adec,ai obIigaiilor sale suporl, pe haza md 

evaluari a Iichiditatii relative a activelor pe piala, tinând cent de perioada necesarä pentru lichidare si do 

pretul sun do valoarea la care pot ii lichidate aelivele respective, prcdum i de scrisihilitatea lot Ia riscurile 

de piatã sau la a[O factori externi. 

Grupul trebuie sA de4inA active lichide, a cror valoare insumatA sa acopere diferenla dintre ieirilc de 

tiehidità 	i intrárile de lichiditãt.i in situatii do erizä, astfel meat sil fie asigurat faptul cã Grupul mentine 

niveluri ale rezervelor de lichiditate care stint adeevate pentru a-i pci-mite SA lava fatä eventualelor 

dezeehulibre dintre intrarile si ieiri1e S lichiditAli In situatii do eriza. 

Risen' de liehiditate este legat in special de participatiile detinute It societäile comerciate do tip hInchis  

existente in pertofoliul administrat. Astfel, vânzarea unor partieipatii - in situaa aparitiei unor aspecte 

negative in siflth%ia lot eeonoinico-financiarà sau in cazul In care Se Lnmirete obnerca tie liehidità%i - 

este deosebit do greoaie, existând riseul S a on Ii posibilà ohçinerea unui proj superior San eel puin egal 

eelui Cu care aceste partieip4ii aunt evaluate in calculul activului net, conform reglementàrilor A.S.F. 

n eadrul Ciruputui, to 31 decembrie 2017, partieipatiile detinute In soeietñti nelistate reprezinta 29,62% 

din totalul activelor administrate. Iii eadrul cärora se include participalia deinuta In BCE. care individual 

repro7intA 84,11% din valoarea participaiIor deçinute In soeiet5lilc nelistate. Avand In vedere faptul cä 

BCE. este evalualä la valoarea fondurilor proprii si cA celelalte doua Mimi BRD i TLV - band en care 

BCR este in competitie in dorneniul flianciar-bancar din Romania - so tranzactioneazä la preuri care 

reprezintä multiplu de 1,3 - 1,4 fondurile br proprii, no cxisth riseul on 0 eventual fruetificare a 

pachetului deinnt la BCR sà 'at poalà realitat Ia valoarea la care este evaluatä, respeetiv Ia valoarea 

fondurilor sale proprii. 

I ichiditatea seàzutA a pietei de capital din RomAnia face adeseori difieilA chon si tranza4ionarea unor 
participajii detinute la sucietäii comerdale listate. 

In perspectiva anului 2018, anticipãm mençinerea unui the1 seãzut de lichiditato pontru piata de capital 
din Rumania. 

Acest aspecT este in permanenjä in ateiflia conducerii cäutLndu-se solt4ii tie erctere a lichidit 1 

portofoliul ii adniinistrat. 

Estimam Ca nest rise este mediu, corelat Cu lichiditatea pietci de capital romanesti. 

Structum activelor Si datorijlor din punct de vedore al liehiditatii este analizata in liibelul urmator 
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5. ADMINISTRAREA RJSCURIIOR FINANCIARE (coiitinuare) 

c) Riscul de lichiditale (continuare) 

Fara 
In jet Va to a it Intre Intre maturitate 

contabila Sub 3 luni 3 si 12 luni 1 si S and prestabilita 

31 derenibrie 2017 

Active tinanciare 

Numerar si echivatente de 
nuruerar 

9.869.368 9.869368 

Depozite plasate la hanoi 13.030.043 11.701.664 979.801 348,573 

Active financiare disponibile 
in vederea vanzarii 

.506.578.556 1.506.578.556 

Active financiare evaluate la 
valoarcajusta prin profit sau 
pierdere 

2.284.214 2.284.214 

Credite si creajite 29.563.961 29.563.961 

Total active financiare 361.326.142 11.701.664 979.801 348.578 1.548.296.099 

Datorii fmanciare 

Divkiende tie plata 48.791.984 48.791.984 

kite datorli financiare 137.743.812 65.828.168 59.169.165 12.746.479 

Total datorli financiare 186.535.796 114.620.152 59.169.165 12.746.479 0 

Form 

In hñ Valoare Intre Intre maturitate 
contahita Sub 3 tunA 3 si 12 luni 1 si 5 ani prestabilita 

31 decenibrie 2016 

Active financiare 

Numerar si ehiva1ente de 
nil rnerar 

14.097.652 14.097.652 

Depozite plasate Ia band 55.766.431 39.951.885 15 .814.546 

Active financiare disponibile 
in vederea vanyar 

1.320.042.260 1.320.042,260 

Active fmanciare evaluate Ia 
valoareajuslu pith profit mu 
pierdere 

1.879.308 1.879.308 

Credite si creante 27.956.237 27. 956.237 

Total active financiare 1.419741.888 39.951.885 15.814.546 1.361975.457 

Datorli financirnt 
Dividenile tie plum 57.862.221 57.86222) 

Atte datorii financiare 12t.757.366 41.112.435 64.588.659 16.056.272 

Total datoril financiare 179.619.587 98.974.656 64.588.659 16.056.272 
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5. ADMINISTRAREA RIscI:RILOR FINANCIARE (continunre) 

d) Riscul impozitárii 

Incepand Cu data aderarii Romaniei Is Uniunea Europeana ("tiE"), Grupul a trehuit sa Sc SUpUOh 

regleutienlarilor fiscale ale UF. si  sa implementeze schimbarile aduse de legislatia europeana. Modal in 
care Grupul a iniplementat aceste schimbari ramane descliis auditului fiscal timp de cinci au. 

Conducerea Grupului considera Ca a interpretat corect prevederile legislative si a inregistrat valori corecte 
pentru irnpozite, taxe si alte datorii can stat dat, si in aceste conditii, exists un anumit rise atasat. 

Sisteiiiul fiscal din Rornânia este supus unor diverse interpretàri at schinibäri permanente. In anuniite 
situatii, autoritaçile fiscale pot adopta interpretâri diferite faça de Gmp ale unor aspecte fiscale i pot 
caleula dobânzi i penalitai. 

Declar4iile privind impozitele §i laxele pot ft supuse controlului i revizuirii pe o perioada de cthci ani, in 
general dufl data depuneru br. 

Guvemul Romaniei detine un numar important de agentii autorizate sa efectueze controlul societatilor 
care opereaza pe teritoriul Romanici. Aceste coniroale stint similare auditurilor fiscale din alEc lari si pot  
acoperi flu nunmi aspectele fiscale, dar si site aspecte legate si de reglenientare care prezinta interes 
pentru aceste agentii. Este posibil Ca Grupul sa tie supus controalelor fiscale pe rnasura emiterii unor fbi 

reglcmentari fiscale. 

e) Riscul aferent rnediolui economic 

Acest rise este extrem de important, prin efectul direct asupm activit64ii Orupului, cat i indirect, prin 
intermediul societa4iior Is care Societalea detine pdrlicipai. 

Economia româneasca continua sã prezinte caracteristicile specifice unci ceonoinii emergenlc, 51 cxisffi 
an grad scmnilieativ de incertitudine privind dezvoItarea mediului politic, economic i social. 

Din punet de vedere al econornici romàuesti. mm] 2017 a lost an an bane bun, creterea Inregistratä de 

PIR Bind superioarä nivelului prognozat. 

Economia romãneascä este IncA ii economic kagil i este afectata de evoIuia celorlalte ecenon'ii, in 

special a târilor din IJE, care sunt principalele partenere tie afaceri pentru lara noastrà. 

Economia UE Va Ii supusA in anul 2018 In special riscurilor pohhice. Poliiicava influenta economia at Va 
genera incèthtudine. 

Modul In care Mama Britanie Va iesi din IJE, conditiile Ce urmeaza sã fie negociate, ridiQa noi seinne de 
Intrebare asupra evolutiei econorniei In 2018. 

Aceste schimbAri îi pun amprenta i pe evolua economicA. In România, de asernenca existä no rise 
politic ridicat. In anal 2017 an avid bc numeroase schimWri la nivel guvernanlental si acestea an 
continuat P in anul 2018. 
Estirnám cà riscul aferent niediubni economic Is care este expus Grupul este moderat (mediu). 

f) Riscul operational 

Riscul operational este dchnit ca risdul inregisträrii de pierderi sau at nerealizarii profiturilor estimate 
datorat utilizärii inadecvate de sistenie, procese, resurse itmane, atj din cauza unor factori inlerin. cum at 
fi derularea inadeevara a unor activitAi interne, existeifla wnti personal sau a unor sisteme 
nceorespunzatoare, cat i din cauza unor facturi externi, cum ar H schimbarca conditiilor econunlice, 
schimbari legislative pe piata de capital, prevederi necorespunzatoare sau insuficient conturate in 
conti-aete, evenimente socio-politice. 
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S. A DMINISTRAREA RISCURILOR FINANCIaL (continuare) 

f) Riseul operational  (continuare) 

Responsabiitatea principala a dezvoltarii i iniplementhrii controalelor leple dc risen] operational revine 
condueerii Grupului. Responsabi]itatea este sprijinitä de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului 
de gestionare a riscului operational pe urmätoare!e arii: 

- stabilirea adeevath a structurii orgnizaionaIe si a responsabi]itaçilor; 

- cerinte de separate a responsabilitAlilor; 
- alinierea Ia cerintele ca(lrulni de reglementare; 
- cerinte de raporthre a pierderilor operationale i propuuieri tie rernediere a awstora; 
- dezvoltarea i instruirea profcsionalk 
- stabilirea unor standarde de etieä pentru personal; 
- documentarea controalelor fl procedurilor; 
- preverlirca risculul de litigii; 

- stabilirca i irnplernentarca procedurilor de prevenire si gestionare a conflictelor de interese; 

- stabilirea i implementarea strategiei managcmcntului riscukii. stabilirea apelitu]ui la rise Si a profi]uui de 
rise. 

Riscurile operaionale sunt inereifte activitatii societätii. 

Grupul geslioneaiA riscul operational prin identificarea, estitnarea, monitorizarea i controlu] riscurilor, himnd 
iriäsurile Ce se impun pentru gestionarea eflcientä a acestora. 

g) Adeevarea capitalurilor 

Grupul am o politica de mentinere a capitalurilor proprii in scopul demollarii si atingcrii obicetivelor 
propose. ()biectivul principal este continuitatea activitalil in .scopul thrnizarii de profitabilitate pentru 
actionaril sal. 
Capitaluri]e proprii sunt formate din capitalul social, rezervele create, rezuitatul eurent Si rezultatul 
reportat. La data de 31 decembrie 2017 eapitalurile proprii ale Grupului emu de 1.589.400548 lei 2016: 
1.439.826.508 lei). 

Grupul an face subiectul unor cerinte legate de adeevare a capitalului. 



