
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL 

31.12.2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

 CUPRINS 

 1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII 

  1.1. a) ADMINISTRAREA PORTOFOLIULUI 

  1.1. b) INVESTIŢII ŞI TRANZACŢII 

  1.1. c) ADMINISTRAREA INSTRUMENTELOR MONETARE 

  1.1. d) STRUCTURA ACTIVELOR ADMINISTRATE LA 31.12.2018 

  1.1. e) EVOLUŢIA ACTIVULUI NET  

  1.1. f) EVOLUŢIA ACŢIUNILOR S.I.F. OLTENIA S.A. LA BURSA DE VALORI 

           BUCUREŞTI 

   1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ: 

   a) PROFIT 

b) CIFRA DE AFACERI 

c) EXPORT  

d) COSTURI 

e) % DIN PIAŢA DEŢINUTĂ   

f) LICHIDITATE 

   1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL SOCIETĂŢII  

          DESCRIEREA PRINCIPALELOR PRODUSE REALIZATE ŞI/SAU 

          SERVICII PRESTATE 

    a) PRINCIPALELE PIEŢE DE DESFACERE 

    b) PONDEREA FIECĂREI CATEGORII DE PRODUSE SAU  

    SERVICII  ÎN VENITURI ŞI ÎN TOTALUL CIFREI  

    DE AFACERI 

    c) PRODUSE NOI AVUTE ÎN VEDERE ÎN VIITORUL EXERCIŢIU 

    FINANCIAR 

   1.1.3. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE TEHNICO- 

          MATERIALĂ (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) 

   1.1.4. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE VÂNZARE 

   1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE         

          ANGAJAŢII/PERSONALUL SOCIETĂŢII 

   1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL  

          ACTIVITĂŢII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI  

           ÎNCONJURĂTOR 

   1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 

   1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII PRIVIND  

          MANAGEMENTUL RISCULUI 

    RISCUL AFERENT MEDIULUI ECONOMIC 

    RISCUL OPERAŢIONAL 

    RISCUL DE PIAŢĂ 

    RISCUL DE CREDIT 

    RISCUL DE LICHIDITATE 

    RISCUL DE PORTOFOLIU 

   1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA  

          SOCIETĂŢII  



 2

 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 

 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 

 

  3.2. DESCRIEREA POLITICII SOCIETĂŢII CU PRIVIRE LA DIVIDENDE 

  3.3. DESCRIEREA ORICĂROR ACTIVITĂŢI ALE SOCIETĂŢII DE 

ACHIZIŢIONARE A PROPRIILOR ACŢIUNI 

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

  3.5. OBLIGAŢIUNI ŞI/SAU ALTE TITLURI DE CREANŢĂ EMISE DE S.I.F. 

OLTENIA S.A.  

 4. CONDUCEREA SOCIETĂŢII  

 5. SITUAŢIA LITIGIILOR 

 6. ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢILOR DE COMUNICARE STABILITE DE  

    LEGISLAŢIE 

 7. ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE 

 8. REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ŞI SITUAŢIA PATRIMONIULUI 

 9. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ 

 10. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 
 

RAPORT ANUAL 
al Consiliului de Administraţie 

în conformitate cu 

Regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018  

pentru exerciţiul financiar 2018 
 

Data raportului: 31.12.2018 

 

 
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 ASF: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018 
ISIN: ROSIFEACNOR4 
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – 
categoria Premium (Simbol piață SIF5) 
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 aprobat în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor din data de 05.09.2017 și avizat de Autoritatea de 
Supraveghere Financiară în februarie 2018 prin Avizul nr. 48/15.02.2018, la data 
de 31.12.2018 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 



 4

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.  
 
Capitalul social subscris şi vărsat, înregistrat la data de 31.12.2018, 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 societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Legea nr. 74/ 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 
alternative; 

- 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;                           

- Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de 
investiţii alternative; 

- 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 Autoritatea de Supraveghere 
Financiară; 

- Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de 
guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
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-  Regulamentul A.S.F. nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative; 

- Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață; 

- Codul Bursei de Valori Bucureşti; 
- Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti; 

şi 
- Actul constitutiv. 
 