JPA Audit & Consultantä 

1 
I 22 MAR 2018 
L 
O( icfeiiijEic;jtiin, )t+IP' 
	  it cIeIIrII1CL;L  

SOCIFJ TA TEA DE IN VESTI III  FINANCIARE OL TLWL4 S.A. 
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6. ACTIVE SI DATOIiII FINANCIARE 

Clasilicari contabile si valori juste 

Valorile contabile Si valorile juste ale aetivelor in datorlilor tinanciare Se prezinta la 31 decembrie 
2017, astfel: 

In lei Tranzac-
tioiia bile 

Dispnnibile in 
vederea 
vanzarii 

Cost 
amortizat 

Valoarca 
contabila neta 

Valo arc 
justa 

Numerar si echivalente de 
flufflerar 

9.869.368 9.869.368 9.869.368 

Depozite plasate la banci 13.030.043 13.030.043 13.030.043 

Active financiare 
disponibile in vederea 
vaII/rii 

1.506.578.556 1.506.578.556 1.506.578.556 

Active financiare evaluate 
In valoareajusta prin 
profit sau pierdere 

2.284.214 2.284.214 2.284.214 

Investilii pastrate palm la 
Sc ad en ta 
Alte active financiare 197.407.832 197.407.832 197.407.832 

Total active financiare 2.2 84.2 14 1.506.578.556 220.307.243 1.729.170.013 1.729.170.013 

I)ividende de plata 48.791.984 48.79 1.984 48,791.984 

Alte datorii financiare 137.743.812 137.743.812 137.743.812 

Total datorii frnanciarc 0 0 186.535.796 186,535.796 186535.796 

Valorile contabile si valorile juste ale aetivelor si d oriiior financiare Se prezinta In 31 decembrie 
2016, astfel: 

In lei Tn. nza C-

Iionahile 

Disponibile in 
vederea 
vaiizarii 

Cost 
a rue rtiz at 

Valoarea 
contabila nets 

Valoare 
justa 

Nurnerar si echivalente ic 14.097.652 14.097.652 14 .097 .652 
Burt' erar 

Depozite plasale In banci 55.766.431 55.766,43! 55.766.431 

Active financiare 
disponibile in vederea 
vuIzari I 

1.320.042.260 1.320.042.260 1.320.042260 

Active financiare evaluate 
la valoarc.a justa pili, 
profit san pierdere 

1.879.308 1.879.308 1.879.308 

[nvestitii pastrate pain la. 
scadenta 
Alte active financiare 56810.662 156.810.662 15 6.8 10.662 

Total active fmanciare 1.879.308 1.320.042.260 226.674.745 1.548.596.313 1.548396.313 

1)ividende Ic plata 57.862.221 57. 862. 221 57862.221 

Alte datorii financiare 12 1.757.366 12 1.757.366 121.757.366 

Total datorii financiare 179.619.587 179.619.587 179.619.587 
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7. VENITURI DIN DIVIDENDE 

Ven inn ile din dividende sunt inregistrate la valoarea bruta. Cotele de impozitare a dividendelor aferente 
exercitiului finanejar inchejat la 31 decembrie 2017 an fost de 5% si zero (2016:5% si zero). 

Veniturile din dividende, in principal, pe contributed Se prezinta astfel: 

In lei 31 decembrie 

2017 

31 decembrie 

2016 

C.N.TE.E. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti 12.897.764 9.974878 

S.N.T.G.N,TRANSGAZS.A. Medias 11.335.726 5.009.719 

BED - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 11.278673 5.706910 

OMV PETROM S.A. Bucuresti 11043099 0 

S.N.G. ROMGAZ S.A. Medias 9.248.076 4.335.033 

ANTIBRII(CE S.A. 14i 3.706.107 1.899.559 

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 2.503.210 13.705.358 

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999969 0 

ALIMENT MIJLFATLAR S.R.L. Constanta 830.400 1.107.200 

SANTIERUL NAVAL OrsOva 581.463 0 

TURTSM FELIX S.A. Bajie Felix 488.211 53 8.7 15 

BURSA DL VALORI BUCURESTI S.A. 353.120 333.328 

IAMtJ BLAJ S.A. 320.329 313.169 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 249.003 142.471 

EXIIVfflANK - BANCA DR EXPORT IMPOItI A 164.693 1.81.822 
ROMANIEI SiX. 

ELECTRICA SA. Bucuresti 70.248 210.905 

S.I.F. MOLDOVAS.A. 15.934 1.350 

COMCEREALTULCEA S.A. 0 1.341.260 

AItele 232,505 293.782 

TOTAL 67.318330 46.195.459 

8. VENITURI DIN DOBANLI 

In tel 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Venituri din dobanzi aferente depozitelor baneare 111.385 167.176 

Venituri din dobanzi aferente eonturior curcute 
bai mare 

10.435 11.309 

Total 121.820 178.485 
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. ALTE VEMTURI OPERATIONALE 

in Tel 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Venituri financiare din ajustari pentru 
pierderi de valence a imobilizarilor financiare 596.787 826.949 
Venituri din provizioane pentru deprecierea 
activelor cireulante 1.281.923 795.279 

Venituri din produetia vauduta 178.348.993 191.190006 

Venituri din c.hirii 20.842.179 15458.062 

Venituri din vanmri de nmrliiri 3.598.169 7.623.169 

Alto venituri din exploatare 26,669.944 58.318.379 

Alto venituri financiare 19.929 19.983 

Total 231.357.824 274.231.826 

In cursul anului 2017 an test reluate Is alte venituri din exploat&e, conform hotararilor AGOA, 
dividendele neridicate timp tie mal mutt tie trot ant tie [a data exigibi!itatii ter, pentru care dreptul In 
actiune s-a stins prin prescñptie In acest sens, an fost reluate In alto venituri, dividendele in sold in sunia 
de 21.528.198 tel (2016: 42.009.606 Li). Deaseinenca s-au inregistmt in aceasta categoric venituri din 
varizarea de imobile in suma de 586.888 lei si venituri rezultate din aplicarea hotararilor judecatoresti 
definitive in suma de 497.317 lei. 

10. cAnc NET DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR 

In lei 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

Venituri din diferente de curs valutar 959.248 917.871 

Cheltijieli din difereifle de curs valutar 1.219.656 1.673.378 

Câflig net din tliferente de curs valutar (260.40S) (755.507) 

11. cAsi'it; NET DIN VANZAREA ACTJVELOR FINANCLARE 

In let 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
21)16 

Vcnit din vanzarea activelor financiare 
disponibile in vedereavanzarii 
Valoarea contabila a activelor financiare 
disponibile in vederea vanzarii ccdate 
Castig net din van,area activelor 
financiare 

24.323.364 

12.233.058 

12.090.806 

77.005.164 

21.505.528 

55.499.636 
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12. COMISIOANE SI TAfl DE ADMINISTRARIE SI S1JPRAVEGHFRE 

In Eel 31 decembrie 31 decettibrie 
2017 2016 

Cheltuieli privind comisioane datorate SSII peiitru lIaflZaCtiJ 
actiuni 

103467 203.272 

Cheltuieli privind cornisicarie datorate pentru servicii registru 
action an 

160.841 157830 

Cheltuieli privind comisioane Cu societatea de depozit 306392 276386 

Cheltuieli BVB 37.490 27.160 
Cheltuieli privind taxe datorate entitatilor din piata de capital 1652.128 1.399.228 
(AS F) 

Cheltuieli privind onorariul de audit 272.791 277.596 

Alte cheltuieli privind comisiodjle, onorarii si cotizatil 274.253 171.611 

Total 2.807.362 2.512.983 

13. AL 1E CHELTUIELI OPERATIONALE 

31 decembrie 31 decembrie in lei 
2017 2016 

Cheltuieli cu rnaterii prime Si materiale 159.928.377 171.702.342 

3.069.026 2.593.110 
Cheiluicli cu inipozite Si taxe 

Cheltuich Cu personalul 27.403.300 27.380.487 

Cheltuicli Cu arnortizari si provizioane 16,724.466 24.049.649 

Cheltuieli cu prestatii externe 25.015.762 30.860.261 

Cheltuieli cu penalitali iniarziere Furuizori 25.386 1400.000 

Total 232.166.317 257.985.849 

Cheltuieli cu salariile si asimilate 

In tel 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Cheltineli Cu salariile 22.285.360 22.303067 
Cheltuielile privind asigurarile si proteet.ia sociala 5.117.940 4.540.105 
Alte cheltuieli salariale eonf Hot judecatoresti 537.315 
Total 27.493.300 27.380.487 

31 decernbrie 31 Jecemhrie 
2017 2016 

Personal Cu contract de mandat 13 13 
Salariati cu studii superioare 124 127 
Salariati en studii mcdii 300 301 
Salariati cu studii generate 47 48 
Total 484 489 

Evolutia nuinärului salariatilor pe categorii In cursul anului 2017 Se prezintA astfel: 

Nr. salariai 31 
decembrie 2016 

Intrari salariati 
in anal 2017 

Ieii'i salariati 
in anol 2017 

Nr. salariati 31 
decembrie 2017 

Salariati cu studii superioarc 127 25 28 124 
Salariati Cu studii mcdii 301 87 88 300 
Salariati eu studii generaTe 48 7 8 47 
Total 476 119 124 471 
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13. ALTE CHELTUIELI O1'E1t4TIONALE (continuare) 

In cadrul altor cheltuieli operationale sunt cuprinsc chelluielile en niaterii prime Si materiale, cheftuieli 
cu personalul, elieltuicli Cu alto impozite Si taxe, clieltuieli on amortizari Si provizioane, cheltuieli on 
preLatii extcrne. Nnniarul media de salariati pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 
decembrie 2017 a fust de 464 (2016: 475). 

Indemnizaliile acordate in exerciliul flnanciar at unului 2017 organclor de adnuinistralie, conducere 
efectiva si de supraveghere, reprezentand drepturile de nalura salariala, precum si stinmientele din 
fondul dc participare la profit, insuuieaza 5232.096 lei (2016: 5.956.070 lei). 

Grupul face ptati eWe institutil ale statnlui roman in contul pensiilor angaja4ilor sai. 

Toti angajai guru membri ai planului de pensii at statului roman. Grupul flu opereaza nici un all plan dc 
pensii sour de beneflcii dupa pensionare si, deci, nu are mci un fbi de alto ohligaçii referiinare Ia pensii. 
Mai muit, Grupul an esle obligat sa ofere heneficil suplimentare angajai1or dupa pensionare. 

Grupul an a acordat avansuri sau credite membrilor Consiliului de Administratie, directorilor in perioada 
de raportare, cu exceptia avansurilor pentru deplasari in inleresul servicinlui, justifleate in termen legal, 
astfel Ca Is finele perioadei nu so datoreaza nicio ninna dc aceasla natura. 

14. IMPOZITUL PE PROFIT 

in let 31 decembrie 31 dcccrnbric 
2017 2016 

Impozit pe profit eureril 5.616.011 16.088.396 

Impozit pe venhtui microintreprinderitor / specific 126.051 3.338 

Impozit pe dividende 3.023221 2.024.055 

Impozit pe profit amãnat 423.831 

Total impozit pe profit 9.189.114 18.115.789 

Iteconcilierea profituiui inainte dc inipozitare, Cu cheltujala cu irnpozitul pe profit in corral de profit 
Sau pierdere: 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Profit inainle do impozitare 81134.985 123.373.208 

Jmpozit in conformitate Cu rata statutarA de 
impozitare do 16% flake rate 14.119.512 19.762.869 

FYectul asupra irnpozitului pe profit, at 

In let 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Veniturilor neimpozabile (12.501.385) (8.618.538) 

Rate' de impuncre a dividcridelor 3.023.221 2.024.055 

Cheltuielilor nedeductibile 4.016.657 4.999.658 

Sumelor reprezenlãnd sponsorizare in limite legale (15.7 73) (32.025) 

Inregisirari si reInri ale diferentelor teinporai-e 423.83 1 (23.568) 

Impozit pe profit 9.063.063 18.112.451 

Impozit pe venitul mierointreprinderilur I specific 126.051 5.3 38 

Total impozit pe protil. 9.189.114 18.115,789 
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SOCIETA TEA ThE IN yES HTII  Fl VANC1ARE ()LTENL4 &4. 
Note Ics situapilefinanciare consolidate 
pentni exerc4iulflnanciar mnchekit 11131.12.2017 
(kale sum etc sunt "primate in lei, daca nu esleprectzat atIfel) 

15. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NLJMERJ&R 

112 let 	 31 decembrk 
2017 

31 decembrie 
2016 

Numerar in casierie 

Conturi curente a bajici 

Echivalente de numerar 

Total utimerar si echivalente de nurnerar 

16. DEPOZITE PLASATE LA BANCI 

In lt'i 

132.573 

9.660.615 

76.180 

9.869.368 

31 dccembrie 
2017 

174.763 

13. 833. 050 

g9•339 

14.097.652 

31 decembrie 
2016 

Depozite bancai-e Ia vedere 

Crcante a1aate 

Total depuzite plasate la bHoci 

13.018.852 

11.191 

13.030.043 

55669.003 

97.428 

35.7 66.43 1 

17. ACTIVE FINANCJAIRE 

• Aclivefinanciare disponibile in vederea vanzarii 

La data de 31 decembrie 2017 struetura portofoliului Grupului in fuiiclie de pa4a pe care s-a 
a lost urinhtoarea: 

an zactioll at 

Benumire Valoare tie Valoare justà 
achizitie 	sau de piatá 

Difcrenle 
+/- 

- Valuri mobiliare &Iniise San trauxaetionate pee 
piala reglcnientatà din Romãnia 

-Vajori mobiliare admise San tmnzacionate pe o 
piai altcrnativä din Rornania 

- Valori mobiliare ncadmise la tranzaetionare pe o 
piatä ruglennentata sau pe an sisteni alternativ de 
tranzaeDn are; 

-Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 

Total 

675.338.411 

26 .748 .670 

181.966.188 

2.500.016 

886.553.285 

905.226.747 

32.865.597 

56b.696.728 

2.789.494 

1.506.578.556 

229.888.336 

6.116.917 

383.730.540 

289.478 

620.025.271 
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P 
Penuu denflhIc: 

17. ACTIVE FINANCIARE (continuare) 

La data de 31 decembrie 2016 sUuethra portofoliului Grupulu in functie de plain pe care s-a tranzactionat 
a lost nrmätoarea: 

/17/Cl 

Denirn,ire 	 Valoare de 	Valoare justà 	B lie rent e 

	

achintie 	san de pia4ã 	 +1- 

- Valori mobiliare admise sau Iranza4ionatc pen 
piala reglcnientalä din Rornâuia; 625.823.491 796.440.412 170.616.921 

-Valori mobiliare adjiiise sail tranzaetionnte Pc o 
pi4a alternaIvà din Romfitha; 2678.363 26.314.964 (433.399) 

- Valori mohiliare neadniise latranzaconare pe 0 
piath reglementata son pe on sistem alternativ de 
tranzaclionare; 192.844.304 494.900.179 302.055.875 

-Titluri de participare ale AOPC!OPCVM 2500.017 2.386.705 (113.312) 

Total 847.916.175 1.32 0.042. 260 472.126.085 

La 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016 in categoria acliunilor evaluate la valoareajus sant incluse, 
in principal. valoarea actiunilor detinuic Is iirrnatorii emitenti: OMV Pefrom SA Bucuresti. BRD - 
Gmupe Societe Generale, CNIFR Transelectrica SA Bucuresti, Banca Transilvania SA Cluj Napoca. 
Argus SA Constanta. Antibiotice SA Iasi, SNTON Transgaz SA Medias si Eleirumagiietica SA Bucuresti, 
etc... 

Active financiare diponibile in vederea vanzarii 

In tel 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

Aetiuni evaluate la valoarea justs 1.497.067.516 1 3 10.934.009 

Actiuni evaluate La cost 6.721.546 6.721.546 

Unitati (IC fund la valoarcajusta 2.789494 2.386.705 

Total 1.506.578.556 1.320.042.260 

Miscarea activelor financiare disponihile in vederea vmzarii in exerciliile financiare ineheiate to 31 
decembrie 2017 sEll decembric 2016 este prezentnta in tabelul urmator: 

fr Eel Acliuni evaluate 
Ia valoarea jnst*i 

Aetiuni 
evaluate Ia cost 

Tittitati de 
fond 

Total 

01 lanuarie 2016 1.388.831.819 16.368.648 2.301.191 1.4117.501.658 

Variatia neta in cursul periouJei (9.154.143) (19 .810) 0 (9.173.953) 

Pierderi din depreciere (11124.580) (247.407) (11.371.987) 

Modiflearea valorli juste (67.246.379) 332.921 (66.913 458) 

Transferuri julie eategori 

Reclasific.ari 2016 9.627.292 (9.627.292) 

31 decembrie 2916 1.310.934.009 6.721.546 2.386.705 1.320.042.260 
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17. ACTIVE FINANCIARE (cunLinuare 

Variatia neta in cursul perioadei 38.403.688 38.403.688 

Pierderi din depreciere (5462092) (5.462.092) 

Modificarea va!oriijuste 153191.911 402.789 	153.594.700 

Transferuri intre categorii o 

Reclasifleari 2017 0 

31 ttecembrie 2017 11.497i167.516 6.721.546 2.7N9.494 	1.5116.578.556 

Active fin anciare ía valuarea jusMprin can/ui deprofa Nan pwrdere 

Active financiare la valoarea justa prin cor'iul dc proflt gau pierdere In Fricle anului 2017 se pre/in 
as tfe I; 

in lei 

Deriurnire Valoare de 
acliizi4ie 

Valoare justii 
sau de piatä 

Piferente 
+1- 

- Valori mobiliare adniisc sau tranzacionate pe 
o piata  reglementata din Itom&nia 

2.643.108 2.284.214 (358.894) 

Active financiare la valoarea justa prin Goutul de proflt San pierdere la flock anulul 2016 Se prezinta 

astfel: 

In lei 

Denumire VaLoarede 
achiziie 

Valoarcjusta 
sau de pbiçã 

Diferen(e 
±1- 

- Valori inobiliare admise sau trauzactionate pe 

o piai reglenientatà din Romftnia 
2.643.108 1.879.308 (763.800) 

• lerar/thi vulorilorjacte 

Penn-u cslculul valoril just; Ompul thioseste urmatoarea ierarbie de metode: 

- Nivelul 1: preturi cotntc (neajustate) in piete active pentru active Si datoril identice 

- Nivelul 2: intrari altele decat preturile cotate InciLise in Nivelul I care sniff observabile pentru active sau 

thiwrii, fib direct (cx: prcturi), tie. indirect (cx; derivate din preturi). 

- Nivelul 3: tehnici de evaluate bazate in mare rnäsurä pe eletnente neobservabile. Aceastã categorie 

include mate insirumontele peniru care tehnica de evaluate include elemente care fiLl SC bazeazã pe date 

observabile si pentru care parametrii de intrare neobservahili pot avea tin efect semnificativ asupra 
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17. ACTIVE F1NANCIARE (continuare) 

evaluaril instnimentu!ni. Aceasta categorie include instumente care sunt evaluate pe baza preturilor 
cotate peniru instrurnente iscmäniiLoare dar pentru care snnt necesare ajusthri bazate in mare màsurã pc 
date neobservabile san pe estiinàri pentru a reticeta difrrenta dintre cele doua insüurnente. 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

NiveluF 1 900.891.897 800706424 

Nivelul2 33.459.428 15.157.836 

Nivelul 3 574.511.445 506.057.308 

Total 1.508.862.770 1321.921.568 

Evaltiarea Ia valoarea justfi a participatiilor dcirrnte In 31 decembrie 2017 a fost realizata dupA cum 
urmeaza: 	 - 

- pentru titlurile cotate Si tranzactionale in anul 2017, valoarea do pia s-a determinat on Inarea in 
consideratie a eotatiei din ultima zi de tranzaetionare (cotatia de inchidere de pe piata principala de capital 
pentru nivelul I, jar pentru nivelul 2 s-all mat cotatille pentru aetiunile tranzaetionale in uftimele 30 de 

tile tie uanzactionare); 

- pentru titlnrilo cotate care nu an avut tranzactii in ulumele 30 de die do tranzactionare ale annlui 2017, 
precum si pentru titlurile necotate, valcarea do piata s-si determinat ut runctie de eapitalurile proprii ale 

emitentilor la 31 decembric 2016: 

- pentni titlurile aferente societatilor comerojale aflate in procedura insolventei san in reorganizare, 

evaluarea Se face Ia valoarea zero; 

- pentru titlurile tie participare Ia OPCVM, valoarea luata in caicul a fosi ultima valoarc unitarA a activulni 

net, eaieulath 	i publicata. 