 
Realizarea activităţilor de depozitare prevăzute de legislaţie şi regulamentele 

A.S.F. a fost asigurată, în anul 2018, 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 2018 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  
 

Anul 2018 a fost marcat pe piața românească de capital de vești contradictorii 

din zona politică de natură să înrăutățească sentimentul investitorilor față de aceasta. 

Chiar dacă nu s-au materializat în totalitate, persistența acestor vești în spațiul public a 

creat emoții negative pe bursă cu efecte asupra cotațiilor. 

Primele 4 luni ale anului 2018 au fost marcate de creșterea cotațiilor, fapt ce a 

dus indicele BET - indicele reprezentativ al bursei - la un nou maxim post criză, peste 

nivelul de 9.000 puncte, piața fiind decuplată practic de piețele externe unde am 

asistat la o scădere puternică a indicelui Dow Jones Industrial Average. 

Acest trend pozitiv s-a datorat rezultatelor preliminare bune pentru anul 2017 și 

propunerilor de dividende consistente. 

Sfârșitul lunii aprilie a fost marcat de începutul unor vânzări majore de acțiuni 

urmare a zvonurilor privind modificări majore a schemei fondurilor de pensii 

administrate privat - Pilonul II. 
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Piața a pierdut până la începutul lunii iulie aproape 15% din maximile din 

aprilie, reacția negativă a investitorilor fiind firească, știind că fondurile de pensii sunt 

cumpărătorii cei mai importanți de pe piața românească de capital. 

Începutul celui de-al doilea semestru a consemnat o traiectorie ascendentă a 

pieței într-o mișcare de recuperare a nivelului cotațiilor. Eventualitatea distribuirii de 

dividende suplimentare, prefigurarea unor dividende parțiale, precum și rezultatele 

bune ale companiilor la 6 luni au condus la intrarea la cumpărare a investitorilor. 

Trendul ascendent s-a temperat în luna noiembrie și pe fondul unor scăderi de 

cotații pe piețele externe. 

Finalul de an a dus la un picaj neașteptat pentru bursa românească. Ordonanța 

de urgență a Guvernului (OUG nr. 114/2018) care include o taxă pe activele bancare, 

plafonarea prețului gazelor naturale, taxa pe cifra de afaceri pentru companiile din 

energie și telecom, reforma cadrului de operare a sistemului de pensii private a 

determinat un veritabil seism pe bursă, indicele BET s-a prăbușit cu 11,21% și a 

anulat câștigurile investitorilor de peste an. 

Indicele acțiunilor blue-chip a coborât chiar și sub reperul de 7.000 de puncte la 

un minim al ultimilor 2 ani. 

O oarecare contrapondere la scăderea cotațiilor acțiunilor în anul 2018 au 
constituit-o dividendele distribuite de cele mai lichide acțiuni din indicele BET (BRD 
Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, SN Nuclearelectrica S.A., S.N.G.N. 
Romgaz S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A.). 

Din punct de vedere al Ofertelor Publice Inițiale, anul 2018 a fost extrem de 
sărac cu o singură ofertă, respectiv cea a producătorului de vinuri Purcari Wineries 
Public Company Limited (WINE) care a intrat la cota BVB în februarie 2018 în urma 
unei operațiuni de 40 mil. EURO. 

O activitate sporită pe bursă a fost consemnată de segmentul obligațiunilor 
(obligațiuni emise de Globalworth, Banca Transilvania, Primăria Municipiului 
București, Internațional Investment Bank). 

În ceea ce privește trecerea bursei românești la statutul de piață emergentă, 
aceasta întârzie în special din cauza rulajelor mici. Agenția de evaluare financiară 
FTSE RUSSELL ține BVB pe lista de monitorizare în vederea promovării la statutul 
de piață emergentă, următoarea mutare fiind programată pentru luna septembrie 2019. 

S.I.F. Oltenia S.A. a contribuit cu o tranzacție importantă la bilanțul anului 
bursier 2018 prin vânzarea către Erste Bank AG a pachetului de 6,29% din acțiunile 
Băncii Comerciale Române, tranzacție în urma căreia în conturile societății au intrat 
140 mil. EURO. 

 



 7

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.  