18. CREDfl'E SI CREANTE 

In let 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Creanic comerciale 27399.680 15377.027 

Dehitori 2.514.173 11.180182 

Creature in legatura en hugetul statului si bugetul 
asigniarilor socialo 

1357.512 1220.617 

Alteereante 317.278 51.044 

Ajustari depi-eciere creante (debitori) (2024682) (2.872.633) 

TOTAL 29.563.961 27,956.237 
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19. IMOBILIZARI CORFORALE 

in led 
Instalatii 

Terenuri si 
tehnice i 

constructii 
Iii aini 

Avansuri si 
Alte instalatii 

imohilizari 
utilaje 	i 

corporate in 
mobilier 

curs 

Total 

31 dccernbrie 2015 	78.227.871 	62.7 53. 707 1.609.574 	2.842.011 145.433.163 

Crefleri 	 20.795294 	3,319.884 918.623 	1.268.337 26.302.138 

Reduceri 	 (1.818.980) 	(612.029) (10.2 52) 	(404.569) (2.845.830) 

31 decembrie 2016 	97.204.135 	65.461.562 2.517.945 	3.705.779 16*1889.471 

(rcteri 	 16.282.340 	1.479. 742 337.988 	1.888.872 9.988.942 

Reduced 	 (16.045.963) 	(335.869) (59.504) 	(2.154.911) (18.596.247) 

31 decembrie 2017 	97.440.562 	66.605.435 2.796.429 	3.439.740 170.282.166 

Amortizare cumnlatà 

31 dccciii brie 21115 	18.358.193 	53.398.298 934.244 	1.273.978 73.964.713 

Aniortizarea Inregistratrt in 
cursul exeroitin lul 	 2.475.084 	3.687.036 200.414 	395 6.362.929 

Reduecri mu rcluàri 	 (156.140) 	(610.699) (7.609) 	 0 (774.648) 

31 decembric 2016 	20.676.937 	56.474.635 1.127.049 	1.274373 79.552.994 

Amortizarea inregistratA in 
cursul exercitm mi 	 3.454.405 	1.8 17.675 175.816 	 0 .447.896 

Reduceri sail rcIuri 	(1.342.744) 	(328549) (59.504) 	 0 (1.730.797) 

31 decembrie 2017 	22.788.598 	57.963.761 1.243.361 	1.274.373 83.270.093 

Valoarea contabila ada Ia 59.869.678 	9.355.409 675.330 	1.568.033 71 .468.450 
31 derembrie 2015 

Valoarea contabilA neta Ia 7 6.527.248 	8.986.927 1.390.896 	2.431.406 89.336.477 
31 dccctnbrie 2016 

Valoarea contabilá ucla to 
74.651.964 	8.641.674 1.553.068 	2.165.367 87.012.073 

31 (lecembnc 2017 

20. INVESTITII IMOBILIARE 

31 decembrie 31 dece.ubrie 

In tel 2017 2016 

Sold la 1 ian narie 92.053.162 44.802.318 

Evaliinre invcstiLfl irnobilinre 1 80.051 3.309.565 

Reclasificari din categoria imobiliznrilor corporale (15.866.060) t.832.505 

Reclasificari in categoria 
imobilizarilor corporate 16.625.733 0 

Achizilii investitil imobiliare 36T607 47. 343 .289 

Vatuari investitii imobiiare 0 (5.234.515) 

Sold Ia 31 decembrie 93.360.493 92,053.162 
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21. ALTE ACTIVE 

31 decembrie 31 decembrie 
In tel 2017 2016 

Irnobi lizan necorporale 47.574.129 45.998.962 

Alto creante irnobilizate 16.213.855 72.515 21 J72.515 

Stocuri 101.217546 57.872.054 

ChelEujdi in avans 2.83 8.34 I 3810.894 

TOTAL 167.843.871 128.85&425 

22. D1VH)ENDE BE I'LATA 

31 decembrie 31 decembrie 
In Ic! 2017 21)16 

Dividende de plata aferente anului 2016 13.667.853 

Dividende de plata aferenle anului 2015 18.549.921 19.322.859 

Dividende de plata aferente anului 2014 15.704962 [6.055.010 

Dividende de plan aferente anului 2013 756.168 22,010921 

Dividende de plata aferente anului 2012 13.470 102.735 

Dividende de plata aferente anului 2011 10.860 79.794 

Dividende de plata aferente anului 2010 8.139 62,676 

Dividende do plata ani precedenti 80.611 228126 

Total dividende de plata 48,791.984 57,862.221 

23. IISWOZITE SI TAXE 

In tel 	 31 decembrie 
2017 

34 decembrie 
2016 

Datorii in legatura on Bugetul Asigurarilor Sociale 682:120 766.713 

Datcrii in legatura on Bugetul Statuhai 6.067.516 6.086.369 

Alto impozite Si taxe 322.345 345.538 

Total 7.071.981 7.198.620 

24. DATORII PRIVIND 1MPOZITUL FE PROFIT AMANAT 

Datoriilc privind impozitul pe profit arnanat sunt deLerminae de urmakiarele elemente: 

In lei Active Datorii Net Impozit 

31 decembrie 2017 
Evaluarea la valoare justa a activelor 
financiare disponibile in vederea vauzarli 
Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii priiuite Cu titlu gratuit 
Reevaluare iinobilizari curporaic 
RczMItatul reportat reprezentand rezerve 
din reevaluari de imobilizari eorporale 
Ajustari irnobi1izri 
Provizioano pentru Iitigii si alto 
provizioano 
Alte rezerve - facilitale liscale 
TOTAL 

628.853.329 

01.952144 

12704.691 

27 .407 .342 

3.990,168 

41.210 

21.306417 
796.355.831 

1.286.689 

753,719 

881.590 

447.845 

3.369.843 

627.566.640 

101.952344 

2.704.691 

26.653,623 

3,108.878 

(306.605) 

21.3 06.4 17 
792.985.988 

100.067.159 

16.312,374 

2.032.751 

4.264,579 

497.421 

(49.057) 

3.409.027 
126.534.254 
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SOCIETA TEA DE IN VES TI TII FIIVANC!ARE OIL TElVIA LA. 
ft/ole la situ4iil.eflnanclare consolidate 
pentru exerc4iulfivanciar Inchelut la 31.1 2.20!? 
(toate su,,eie sunt crpri,nate In Eel disco nu esurprecizat al/feE) 

24. DATORI I rRIVIND IMPOZIlUL FE PROFIT AMANAT (continuare) 

\'aloarea impozitului amant este rec.unoscula direct prin diminuarea capitalurilor proprii si flu afecteaza 
veniturile si eheltuielile. 

In lei 	 Active Datorii 	Net imp ozit 

31 decembrie 2016 

Evaluarca la valoarejusta a activelor 
[inanciare disponihile in vederea 	48 1.224.152 
vanzarii 

0 	481.224.152 76.995.866 

Active financiare disporlibile in 
103.6! 8.857 

vederea vanzarii primite en tillu gratuit 
27.54! 	103.591.316 16.574.611 

Reevaluare imohilizari corporale 	13.246.409 635.527 	12.6 10.882 2.017.741 

Rezultatul reportat reprezentand 
rezerve dlii reevaluari tie imobilizari 	27 .774.2 87 
eorporale 

923 	27.773.364 4.443.741 

AjustAri imobilizari 	 456.551 877.952 	(421.401) (67.424) 

Provizioane pentru [itigii si atte 
140.115 p rOviz 'Dane 

342.136 	(202.021) (32.325) 

Alte rezerve - facilitate tiscale 	 21.300.4 17 0 	21,306.417 3.409.027 

TOTAL 	 647.766.788 1.884.079 	645.882.709 103.341.237 

25. ALTE DATORLI 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Datorii en personalul 1.600.570 1.724.189 

Datom cornerciale 8.797.835 0.742.077 

Credite hancare si alto datorii asimilate (leasing) 16.300.243 91.027.598 

(iaranl.i i p rirnite 2.188.238 .996.229 

Creditori diversi 1398.644 470. 85 5 

Venituri in avails 826.40? 13 .49 1.206 

Provizioane pentru riscuri si clieltuieli 6.631.875 6304.612 

Total alte datorli 137.743.812 121.757.366 

La 31 decembrie 2017, ituprumuturile Grupului 511111 Jocalizate in principal pe trnitati baneare astfel: 

In lei 

Societatea Banca Valuta Rata dohatizil Scadenta 
finaL. 

Sold la 31 
decembrie 

2017 

Arng SA 

Constanta 

At 	S.A. 
Constanta 

Mereur S.A. 

Total 

lianca Iranstivania 

l3anca Transilvania 

Raiffeisen Bank SA 

LE! 

IF! 

LEI 

Robor 3M 
- marja bancii 

Robor 3M 
+ rnaija bancii 

RoborlM 

+1,5% 

17.07.2018 

16 .08 .20 18 

31.012021 

101.200.000 

1.394.165 

13.636.477 

116.230.642 
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25. ALIt DATORH (continuare) 

La 31 decembrie 2016, imprurnuturile Grupului sunt localizate in principal pe unitati bancare astfel: 

it, tel 
Societatca Dana. Valuta Rata dobanzii Scadenta Sold [a 31 

fluala dcccrnbrie 
2016 

Argus S.A. Robor 3M 
Banca Transilvania LEI 19.07.2017 59.588.659 

Constanta + ivarja bancii 

Reber IM 
Mercur S.A. Raiffeisen Bank SA LEI 31.01.2017 10 .299 .704 

1,35% 

Robin 1M 
Mereur SA. Raiffeisen Bank SA LEI 31.01 .202 I 16. 04 1.220 

-i-  1,5% 

Total 85.929583 

26. CAP IlAL SI REZERVE 

Capital social 

Capitalul social subseris i vabsat al Socielatii use de 58.016.571 Id, divizatiri 580.165.714 acçiuni Cu o 

valoare nminalA de 0,1 Ici/aejiunc Aejiunile sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egaI, 

effuse in formã dematerializath i acordà drepturi egak iitularilor lor. 

La data de 31 decembrie 2017 numarul actionarilor Soeielatii era de 5.748.221 (2016: 5.754.739). 

Actiunile Societatil sunt inscrise la cota Bursei de \'alori Bucureti, calegoria Premium, en indicativul 

SIF 5. incepAnd Cu data de 01.11.1999. 

Evidenm actionarilor §i aeiunilor Socieffihil este tinutà de Depozitarul Central S.A. Bucureti. 

Structura capitalului social al Soeielñçii este prezentata in continuare. 

31 Decein brie 2017 

Nu mar 
actionari Nuinar actiuni 

Suma 
(lei) ON 

Persoane fizice rezidente 5,746 147 231.390.642 23.139.064 39.88 

Persoane fizice nerezidente .812 2.221. 396 222139 038 

Total peroane fizice 5.747.959 233.612.038 23.361.203 40,26 

Persoauic juridice reidcnLe 216 240 120.238 24.012024 41,39 

Pursoane juridice nereziderite 46 106.433.438 10.643.344 18,35 

Total pemoarle jaridice 262 346.553676 34655.368 59,74 

Total 2017 5.748.224 580.165.714 58.016.571 100,00 
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26. CAPJTAL SI REZERVE (continuare) 

Numar 
actionari Numar actiuni 

Sunni 
(id) 	 (%) 

31 Decembrie 2016 

Pemuane fizice rezidcnte 5.752.643 250.564.376 25.056.437 	43.19 

Persoane ftzice nerezidenic 1.797 2.511680 251.168 	0,43 

Total persoane fizice 5.754.440 253.076.056 25.307.605 	43,62 

Persoane jaridice rezidente 247 217404.868 21.740.487 	37,47 

I'ersoane juridiec nerezidentc 52 109.684.790 10.968479 	I 8,91 

Total persoane juridIce 299 327089.658 32.708.966 	56,38 

Total 2016 5.754.739 580.165.714 58.016.571 	100,00 

Intel 

31 decembrie 

2017 

31 decemhrie 

2016 

Capital social 58.016.571 58016.571 

F.fectul aplicarii lAS 29 asupracapitalului social 103.806.500 735.271.572 

Capital social retratat 161.823.071 793.288.143 

Rezerve legate 
Conform ocriniclor legate, Grupul constittue reserve legate in cuantum de 5% din profitul inregistrat 
conform rcglenientarilor cantabile ap]icabile pana is nivelul de 20% din capitalul social conlbrrn 
actului constitutive. Rezenek legate Till pot U distrihuite catre actionari. 

Dividende 
In cursul anului 2017 Gnipul a declaratdividendedoplant in valuate de 55.881.301 Id (2016: 76.747.670 
lei). 

Rezerve din reevaluarea activeior financiare dispunibiie in w?derea vanzarii 

Accastn rezerva cuprinde nioditIcarite nete cumulate ale valorilorjuste ale activelor financiare disponiblic 
in vederea vanzarii de Ia data clasiflcarii acestora in aceasbi categoric si pana In data In care acestea sunt 
derecanoscute Saul ilcprcciate. 

Rezervele din reevaluarea aetivelor linanciare dkponibite in vederea vanzarii sunt inregistrate ITT valoare 
neta de impozitul amanat aferent. Valoarea impozitului amanat este recunoseuta direct prin dirninuarca 
eapitalurilor proprii. 
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(took swnelesw,t ErcprincaR In lei, thwá nu exieprec&at aitfel) 

27. ALTE RIZERVE 

In id 31 decembrie 31 decembrie 
2017 2016 

Efeetul apliearii lAS 29 asupra altor rezerve 1.806.072.898 

Surse proprii de flnantarc 488.444.826 488.705.469 

Alte rezene 213.459.883 166547.289 

Total 701.904.709 2.461.325.656 

28. IINTERESUL MINORITAR 

lntercsul minoritar in capitalurile propril ale societatilor cuprinse in consolidare Sc prezinta astfel: 

In lei 31 decembrie 
2017 

31 decembrie 
2016 

ProlituJ 	San 	pierderca 	exercitiultii 	financiar 
afererita intereselor care on conticleaza 255,505 1.439.316 

Alte capitaluri proprii 32.163944 30.578.410 

Total 32.419.449 32.017.726 

29. REZIJLTATTJL PE ACTHJNE 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 

2017 2016 

Profitul atribuihil actionarilor ordinari 71.690.366 103 .8 18. 103 

Nurnami medlu ponderat al aetiunhlor ordinare 580. 165.7 14 580.165.714 

Rezultatuit pe actiune de baza 0,1236 0,1789 

Rezultatul pe aetiune dilirni ete egal Cu rezultatul pe aetiune de baza paniru ea Grupul in a inregistra 
aetiuni ordinare potentiate. 

30. CARANTII ACORLIATE 
In alara garantiilor acordate pentru obiincrea de imprumuturi hancare, Gruput no are niciun fel de garanii 
acordate. 

31. CONTINGENJE LEGATE 1W MEI)JU 
Grupul an a inregistrat nici on fel de provizion pciil.ru  costuri viltoare privind eleinente de mediu 
ineonjurator, Conducerea Grupului flu considera cheltuielile asociate Cu acesle elemente Ca find 

seimiificative. 

jMIg 
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32. FRETUL DL TRANSFER 
Cadrul lcgislativ din Romania continc reguli privind preturile de transfer intre persoanele afiliate inca 

din anul 2000. 

Legislatia fiscala din Romania include principiul valorii de piata, conform caruia tranzactiile intro partile 
afiliate trebuie sa so desfasoare Is valoarea do piata, on respectarea principlilor preturilor do transfer. 
Conthhuabilii locali care desfasoara tranzactii on patti afihiale Irebuie sa intoemeasea si sa puna Is 
dispozitia autoritatilor fiscal; Ia cererea scrisa a acestora dosanil tie docunicntare a preturilor de transfer, 
in torment] nordal de antoritati (marli contribuabili care desfasoara traiizactü on persoairnle afiliate peste 
plafoancle stahilite prin legisiatie au obligatia intociniri anuale a dosarului do preturi de transfer incepand 
Cu tranzactiile anului 2016). 

Neprezentarea dosarului de docmentare a preturilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet 
poate duce la aplicarea de penalitati pentru neconformare. 

Insa, indiferent de existenta dosarulul, in plus fata dc continutul dosarului de docurnentare a preturilor de 
transfer, autoritatile fiscale pot interpreta Lranzactiilc Si circumsLantcle diferit de interpretarea conduccrii 
si Ca urinate, pot iinpune obIiatii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preturilor de transfer 
(concretizate in cresteri de venituri, reduceri de cheltuieIi deductibile, marind asfel ban impozBbila a 
irnpozitului pe profit). 

Ca urmare. este do asteptat Ca autoritatile fiscale sa initieze verificari amanuntite ale preturilor de 

fransfer, pentru a SC asigura Ca rczuItatui fiscal Susan vainarea in vans. a liunurilor importate no sunt 

distorsioriate de efcctui preturilor practicate in relatiile on persoane afiliate. Societatea no prate 

cuantifica rezultatul unci astfeI de verificari. 

33. CONCENTRARFA EXI'UNflTT 

ImobilizAri fitianciare 

La data tie 31 decembric 2017 (irupul detinea on portofoliu de participatii In societãti si fonduri tic 
irivcstiii In vainare dc piaä de 1.508.862.770 lei. Socictatile cu pondere in totalul titlurilor disjxmibilc in 
vedcroa vanzndi in care Cirupul de4inea participatii aunt urmãtoarele: 

Nr. 
Cit. 

Societatca Procent 
din total 

Valuate de piata la 
31 tiecembric 2017 

-Id- 
1 BANCA COM ERCIALA ROMANA S.A. 31.53 475816.901 

2 11,38 217.017.232 OMV PETROM S.A. Bucuresti 

3 RR.D. - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 1277 192709166 

4 BANCA TRANSILVANTA S.A. Cluj 6.83 103.012512 

5 S.N.T.GN. TRANSGAZ S.A. Medias '1,92 74.286336 

6 C.N.T.EE. TRANSELECTRICA S.A. Bucuresti 4,57 69.029.886 

7 ANLIIBIOTICE S.A. lasi 3,46 52266.825 

8 S.N.G.N. ROMGAZ SA. Medias 3,34 50.343359 

9 TURISM LOTUS FELIX S A. Baile Felix 2,26 34.139.573 

10 
EXIMBANK - BANCA DL EXPORT IMPORT A 
RO-rTAN1E1 S.A.

2,22 
- 

33.O.727 

Total 86,28 1.302.125.517 

La data tic 31 decembric 2016 (irupul detinea tin portofoliu Ic participatii Th societAi si fonduri de 
invcstitii la valoare ic piata do 1.321.921.568 lei. Secietátile on pondere in totalul titlurilor disponihile in 
vederea vftnzarii in care Grupul detinea participalii stint umiatoarele: 
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33. CONCENTRAREA EXPUNERTI (continuare) 

Nr. 
Cr1. 

Societatea Prorent 
din total 

Valuate de piata la 
31 decembrie 2016 

-Id- 
BANCA CONIERCIALA ROMANA S.A. 29.42 388.952975 

2 OMV PETROM S.A. Bucuresti 14,47 191.261.838 
3 B.R.D. GRO[JPE SOCIETC GENERALE S.A. 13.70 181127351 
4 BANCA TRIThSLLVANIA S.A. Cluj 7,47 98810029 
5 C.N.1E.E. TRANSFIECTRICA S.A. Bucuresti 6,24 82.453.266 
6 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Meclias 4.03 53.230.758 
7 ANTIB1OT1CI S.A. Iasi 3,65 48.263.294 
8 S.N.aN. ROMGAZ S.A. Medias 3,04 40.210.350 

EXIMBANK - BANCA DE EXPORT IMPORT A 
ROMANIFI S.A. 

276 36508311 

10 J TURISM LOTUS FELIX S.A. Baite Felix 2,57 33979.044 
Total 87,35 1.154.797.219 

34. TRANACT11 SI SOLDIJEI CU I'ARTJ AFLATE IN RELATII S1'ECIALE 

EU/ale ale Societatil 

In conibimitale on legislatia in vigoare, Societatea define control inn-un nunlar de II emitenti la 

31 decembrie 2017 (2016: 11 emitenti). Toate fihialele Societatii la data raportarii an sediul in 

Romania. Pentru acestea procentul de detunere at Societatli nu cstc diferit de procentul nuniaiuhñ 

dc voturi detinute. 

Deoumire sociecate 
Procent delinut de 

SW la 31.12.2017 
Procent de(inut de 

SW to 31.12.2016 

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste 99,94 99,94 

VOLTALiM S.A. Crajova 99,I9 99,19 

MERCUR S.A. Crainva 97.86 93,37 

GEMINA. TOIJI( S.A. Rm. Valcea 88.29 88,29 

ARGUS S.A. Constanta 86,34 86,21 

FLAROS S.A. Bucuresti 81,04 81,04 

CONSTRUCTU FEROVIARES.A. (raiova 77,50 77,50 
UNIVERS S.A. Rm. Valcea 73,75 73,75 

PROVITAS S.A Bucuresti 70,28 70,28 

IL[R1SM PUCIOASA S.A. Danibovita 69,22 69,22 

ALIMLNTARA S.A. Slatiria 5224 52,24 

Entitati asociate We societatil 
La 31 decembrie 2017 Societatea detineaparticipatii de peste 20% dat nit mai marl de 50% din 
capitahul social la in nurnar de 9 emienti (2016: 8 emitenti). Toate entitatfle asociate ale 
Societatil an sediul in Romania. Penini acestea procentul de deüncre de eatrc socictate flu este 
diferit de procdntut nuwarulni de voturi detinute. 
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34. TRANZACTII SI SOLDURI CII PARTJ AFLATE IN RELATH SPECIALE (continuare) 

Denujuire societate 
Procent detinut La 
31 decembric 2017 

Procent detinuit Ia 
31 decembrie 2016 

LACIAlE NATIJRA S.A. Targoviste 39,70 39,70 

SIN EROM S.A. Cluj Napeca 31.88 31,631 

ELECTRO TOTAL SA Butusani 29,86 29,86 

TIJRISM FElIX S.A. Baile Felix 28,97 

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 28,02 21,21 

PRODPLAST S.A. Bucuresi 27,55 27,55 

TURISM IAYIIJS FELIX S.A. F3aile Felix 27,46 27,46 

MAE S.A. Craiova 25,83 25.71 

ELECTROMAGNETICA S.A. Bueuresli 25,40 25,40 

In urrnn anal mi eriteriilor cantitative i calitative prezentate In [AS 27 - Sttuaftiflnanciarc individuale 
si IFRS 10— Sitwitiiflnanciare consolidaic", Grupul a concluzionat cä nu deline investitii in entitãti 
asociate 1a31 decembrie 2017 si 2016. 