Prin activitatea desfășurată, ne propunem îmbunătățirea alocării resurselor,  
obținerea unor randamente ridicate pentru capitalul investit, dezvoltarea societății prin 
creșterea valorii activelor administrate. 

Strategia de alocare a activelor urmărește maximizarea performanțelor 
portofoliului administrat, în condițiile de prudențialitate instituite de reglementările 
incidente funcționării societății. 

S.I.F. OLTENIA S.A. a continuat şi în anul 2018 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 31.12.2018 în portofoliul societății figurau un număr de 49 de emitenți, 
comparativ cu 51 emitenţi la data de 31.12.2017, valoarea nominală a pachetelor 
de acţiuni fiind de 540.162.674 lei și o valoare de piaţă de 1.478.457.359 lei, 
superioară cu 173,71% celei nominale. Evaluarea activelor S.I.F. OLTENIA S.A. 
se face conform Regulamentelor A.S.F. nr. 9 / 2014 și nr. 2/2018. 

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni administrat, de 1.478.457.359 
lei, este inferioară cu 18,02% celei înregistrate la 31.12.2017 (1.803.438.685  lei). 

Scăderea valorii de piață a portofoliului de acțiuni administrat se datorează 
vânzării pachetului de acțiuni deținut la Banca Comercială Română către Erste 
Bank AG. Această vânzare este principalul factor care a condus la diminuarea 
valorii pachetelor de acțiuni deținute în societăți comerciale de tip închis, de la 
614.896.621 lei la 159.052.930 lei, respectiv o scădere de 74,13%.  
  

Pe parcursul anului 2018, S.I.F. OLTENIA S.A. a ieşit din acţionariatul a 
trei emitenți:  

 Depozitarul SIBEX SA Sibiu - societate de tip închis, SIF Oltenia 
SA a solicitat retragerea din acționariatul acestei societăți deoarece 
adunarea generală a acționarilor a hotărât schimbarea obiectului de 
activitate; 

 MAT SA Craiova - vânzare pe Bursa de Valori București; 
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 Banca Comercială Română, prin încheierea unui contract de 
vânzare-cumpărare (societate comercială de tip închis). Valoarea 
contractului de vânzare - cumpărare este de 140 mil. EURO 

 

 În portofoliul de acțiuni administrat al societății a intrat un singur emitent, 
respectiv S.I.F. Banat Crișana S.A.  
 Structura portofoliului de acţiuni la data de 31.12.2018, în funcţie de piaţa 
pe care se tranzacţionează şi de modul în care intră în calculul activului net, se 
prezintă astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Structura 
portofoliului 

Emitenţi 
Valoarea nominală 

a pachetelor de 
acţiuni 

Valoarea de piaţă a 
pachetelor de acţiuni  

 
Nr. 
Sc. 

% lei % lei % 

1 Societăţi comerciale 
cotate B.V.B. 

18 36,73 337.136.429 62,41 1.032.467.421 69,83 

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

10 20,41 83.867.663 15,53 267.522.320 18,10 

3 Societăţi comerciale 
listate şi 
netranzacţionate 

3 6,12 5.807.900 1,08 19.414.688 1,31 

4 Societăţi comerciale 
de tip ”închis” 

13 26,53 97.446.428 18,04 159.052.930 10,76 

5 Societăţi comerciale 
în reorganizare, 
lichidare judiciară 

5 10,20 15.904.254 2,94 - - 

 TOTAL 49 100,00 540.162.674 100,00 1.478.457.359 100,00 
 

Din analiza structurii portofoliului, se constată că 89,24% 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 65,90% la sfârşitul anului 2017. Acest 
fapt se datorează ieșirii din portofoliu a participației deținute la BCR și investițiilor 
efectuate pe piața de capital. 

 

Menţionăm că valoarea de piaţă a acţiunilor listate şi tranzacţionate este calculată 
în conformitate cu Regulamentele A.S.F. nr. 9/2014 și nr. 2/2018 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. Prețul utilizat ca preț de referință se 
calculează în baza activității de tranzacționare din data zilei pentru care se efectuează 
calculul activului utilizat ca reper în dechiderea ședinței de tranzacționare din ziua 
următoare. 

 

În conformitate cu art. 1921 din Regulamentul C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol 
introdus prin Regulamentul A.S.F. nr. 2 / 2018) societăţile pe acţiuni neadmise la 
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tranzacţionare în cadrul unei pieţe reglementate sau sistem alternativ de 
tranzacţionare, în care S.I.F. Oltenia S.A. deţine peste 33% din capitalul social, se 
evaluează în activ exclusiv în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare 
în baza unui raport de evaluare, actualizat cel puţin anual. Este cazul societăților 
VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. București, COMPLEX HOTELIER 
DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște, TURISM S.A. Pucioasa și GEMINA TOUR S.A. 
Râmnicu Vâlcea. 

 

Acțiuni neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacţionare din România emise de societăți în care S.I.F. 
Oltenia SA deține sub 33% din capitalul social se evaluează la valoarea contabilă pe 
acţiune, astfel cum rezultă din ultima situaţie financiară anuală aprobată a entităţii 
respective. În cazul instituţiilor de credit, valoarea contabilă pe acţiune are ca bază 
de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise la 
BNR. 
 

 Structura portofoliului pe categorii de deţineri este următoarea: 
 
 

Cota deţinută din 

capitalul social 

total al 

emitentului 

31.12.2018 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% 15 287.943.041 53,31 13 196.667.215 35,98 

5,01% - 33% 22 154.044.133 28,52 26 250.029.673 45,73 

33,01% - 50% 1 2.493.255 0,46 1 2.451.093 0,45 

50,01% - 100% 11 95.682.245 17,71 11 97.518.954 17,84 

TOTAL 49 540.162.674 100,00 51 546.666.935 100,00 

  

Societățile care au ieșit din portofoliu se încadrează în categoria participaţii 

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

acestor societăți în valoarea nominală a portofoliu de acțiuni s-a diminuat de la 

45,73% la 31.12.2017 la 28,52% la 31.12.2018, concomitent cu o creștere a 

ponderii categoriei participaţiilor din portofoliu la care S.I.F. OLTENIA S.A. 
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deţine o cotă de până la 5% din capitalul social (de la 35,98% la 31.12.2017 la 

53,31% la 31.12.2018). 

Principalele sectoare de activitate reprezentate în portofoliu la 31.12.2018 sunt: 
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 Sectorul finanţe-bănci, cel mai bine reprezentat în portofoliu, are o pondere la 
31.12.2018 de 26,52% din valoarea nominală totală a portofoliului, respectiv 
31,20% din valoarea de piaţă. Se observă că ponderea sectorului a suferit o scădere 
faţă de 31.12.2017, fapt justificat de ieşirea din portofoliu a pachetului de acţiuni 
deţinut la BCR, ieşire ce a avut loc în luna octombrie 2018 prin semnarea în 
Registrul Acţionarilor a transferului de acţiuni de la SIF Oltenia la Erste Group 
Bank A.G. (sectorul finanţe-bănci avea la 31.12.2017 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., 
două sectoare (“finanţe, bănci” şi „resurse petrol, gaz metan şi servicii anexe”), ca 
pondere, reprezintă 48,70%. 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 2 din băncile importante din sistemul 
bancar, din punct de vedere al cotei de piață: BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-
Napoca (locul 1 în clasamentul grupurilor bancare) şi BRD GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. Bucureşti (locul 3 în clasamentul grupurilor bancare).  
 În cursul anului 2018, valoarea participaţiei la BANCA TRANSILVANIA 
S.A. Cluj-Napoca a crescut, numărul de acţiuni deţinute la 31.12.2018 fiind superior 
cu 103,16% celui de la 31.12.2017 (număr acțiuni la 31.12.2017 - 47.566.896, număr 
acțiuni 31.12.2018 - 96.636.050). 
 În cazul BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucureşti, numărul de 
acţiuni a crescut cu 37,65%, de la 14.835.135 acțiuni la 31.12.2017 la 20.421.287 
acțiuni la 31.12.2018. 
 Numărul de acțiuni deținute la cei doi emitenți (TLV, BRD) a crescut 
semnificativ urmare a politicii investiționale desfășurate, prin care o parte din 
lichiditățile obținute din vânzarea BCR au fost dirijate către achiziția de acțiuni 
bancare. S.I.F. OLTENIA S.A. a profitat de contextul favorabil creat în urma 
emiterii de către guvern a Ordonanței de Urgență nr. 114/28.12.2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, act normativ care a determinat scăderi de amploare a cotațiilor acțiunilor 
din domeniul bancar și energetic. 