Dceontàrilc .i tninza4iiic in interiomi Grupului, Ca 5i profiturile nerealizate rezultate din tranzactii in 
interiorul (irupulul, sum eliminate in totalitate din siluatiile finaneiare consolidate. 

35. I'ERSONAILL CEEIE DE CONDUCERE 

31 decembrie 2017 

Membrii Consiliului de Administratic: Tudor Ciurezu - Presedinte, Cristian Buu - Vicepreedinte, 

Aiuina Radu, Radu 1-langa, Ana - Barbara Bubirca, Nicolac Stolan, Carmen Popa. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director General. Cristian Buu - Director General Adjunct. 

31 decembrie 2016 

Membrii Consiliului de Administratie: Tudor Ciurezu - Preedinte, Anina Radu - Vicepreedinte, 

Cristian Busu, Victor Capitanu, Nicolac Stoian, Carmen Popa, Paul -George Prodan. 

Conducerea efectivã: Tudor Ciurezu - Director General, Anina Radu - Director General Adjunct. 

Gmpul no are obligatii contractate cu privire la plata de pensii catre fosti mernbrii ai Consiliului dc 

Aciministratie si conducere si dcci an are contabilizate angajamente de accasla nalura. 

Grupul flu a acordat credite sau avansturi (cu exeeptia avansurilor pentru deplasari in interesul 

serviciutui, jUstificatc in ternien legal) niembrilor ConsiJiului de Administratie si conducerii sin" are 

contabilizate angajarnente de aceasta natura. 

Societatea flu a primit si no a acordat gamwii in favojrea nieiilnei paiti afiliate. 

Raportarea pe segmente este reprezentatñ do seginentarea pe activitãli care are in vedere ramura de 
aelivitate din care face pai'te obiectul principal de activitate at societatiilor din perimctrul conso1idriL 
Societatea Impreun cu societile din porlololia in care detine peste 50%, incluse in perimetnil de 
consolidate, 51 destboara activitatea pe miiiatoarele sewnente  de activitate principale: 
- activitatea de iavestitii Jinanciare 
- inehiriere de spajii 
- industrie alimentara 
- turisiii 
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36. RAPORTAREA PE S]LGMENTE (ccrntfnuare) 

Prezenthm mai jos indieatorii de referinlä in seopuL unei eventuate analize: 

Indicatori 

inchiriere Indusfila afinictarA Turtsrn Activitate fmanciara TOTAL 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Active imhiIizate 143.269.378 130.707.103 60958.399 62.272.344 14.419241 14.075.451 1528072.012 1.361.199.497 1746.728,730 1.568.254.405 

Active 61.11aruc 21.204.053 22.909.013 129.314.145 91444.494 2,213.563 2.145.065 6.583.747 41.421.568 159.975508 157.920.140 

Cheltuielim avans 2.683.124 3.654.026 60.454 54.620 21.253 24.253 13.440 81.276 2.838341 3.814.175 

Datorli 25.353.815 42078,883 111800.458 65.878.438 854.967 736.034 174.598.069 151.662.356 312.607,309 270.355.711 

Venituri in avans 824.364 860.360 3.675 3.843 66.453 20.260 8.355 12.617.426 902.847 13.501.889 

Provizioane 579.804 489.363 675.673 682,170 87.496 85079 5,288.900 5.048.030 6.631.875 6.304.612 

Interese minoritare 32.419.449 32.017.726 32,119.449 32.017.126 

apiIuri' proprii 140.998.332 	113.341.536 77.923.200 87.207.307 15.645.41 15.403.406 1.322.414426 .191.356.833 1556.981.099 1.407.808.782 

Venituri totale 26.357.843 33.194.066 117.856.265 196.749.944 6.351.216 5.402.909 105.525.354 149.279.723 316.090.678 384.626.647 

Cheltuieli totale 15.871.366 24.907.670 186.653.396 199.189.002 5.803.261 4.989.123 26.627.670 32.157.644 234.955.693 261.253.439 

Rezultat brut 10.486.477 8.286.396 (8.797.131) (2.439.058) 547.955 413,786 78.897.624 117.112.084 81.134.985 123.373.2G8 

Rezultat net 9.096.652 6.979.010 (2.864.464) (2.439.058) 429.825 339.094 71.283.848 130.378.373 71.9E15.871 105.257.419 

lndicatorii prezentati au fost stabiIii pe baza si[uatiilor financiare individuate ale Società4ii i ale socictäilor din perimetrul de consoiidarc. 

In cadrul activelor imobilizuie deinute Ia 31 decembrie 2017 de Grup, o pondere de 87,48% o detin activele din activitatea de iovestitii financiare 

rcprezen(atä da portofoliul de imobilizari financiare, respectiv 86,80% in 31.12.2016. 

Nivelul ridicat at datoriilor se datoreaza in principal inregistratii irnpozitului pe profit arnânat aferent rez.ervelor din evaluarea la valoarea justh a 

portoioliului, In 31 decembrie 2017 avãnd o pondere de 40,48% (2016:38,22%) in total datorii. 

Dc asemenea, rezuttatul net Ia 31 decembrie 2017 realizat de activitatea de investiii financiare are opondere de 9908%, on mull pcsterezuJttu1 obinud ' 
de societAIe Inctuse in consolidate (2016:95,36%).  
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37. ANGAJAMENTE SI DATORII CONTINGENTE 

Actiuni in instanta 

Grupul are un numar de actiuni in insLanta care decurg din eursul normal a! aetivitatli. Conducerca 
Gruptilui considera Ca aceste actiuni all vor avea un impact seniniflcativ aupra situatiilor financiare. 

La data de 31 deoembrie 2017, figuniu Inregistrate In stare dejudecathun nurnär de 121 cauze, din care: 

- 	59 cauze are calitatea de reclamant; 

- 	25 cauze are calitatea de pãrt; 

I cauzá are calitatea de intervenient; 

- 	27 carve in procedura insolventei; 

- 	5 Gauze in calitate de te4 poprit; 

- 	3 cauze in calitate de ehomat in garai4ie; 

- 	I cauzä in calitate de parte vatãmatA. 

Dupi obiectul acestora, onuzele Se sti-uctureaza astfel: 

- 	45 cauze comerciale; 

- 	8 cauze - anulare hotàrãri A.Ü.A.. in care are calitatea de reclamant 

27 cauze aflate in procedura thsolventei; In 25 cauze are calitatea do creditor ehirografar si In 

2 cauza calitatea de creditor de aport; 

- 41 altecauze. 

Totalul de 121 cauze este struomrat astfe!; 

- 	92 Gauze se regasese La societatile cuprinse in perimetrul de consolidaro, astfel; 

41 cauze in calitate de reelaniant peniru surna de 11.703.479 Ici; 

20 cauze in calitate de pãrât pentru suna de 3.976.231 lei; 

• 24 cauze in procedura insolventei pentru swim de 7.870.145 lei; 

cauzä in calitate de pane vitunaVi pentru sunia de 556,500 Id; 

- 	6 alto cauze; 

29 cauze apaitin Societatii si Se compun in principal diii: 

• IS Gauze urn calitatea de reclarnanth.; 

• 5 caIIz  are calitatea (IC pãrfltA; 

• 1 cauzrt are calitatea do intervenieulá; 

• 3 cauze - in procedura ftisolventei. 

• 2 cauze - chematä in garariçie 

Dupa obiectul accstora, cauzek care apartin Societatil se strucLureazä agnfei: 

- 3 cauze - societili atlate in precedura insolveiflei, astfel: 

in 2 id,ae Societatea are calitatea de creditor chirografar; 

ant,-o cauzà are ealitatea de creditor de aport. 

- 8 cauze - anulare hoffirfiri A.G.A / anulare opera4iuni Cu actiuni, in care Socictatca are 
calitatea de reclamanta; 

- 18 - alle ealize. 
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37. ANGAJAMENTE SI DATOHII CONTINGENTE (continuare) 

In dosarele de faliment. In data do 31 decenibrie 2017 sunt Inregistrate 3 eauze din care in duuA Societatea 
oste creditor chirografar, rospectiv Elcetrototal Botoani Si SCCF Bueuroti si o cauza in care Societatea 
este creditor do aport - Corint Targoviste. Ment.ionarn cä in cursul anului 2017 s-a Inehis procedura 
fhlirnentului pentru ARO, Societatea nerecupeiand ercaifla inscrisã. In rnasa credala. 
In ceea Ce prvefle ac4iunile in care Societatea are ealitatea de reclamazitã, având ca object anularea hotarârilor 
AGA, acestea vizeazA in principal: modificari ale actelor constitutive, constituire do not soeicth4i cu aporturi in 
natur, achiziic active, nperaçiuni Cu actiuni, fuziune, Iioththri adopte en incálcaren liinitc]or de competcnçñ, 
printre crwictAtile Srãte figunind Corea]is S.A. Craiova. Prodplast S.A Bucure$i, Contaotoare S.A. BuzAu, 
Cerealcom S.A. Alexandria, BCR S.A. Bucuresti, Sinterom SA. 
La capitolul ,,alte Gauze", in care Societatea are calitatea do rcelamantä, stint inregisirate dosare având 
object diversiticat: pifingri penalo, executAri siliz preten4ii-despãgubiri, contestatii la executare silitA 
prin poprire asupra dividendelor cuvenite, cereri de interventie dintre care exenipliflcam: 
- executare si!itä Impotriva debitoarei AAAS (fosta AVAS ) pentru recuperarea sumei de 633.567 lei. 
conform Sentintei civile nr. 1581/21.10.2010, dosar or. 19477/3/2010, reprezentnd sum datoralä do 
eMit AAAS critic S.C. Retizoh S.A., respeetiv 70% din valoarea unui imohil retrocedat foflilor 
proprietari. Societatea respectivA a executat aoeasth sumã tot din contul Societatii, wand de prevederile 
aplicabile raspunderil solidare. Pânä in prezent a fost ineasatà Stima de 7875 lei si s-a mai distribuit 
Societatii sum de 35.565 lei din pail do vânzare al agiunilor detinute do AAAS la Biofami 5K 
Bucuresti (in exceutarea silitA dc cMre alti creditori), sunrn neincasatá panä In 31decernbrie 2017. 
So eontinu exceutarea. AAAS a contcstal vânzarea actiunilor detinute Ia Biofarm, contestatie adnüsa in 
prinili instaiflã, solua Hind atacatA cu ape'. Societatea a formulat cerere do interventie in cauza. AAAS a 
contestat si procesul verbal de distribuire a pretului rezultat din vanzarea actiunilcpr Biofarin, in care esto 