 Strategia S.I.F. OLTENIA S.A. a fost și este pentru a menține participații 
ridicate în domeniul bancar, considerând că piața bancară are în continuare 
potențial de creștere. 

Evoluția pozitivă a indicatorului de profitabilitate a sistemului bancar din 
România în ultimii ani ne determină să fim optimiști și să menținem o expunere 
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ridicată a portofoliului administrat pe acest sector, chiar dacă ultimele decizii 
guvernamentale ale finalului de an 2018 par a afecta acest sector de activitate. 

Așa cum se menționează și în Raportul asupra stabilității financiare din 
decembrie 2018 al Băncii Naționale a României, în anul 2018 sectorul bancar s-a 
menținut sănătos. Solvabilitatea și lichiditatea au rămas în parametrii adecvați, 
concomitent cu îmbunătățirea calității activelor. 

 

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. 
 

  
 Implicarea managerială a S.I.F. OLTENIA S.A. în cazul societăților unde 
deține o poziție majoritară 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. 
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 La data de 31.12.2018, S.I.F. OLTENIA S.A. deţinea pachete majoritare de 
acţiuni în 11 societăţi comerciale:  

 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire societate 
Procent deţinere 

S.I.F. OLTENIA S.A.  
- % - 

Pondere în activul 
total  

S.I.F. OLTENIA S.A.  
- % - 

1. COMPLEX HOTELIER S.A. 
DAMBOVITA 

99,94 0,33 

2. VOLTALIM S.A. CRAIOVA 99,19 2,12 

3. MERCUR S.A. CRAIOVA 97,86 6,81 

4. GEMINA TOUR S.A. RM.VILCEA 88,29 0,22 

5. ARGUS S.A. CONSTANTA 86,42 2,67 

6. FLAROS S.A. BUCURESTI 81,07 3,11 

7. CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. 
CRAIOVA 

77,50 0,02 

8. UNIVERS S.A. RM.VALCEA 73,75 0,72 

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

10. TURISM S.A. PUCIOASA 69,22 0,25 

11. ALIMENTARA S.A. SLATINA 52,24 0,25 

TOTAL - 16,80 
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Evoluţia portofoliului de acţiuni în perioada 

 

2015 - 2018 

 

 2015 2016 2017 2018 
2018 / 2017 

% 

Număr societăţi comerciale în portofoliu    56 52 51 49 96,08 

Valoare nominală portofoliu               - lei - 530.350.717 522.663.899 546.666.935 540.162.674 98,81 

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

Valoare piaţă portofoliu 1.682.125.271 100,00 1.514.995.674 100,00 1.803.438.685 100,00 1.478.457.359 100,00 81,98 

Valoare piaţă societăţi comerciale închise 552.671.449 32.86 543.706.344 35,89 614.896.621 34,10 159.052.930 10,76 25,87 

Valoare piaţă societăţi comerciale listate 1.129.453.822 67,14 971.289.330 64,11 1.188.542.064 65,90 1.319.404.429 89,24 111,01 

Valoare Total Activ 1.708.098.544  1.570.989.901  1.824.576.020  1.982.611.377  108,66 

Valoare Activ Net                 1.622.765.774  1.494.899.450  1.770.430.599  1.838.322.127  103,83 

Valoare Activ Net Unitar     2,7971  2,5767  3,0516  3,1686  103,83 

 

 Pe parcursul anului 2018, portofoliul de acţiuni a cunoscut, în sinteză, următoarea evoluţie: 
- numărul de societăţi s-a redus de la 51 societăți la 49, înregistrând o scădere cu 3,92%;; 
- valoarea nominală a portofoliului de acţiuni a înregistrat o scădere cu 1,19%; 
- valoarea de piaţă a portofoliului de acţiuni s-a depreciat cu 18,02%; 
- valoarea  activului a crescut cu 8,66%; 
- valoarea activului net a crescut cu 3,83%; 
- valoarea activului net unitar a crescut cu 3,83%. 
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 1. 1. b) INVESTIŢII ŞI TRANZACŢII 
 

În perioada ianuarie 2018 - decembrie 2018 s-au realizat tranzacţii de 

vânzare acţiuni pentru obținerea disponibilităților necesare plății dividendelor către 

acționarii societății dar în principal și pentru optimizarea structurii portofoliului, 

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

făcut obiectul tranzacţiilor de vânzare, menționăm: 
 

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

 - OMV PETROM S.A. Bucureşti 

 - CONTACTOARE  S.A. Buzău 

 - MAT S.A. Craiova 

 - BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 
 

 Valoarea de vânzare a pachetelor de acţiuni a fost de 668,59 mil. lei.  

 Suma obținută din vânzarea BCR reprezintă 97,73% din suma obținută din 

dezinvestire. 

 Vânzarea pachetului de acțiuni BCR la un preț de 140 mil. EURO a fost 
apreciată de investitorii și specialiștii pieței de capital, SIF Oltenia SA fiind 
răsplătită cu premiul ”Tranzacția anului 2018” în cadrul evenimentului 
”Inaugurarea anului bursier 2019” organizat de către Bursa de Valori București, 
”Premiul pentru cea mai mare valoare a tranzacțiilor - categoria SIF” în cadrul 
evenimentului ”Gala Premiilor Pieței de Capital 2018” organizat de către Asociația 
Brokerilor iar în cadrul acestui eveniment domnul Tudor Ciurezu a primit ”Premiul 
pentru coordonarea celei mai mari tranzacții efectuate de o SIF”, precum și 
”Diplomă de Excelență pentru cea mai importantă tranzacție pe piața de capital 
românească în 2018” în cadrul evenimentului ”Gala Bursa 2018” organizat de 
Ziarul Bursa. 
   

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

de 221,64 mil. lei. 

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

 - ELECTRICA S.A. București 

 - BRD Groupe Societe Generale S.A. Bucureşti 

 - BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 

- S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. Arad 

- ANTIBIOTICE S.A. Iași 

- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș 
 



 17

 Sumele alocate investiţiilor (221,64 mil. lei) sunt inferioare celor obţinute 
din dezinvestire (668,59 mil. lei) deoarece contravaloarea pachetului de acțiuni 
deținut de S.I.F. Oltenia S.A. la B.C.R. a fost încasată în luna octombrie 2018 iar 
achizițiile de acțiuni listate s-au realizat în special în luna decembrie când acțiunile 
listate au cunoscut o depreciere semnificativă. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 
 

- mil. lei - 

2013 280,48 

2014 132,82 

2015 99,97 

2016 15,80 

2017 54,00 

2018 221,64 

TOTAL 804,71 
 

În perioada 2013 - 2018 s-au realizat investiții totale de 804,71 mil. lei (173 

mil. EURO, 1 EURO = 4,6639 lei la 31.12.2018), reprezentând un efort financiar 

ridicat pentru societate. 

În anul 2018 valoarea investițiilor a fost de 4 ori mai mare comparativ cu 2017 

și de 14 ori mai mare față de 2016. 
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 1.1. c) ADMINISTRAREA INSTRUMENTELOR MONETARE 
  

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

diversificarea riscului atât prin utilizarea mai multor tipuri de instrumente 

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

 În anul 2018, băncile partenere au fost: BANCA COMERCIALĂ 

ROMÂNĂ, BANCA TRANSILVANIA și RAIFFEISEN BANK.  

 Disponibilităţile băneşti au fost plasate în cursul anului 2018, după o analiză 

riguroasă a oportunităţilor oferite de piaţa monetară, în depozite în lei şi în valută. 

Acestea deţin la 31.12.2018 o pondere de 23,85% 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. 
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 La data de 31.12.2018 sumele ce se regăsesc în conturi curente sunt de 
472.375.238 lei, din care 443.275.124 lei, respectiv 95.043.629 EURO (93,84%) 
sunt sume în valută.  