pane Si Societatea, dosar suspendat pana In solulionarea prime' contestatii a AAAS Ultinia contestatie a 
AAAS efectuata in cadrul acestei executari vizea,a core-ca de poprire a dividendelor cuvenite AAAS, ten 
poprit Mereur SA Craiova (dosar 29516/215/2017, Judecatoria Craiova, termen 21 martie 2018). 
- aepuni avãnd Ca object despagubiri pentru neindeplinirea obligalici dc derulare a ofertei publice 
obligatorii a actiunior in aplicarea prevederilor nit. 203 din Legea 297/2004 (refrritor actiuni Mobila 
Rdau1i S.A., I ada S.A. Giurgiu). Dosarul privind acuniIe Mobila S.A. Rädãuti se afiä in executare 
silitã a eman4elor din titlurile executorii obtinute. In dosarul privind actiunile Tada SA Giurgiu, dupä 
solu;ionarea favorabija obtinuü lajudecata in prima histmi, Curren do Ape] Bucurefli a Smis apeluri]e 

pr&eor si a dispus plath, cãtre apelanta Geochis S.A. a sujiici do 8.676 lei reprezent&d cheltuieli de 
judecata. linpotriva solutiei s-a decimal recurs, ecrero care a fost respinsa de catre instanta dejudecata cu 
obligarea Societatii Ia plata cure (leochis SA a sumei de 3.785,39 lei - onorariu avocat. 
-in dosarele avAnd Ca obiect daune, in ternejul art. 210 din Legea 29712004, in contradictorlu Cu acionarii 

majoritari ai emitenhilor Sinterom S.A. si Contactoare S.A.. all lost solutionate irevocabil, solutia 
instantelor fund aceea a obligarii paratelor la plata de daune, respectiv: 
a) in dosarul in. 439511412012, avãnd Ca object obLigarea la daune a Contactoare S.A. in calitale do 
aeçionar majoritar al Sinterom S.A., Curtea de Apel Ploiefli, prin Decizia 641/1210.2016, a oh]igat pãräta 
Contactoare S.A. Ill plata sumei de 368.804 lei, reprezentând daune interese i 32.114 lei, eheltuieli de 

judecath. Societatea Se afla in curs de executare silita pentm recuperarea ereantel. 
U) in dosarul nr. 5756/27912012, avAnd Ca object obligates la daune a societAtii Servicille Comerciale 
Rocnânc S.A. Plan Neam[, in calitate de ac4ionar majoritar at Contaeioare S.A. Buzau, Curtea de Apel 
Hacau prin Decizia 689/12.05.2017 a oh]igat SCR In plata catre Societate a suinei de 104.627,28 lei Si 

9.960 lei, cheltuieli dejudecata. Suma a fost ,-ecuperata do Societate prin cxeetftare silita. 
- a promovat de asemenea pe parcursul anu]ui 2016 r, actiune in pretentii bàneti pentru obtigarea 
Cerealconi S.A. Alexandria ]a plata surnei de 1.660.826 lei. reprezentSnd contravaloarea pachetului de 
actiuni cuveriitä la retragerea din soeietate. in conrormiunc Cu prevederile art. ] 34 din Legea nr. 
3 I/1990 R, cu modificArile Si cornp]ethrile ulterioare. Cauza s-a solu4ionat in data de 28.12.2017 pun 
respingerea cererii Societatii, avfind terinen de 30 de zile pentni formularea cäai de atac. 
Dosarele In care Societalca are ealilatea de pãrâtA, reprezcntnd actiuni avãnd Ca object pretenlii bncfli 
decurgand din calitatea de Director i/sau administratori ai Societntii, proniovate de Buzatu Florian 
leodor i Popescu Carmen loam care la 31 decembrie 2017, prezintA urmätoarea situatie: 
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37. ANGAJAMENTE SI DATORTI CONTLNGENTE cuntinuare) 

a) Dosarul nr. 6584/63/2014, reclamant Fiuzatu Floriari Teodor, având Ca object pretentii bthieti in sumA de 
1.758.550 lei i donne morale in sum de 40.000 lei motivat de faptul cA a lost revocat din fimncia de 
administrator de cätre AGOA, Se afla in rquiecare Ia tribunalul Del] sub or. 6584/631201d*, termen de 

judeeata2l rnathe 2018. 
b) Dosaru! nr. 2255212152015, reelamarnt Popescu Carmen loana. având ca object pretentii bineti in sumà 
de 48.000 Id, reprezentând participate la profit pentru perioada 01.01.2011-29.04.2011 (data la care a fost 
rnvocatà tie etre AGOA din thnclia dc administrator). Sentinta 721/14092017 a respins defmitiv cererea 
reclamantei. 
In cursu! anului 2017, no an fost Inregistrate aeliuni in anulare a Hotärârilor adoptate do Adunarea 
General a Aeioriari1or Soeietaii. 

38. EVENIMENTE TJLTERIOARE DAM BILANTULU! 

SOCIETATEA DL INVFSTITII FINANCIARE OLTENIA S.A. 

L In data de 15 ttbruarie 2018, Socieffitea a publicat rezulnie financiare prelirninare aferente anulul 
inehejat la 31 decenibrie 2017. intoernite in conformitate cu IFRS, prin cornunicare in piata (BVB), 
ASP si postare pe pagina de internet la adesa wwwsifoltro. 

It. A lost finalizat procesul de autorizare de cätre AST a Soeielà%ii in ealitate tie Administralor do 
Fonduri do Investitil Alternative (AFIA), precool si evaluarea i autorizarea persoanelor cu funcii 
cheie (management, adminisirarea riseului, ofiter de conformitate). Totodata a fost avizat Actul 

eonstituth a! soeietätii. 

Societatea a prirnit din partea ASP uniiàloarele docurnente: 

Autorizatia nr. 45/15.02.2018 prin care societatea a lost autorizatä in calitate de Administrator de 

Fonduri de Investitil Alternative (AFIA); 

- Avizul nt 48/15.02.2018 prin care so avizoaza modilieãrile Statutulni si Contractu[ui Societatil astfel 
cum air fost aprobate prin llotarârea AGFA or. 1/28042016. prin Uothrárea AGEA nr. 3125.08.2016 Si 

prin llotärArea or. 3/0509.2017, acetea devenind Act constitutiv do Ia prinirea prezentuliti aviz; 

- Autoriza%ia or. 46/15.02.2018 de autorizare a duarnnei Budii Danieta in func4ia-eheie de administrarea 

riscului in cadrul Societhlli; 

- Autorizatia or. 47/15.02.2018 do autorizare a doanmei Bàian Viorica iii ftinctia-cheie de oft" de 
conformitate in eadrul Societatii; 

- Decizia or 237115.02.2018 prin care se retrage doamnei BIan Viorica autori7a4ia de Reprezentant al 

Compartirnentului S Control Internal SocietAtii, 

ALl MENTARA SA Slatina 

I. In data do 17 februarie 2018 a avut be Adun 
	

(ienera!ä Ordinara a Actiooariior, intrunita statutar, 

care a aprobat urmioareIe: 

- 	situatiile financiare la 31 decenibric 201 7 

- 	profitul realizat a. 'amana nerepartizal: 

- 	descarcarea de gestiune a adininistratorilor pentru anul 2017; 

bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 

nivelul remuneraliei adminisuatorilor pentru ann! 2018; 

- 	vaboarc.R politci do asigurare pentru raspunderea profesionala a adm in istrntori!or iii anul 2018; 

u'tocIIureH sihjallibo' flmrneiare anunbe pentru and 201 7,conform !FRS; 
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38. EVENIMENTE IJLTER(OARE DATLI BILMNTUL(1I (continuare) 

ARGUS SA Constanta 

I. In data de 26 februarie 2018 a avid be Adunarea Gene.raM Ordinara a Actiormrilor, intrumli staR tar. 

care a aprobat urmatoarele: 

situatlile financiare la 31 decembrie 2017; 

reporrarell pierderii inregistratede societate La] I decembrie 2017 si acoperirea acesicia din profiturik 
viitoare; 

descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017; 

bugctul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 

- 	programul de investilii pe anul 201 S 

- 	inwentirca situatillei financiare anuale pentru anti 12017,  conform MRS. 

II. In data de 23 januarie 2018: 

- 	dl. Cristian Busu este rntmit presedinte al ConiIiuIui tie Adjninislratie; 

an ince-tat raporturi Ic de munca dintre Argus SA si directorul genera I-d I. Paul Verdes Ca urmare a 
incetarii rnandapdui la 24 januarie 2018. 

111. In data de 01 februarie 2018 Se numeste dl. Itobu Sabin Marco in thnctia de director general Cu 

contract do mandat pe perioada 05 fehrmsrie 2018-30 ionic 20] 8 

IV Incepand en data de 05 febniarie 2018 se numeste dl. Stefan Culotte in funelia de director comercial 

pe perioada determinata de trei !uni. 

COMPLEX UOT[LI]LIt DAMEOVITA SA Targotte 

I. In data do 16 fcbruarie 2918 a avut be Adunarea Generala Ordinarà a Aetionarilor. Thlninità statutar, 

care a aprohat urniàtoarele: 

- 	situalijic timniciare la 31 decembrie 2017; 

- 	repartizarca prolitului realizat la rezerve legale Si acoperirea partiala a pierderibor din anfl precedentil; 

descarcarea de gestiune a aduiinistratorilor pentru mm! 2017; 

bugetul de venituri Si ebeltuieli peniru minI 2018: 

programul de investitli pentru 2018; 

aIegerei d-Iui loan Pauna on niembru in Consfilulul de Adrninisftatie, pentru Lm niandat valahi! Cu 

eel at celorlati admi,,i,tralori, urinate a deinisiei unuia dintre adminisLratori; 

- 	nivelul rumujiemliel adm in istratorflor pentru any! 2018; 

- 	valoarea pohici de asigurare pentru raspunderea profesionaba a adminktrftoriIor in anul 20] 8: 

- 	intocniirea situal ijior fliianciare anuale pentru ann! 2017, conform IFRS; 

II. In data de 16 februarie 2018 a IbM numit presedinte CA -dl. Loan Fauna. 

CONSTRL'CTII FEROVIARE CRATOVA SA 

I. In data de 31 itinuarie 2017 Consiliul de Administratie aproba anlanarea datei plaiii (IC 16 fehniaric 
2018 stabilita pentru restituirea caire actionari a mci co!c parti diii aporturi conform hoatarii A(IEA din 
22 septeinlirie 2017, pana la data end solutia in Dosarul in. 2493/63/2017 r  aflat pa rolul Tribunatului 
Do!j. Va fi defutitiva. 
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38. EVEMMENTE ULTERLOARE DATE! BILANTIJLUI (continuaro) 