 Acest fapt se datorează încasării în cursul lunii octombrie a contravalorii 
pachetului de acțiuni BCR, respectiv 140 mil. EURO. S-a optat pentru menținerea 
acestor lichidități în valută în conturi curente deoarece dobânzile aferente la 
depozitele în valută erau negative. Totodată, anticipând o apreciere a cursului 
EURO/RON a fost preferată menținerea disponibilităților în valută.  

 Sumele plasate în instrumente monetare la data de 31.12.2018 au fost de 
472.929.578 lei - conform datelor de activ, inclusiv dobânzile de încasat. 

 
 

1.1. d) STRUCTURA ACTIVELOR ADMINISTRATE LA 31.12.2018 
 

La data de 31.12.2018, valoarea activelor administrate – calculată în conformitate 

cu Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 – este de 1.982.611.377 lei, reprezentând o 

creștere de 8,66% față de valoarea înregistrată la 31.12.2017 (1.824.576.020 lei). 
 
 

31.12.2018 
 

Nr. 
Crt. 

Tip activ Valoare 

- lei - 

Pondere 

- % - 

1 Acţiuni cotate 1.319.404.429 66,55 

2 Acţiuni necotate  159.052.930 8,02 

3 Depozite bancare 554.340 0,03 

4 Titluri de participare OPCVM şi/sau AOPC 2.732.940 0,14 

5 Disponibilităţi 472.375.238 23,82 

6 Alte active 28.491.500 1,44 

TOTAL 1.982.611.377 100,00 
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Se constată că acţiunile cotate reprezintă 66,55% din activele administrate. 
 

Activele financiare de tipul acţiunilor au o valoare de piaţă de 1.478.457.359 

lei, respectiv 74,57% din totalul activelor, înregistrând o scădere de 18,02% față 

de valoarea înregistrată la 31.12.2017 (de 1.803.438.685 lei).   
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Principalele 10 participaţii din portofoliu 

 31.12.2018                        31.12.2017 
 

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. BRD GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A. Bucureşti 

20.421.287 232.802.672 2,9303 11,7422 12,6639 14.835.135 191.373.242 2,1287 10,4886 10,8094 

2. OMV PETROM S.A. 
Bucureşti 

718.100.277 214.711.983 1,2677 10,8298 11,6798 726.500.277 207.779.079 1,2826 11,3878 11,7361 

3. 
BANCA TRANSILVANIA 
S.A. Cluj-Napoca 96.636.050 193.755.280 2,0080 9,7727 10,5398 47.566.896 101.317.488 1,0956 5,5529 5,7228 

4. MERCUR S.A. Craiova 7.104.836 134.991.884 97,8593 6,8088 7,3432 7.104.836 117.229.794 97,8593 6,4250 6,6215 

5. 
SNTGN TRANSGAZ  
Mediaş 243.311 76.886.276 2,0665 3,8780 4,1824 193.270 74.215.680 1,6415 4,0676 4,1920 

6. FLAROS S.A. Bucureşti 1.233.390 61.669.500 81,0712 3,1105 3,3547 1.232.894 55.480.230 81,0386 3,0407 3,1337 

7. 
C.N.T.E.E. 
TRANSELECTRICA 
Bucureşti 

2.711.808 58.303.872 3,6994 2,9408 3,1716 2.811.808 69.029.886 3,8359 3,7833 3,8990 

8. ARGUS S.A. Constanţa 30.920.056 52.873.296 86,4160 2,6669 2,8762 30.891.705 87.423.525 86,3368 4,7914 4,9380 

9. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 103.326.461 50.319.987 15,3911 2,5381 2,7373 96.764.108 52.059.090 14,4136 2,8532 2,9405 

10. SNGN ROMGAZ S.A. 
Mediaş 

1.583.729 44.027.666 0,4109 2,2207 2,3950 - - - - - 

 BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ S.A. Bucureşti 

- - - - - 1.023.534.303 475.816.901 6,2973 26,0782 26,8758 

 TOTAL  1.120.342.416  56,5085 60,9439  1.431.724.915 - 78,4687 80,8688 
 

Activ total    1.982.611.377     1.824.576.020  

Activ net     1.838.322.127     1.770.430.599 
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Valoarea de piaţă la data de 31.12.2018 a primilor 10 emitenţi prezenţi în 

portofoliu reprezintă 56,51% din valoarea activului total al S.I.F. OLTENIA S.A., 
calculată în conformitate cu Regulamentele A.S.F. nr. 9/2014 și nr. 2/2018. 