IL In data de 19 tiThru&ie 2018 Trihunalul DoU,  in Dosarul nr. 12493/63/2017, a admis opozilia 
Ibmiulata de Mirititluictional Ecologic System SRL a holararea AGEA a SCCF Craiova din data de 22 
sepicnihrie 2017, publicata in MO lu-. 3840/11 octombrie 2017 do diminuare a capitalului social, prin 
restituirea catre actionari a onei cote parti din aporttrri si pe oak de eonseeiuth: obliga SCCF Crainva a 
acordarea unor garantil adeevalL rcspcctiv luslituirca gamntiilor in favoarea Multiflinctional Ecologic 
System SRI., cu privire la actiunile detinuic do SCCF Crajova In SIF Moldova si SNG Romgaz. inainte 
de a proceda la reducerea capitalulul social si la efeewarea platilor eatre actionari, pit;] diminuarea 

capitalului socital. Cu ape] in 30 de zile de la comunieare, 

III, ?n data do 20 februarte 2018, a avut icc Adunarea Genorala Ordinara a Actionarilor, intrunitA 
stat-utni-, care a aprobat urmatoarele: 

	

- 	sit ual I Ic financiatelall deconi I, ne 201 

- repartizarca profitului reaIimI 

descaroarea do gostitme a adnunistratonilor poiltru anul 207: 

bugetul de veniluri si chelluieli peninti minI 201 

	

- 	nivelul remuneratiei adrninitratoniIor pentru anul 2018; 

	

- 	valoarea pohtei do asap urare pentru raspunderea profesiona Ia a adni inisiralorilor in anul 2018; 

intoenhirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform !FRS; 

FLAROS SA Bucuresti 

I. in data de 19 februarie 20tR a avut be Achinarea Generala Ordinarii a Actionarilor, intrunith statutar. 

care a aprobat urnitoareIe: 

	

- 	situatiile financiare bi 31 deceinlinie 201 7 

	

- 	reparuzarea profitulut reabizat 

clescarcarea de gestiune a administmorilor pentru minI 2017; 

- bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 

- nivelul rernuneratici administratorilor pentru anal 2018; 

	

- 	intoernirea siivatiibor financiare anuale pentru aimt 2017, conForm FRS; 

GEM] NA SA En,. Valcea 

1. Incepand Cu data de 0 1 ianuaric 2018 s-a prelungil eontracthl de mandat pentru dirtoruI general pana 

in 31 decembrie. 208. 

IL In data dc 19 fohi-narie 20 18 a avut Joe Adunarea Generalâ Ordirrnrh a Aetionarilor, intrunita statutar, 

care a aprobat umiAtoarele: 

	

- 	situatiile tinanciare la 31 decetnbrie 2017; 

- repantizaica profitulni realizat 

	

- 	descarcarea de gestiune a administratordor pentru anul 2017; 

bugetid do venituri Si eheltuieli pentru anal 2018; 

pmgrainul de investitii pentru anul 2018; 

revocarca d-nei Budin Dan jela din functia de administarator; 

aieerea d-nei Vladntoaia Valentina in functia de administrator pentru on mandat cu durata pana la 
data & 04 se-ptembrie 2019 
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38. EVENIMENTE ULTERIDARE BATH B1LANTULIJL(continuare 

nivelul remuneratici adnijuistratorilor pentru aiml 2018; 

aloarea politei de asigurare pentru raspunderca profesionala a administratorilor in anul 20 8; 

	

- 	intoenurea sitiiatiilor financiare anuale pentru anal 2017. conform IFRS; 

MERCUR SA Cralova 

1. In data de 06 febnmrie 2018 in dosarul nr. I4458/215J20I4 Carton de Apel Craioa a respins Ca 
nefondate recursurile formulate de MERCIJR SA si Coiisililul Judetean Dol. Respinc Ca lipsit de interes 
reoursul l-a mialat de Asociatia Crestina Loumenica. Decizia este irevocabila. 

To fapt se ijientine sciutia Tribunalului DoIS din data de 25 octombrie 2017, care in esenla 
precizeaza 	oblige paratul Mereur 5k In restimirea eatre i-cclamant ( Consi hull J udetean Dolj) in 
natura a tuturor bunurilor enumerate in procesul verbal din 21 nojembrie 2005. jar daca resticuirea flu 

este poibila, obliga paratul In plata catre rectamant a despagubirilor in surna de 113907 Ici, reprezmiand 
contravaloarea bunurilor Si to plata sumei de 2108.6 lei eheithieli de jtideeala.Oh!iga apelanta 
\4ERCUR SA sa-i plaleasca apeIlaitci Asociatia Crestin Rewnenica suma de 2.400 lei cu titlul de 
clieltuieli de judecata" 

ii. hi data de 20 februarie 2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinarä a Actionarilor, iritrunith statutar, 
care a aprebat urrnatearele: 

	

- 	situatiile fluanciare In 31 decembrie 2017; 

	

- 	clrnrtizarea profitu tul realizat 

	

- 	descarearea do gestiune a adjiiinistratorilor pentru anal 2017; 

	

- 	hugetul de wainuri si clieltiiieli pentru ann! 2018; 

	

- 	programul de activitate pc1Iru airul 2018; 

	

- 	nivelul remuneratici adniinstratori1or pentru anal 2018; 

	

- 	valoarea politei de asigurare pentru raspunderea prolèsionala a administratorilor in anu! 2018; 

	

- 	intoernirea situatiilor f,naiiciait anuale pentru anal 2017. conform IERS; 

realegerea Consi[iului de Administralic format din 3 mernbri. pentru an randat de ?1 ani incepand din 

01 julie 2018. 

I'ROYITAS SA Bucuresti 

I. in data de 14 februarie 2018 a avut bc Adunarea Ge.neraM OrdinarA a Aeionarilcir, intrunitA statutar, 

care a aprohat urmatoarele: 

situatiile linanciato Ia 31 decembrie 2017; 

	

- 	repartizarca profltului realizat in 2017 

desearcarea tie gestiunc a adrninisiratorului time d-ra Anina Radii pentru perioada 01 ianuarie --3! 

octombrie 2017 Si a admini1njtorului l ii'k this Nedolcu Alexandra Catalina pentru perioada 01 
nuicuibric —31 decembrie 2017 

hugetul do venicuri si cheltuieli pentru ann! 2018; 

nivelul remuneratici adininisiratonu un ic pentru annl 2018: 

- 	nu mirea audi' or-u liii lila neal; 

ituocril tea situati i or tinanciare anuale pentrn earl 20 17,  conform ftRS: 
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38. EVENIMENTE IJLTEIUOARIL DATEI BILANTIJLIJI (conliuuare) 

TURISM SA Pucloasa 

I. In data tie 20 februarie 2018 a avut be Aclunarea General OrdinarA a Actionaril
care a aprobat umiàtoarele: 

	

- 	situalii1v fiuianciare In 31 deecrnbrie 2017;  

	

- 	repartizarea proIilului real mt 

descarcarea de gestiune a adininistratoribor pentni anul 2017: 

	

-- 	hugetul de venituri si eheltuieli penfl anul 2018: 

m prograni de investitii pentru anti! 2018 

	

- 	nivelul rernuneratici administratorilor pentru anul 2018; 

valoarea po]itei de asigurare 	raspunderea profesionala a administratori!o in anul 2018; 

intoamirea situatiilor financiare anuale pentru allUl 2017, eonfonn IFRS; 

UNI\'ERS SA Rm. Valeca 

1. In data de 19 februarie 20t8 a avut be Adunarea (3cnera1ä Ordinarà a Actionarilor. inUunitä statutar, 
care a aproIat urniätoarcic: 

situatiile financiare la 3 1 decembrie 2017; 

repartizarea profitu!ui net realizat in anul 2017 

descarearea de gestluac a administmiorflor. pentril activitatea desfasurata in exercitiul tinanciar din 

anul 2017; 

bugetul de venituri si cheltuieli pentru atm! 2018; 

nivelulul rernuneratie] aciministratorilor pentru exercitiul Irnanciar 2018; 

	

- 	nivelul pcIitei de asigurare pentru raspunclere profesionala a administratorilor in anul 2018: 

	

-- 	intoemirea situatiilor finauciare anuale pentru anul 2017, conform ffRS; 

VOLTA] TM 84 Craiova 

I. Incopand on data de 01 ianuaric 2018 s-a prelungit conlraetiil de niandat pentru directorul general pana 

a]] martie 2018. 

IT. In data tIc 19 februarie 2017 a avut be Adunarea Generala Ordinarä a Aetionarilor. intrunità statutar, 

care a apiobat unnMourele: 

	

- 	situalifle finmiciare la 31 decenibrie 2017; 

repartizarea profiului realizat pentru acoperirea pierderii din mlii ariteriori; 

	

- 	desearcarea de gestiune a athninislratorilor pentru aunt 2017; 

	

- 	bugetul tie venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 

	

- 	pmgraiiuil de investith pentni aim! 2018; 

	

- 	ni yel u  rellILInerMie, ad inii isIri I or i kM pen flu aiuI 2018; 

intoomirea situatiitor financi are anuiJe perU ni aumnt 2017, coiitorm IYRS; 

or, intiiinitä statutar, 
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38. EVINIMENTE ULTERIOARE DATFI BIIANTUJ JJI (continuum) 

Niciuna din societatile comerciale inclose in perimetrul do consolidare an intra sub incidents OMFP or. 

891/25.06.201 2, respectiv nu este obligata sa intoetneasea si sa raporteze situatii financiare in conditii de 

lEfts. Acestea conduc evideuta contabila confomi regleinentarilor OMFP 1802/12014 pentru aprobarca 

rc&cnlentarilor contahile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale 

consolidate. In vederea consolidarii, acestea intocniesc at doilea set de siluatil financiare in conditii de 

IFRS. Silualille financiare intoemiLe in conditil de IFRS rezultu prin retratarea situatiilor financiare 

intoornite in ham 0MEV 1802,12014. 

Situatiile financiare consolidate an fost intoornite in confonnitate en Norma or. 3912015 pentru apmharea 

roglementarilor contahile eonforrne en standardele internationate de rapertare financiara, aplicabile 

entitatilor autorizate, reglemenLate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Finandara din 

Seetorul histrurnentelor si Investitlilor Financiare. 

Aceste situapi financiare sunt destinate exelusiv peniru a Ci utilizate de eatre (irup, a4ionarii acestuia $i 

ASP si no genereaza modi heari in drepturile actionarilor privind dividendele. 

conuniv.dr.ec. CeTudor 	 conf.univ.dr. Busu Crisfian 	 cc. Sichigca Elena 

FreedrntemmecWr (1 ciira1 	 Vicepre edinte/Dir543neraI Adjunct 	DirecWrc/noitiic 
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