 
S.I.F. OLTENIA S.A. şi-a mărit în principal participaţia, comparativ cu 

31.12.2017, la capitalul social al: 
- BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București 
- BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca 
- SNGN TRANSGAZ S.A. Mediaş  
- ANTIBIOTICE S.A. Iaşi 
- S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaş 
 

În vederea asigurării disponibilităților necesare plății dividendelor, au fost 
vândute pachete de acţiuni la emitenţi ca C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA 
Bucureşti, OMV PETROM SA Bucureşti, astfel încât cota de participaţie la capitalul 
social al acestora a scăzut.  

 

 

1.1. e) EVOLUŢIA ACTIVULUI NET  
 

 Cu o valoare de 3,1686 lei la data de 31.12.2018, activul net unitar prezintă 

o creștere cu 3,83% faţă de valoarea înregistrată la 31.12.2017 (3,0516 lei). 
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Evaluarea activelor S.I.F. OLTENIA S.A. se realizează conform Regulamentelor A.S.F. nr. 9/2014 și 2/2018. 
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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 34,20% faţă de valoarea activului net unitar. 

Preţul de închidere în data de 31.12.2018 – ultima zi de tranzacţionare din 
anul 2018 – pentru o acţiune SIF 5 a fost de 2,0850 lei, ceea ce reprezintă o 
scădere de 4,36% față preţul de închidere al anului 2017 – de 2,1800 lei. 

Pe ansamblu, situaţia preţurilor de închidere în ultimii trei ani, se prezintă, 
pentru cele cinci S.I.F.-uri, astfel: 

 

 Preţ închidere 
30.12.2016 

Preţ închidere 
29.12.2017 

Preţ închidere 
31.12.2018 

31.12.2018 
/ 

29.12.2017 

S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. 1,8480 2,7700 2,0400 73,65 

S.I.F. MOLDOVA S.A. 0,7800 1,4100 1,2080 85,67 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 0,2500 0,2430 0,2150 88,48 

S.I.F. MUNTENIA S.A. 0,6560 0,9800 0,5980 61,02 

S.I.F. OLTENIA S.A. 1,6300 2,1800 2,0850 95,64 
 
 

Se constată că titlurile emise de societățile de investiții financiare au 
înregistrat la final de an 2018 scăderi ale cotațiilor urmând trendul acțiunilor listate 
la BVB. 

 

 Numărul total de acţiuni S.I.F. Oltenia S.A. tranzacţionate: 154.931.361 
 Valoarea tranzacţiilor: 331.167.020 lei 
 Preţul mediu de tranzacţionare: 2,1375 lei 
 Capitalizarea bursieră a  S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2018 a fost de 

1.209.645.514 lei (259,4 mil. EURO, curs  1 EURO = 4,6639 lei la 31.12.2018)  
 

  

 

 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

 

Valoare Activ                            - lei - 1.570.989.901 1.824.576.020 1.982.611.377 
 

Valoare Activ Net                      - lei - 1.494.899.450 1.770.430.599 1.838.322.127 
 

Valoare Activ Net Unitar         - lei - 2,5767 3,0516 3,1686 
Cotaţie B.V.B.                            - lei - 
(preţ de închidere în ultima zi de 
tranzacţionare a anului) 

 
1,6300 2,1800 2,0850 

Cotaţie B.V.B./ Valoare Activ Net 
Unitar                                          - % - 63,26 71,44 65,80 
Discount                                      - % - - 36,74 -28,56 -34,20 
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1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ: 
 

a) PROFIT 

Profitul brut înregistrat la 31.12.2018 afectat inclusiv de provizionul 

constituit pentru fondul de participare la profit a personalului, conducerii 

superioare şi administrative a societăţii, este de 101.385.703 lei. În urma 

înregistrării unui impozit pe profit de 5.125.903 lei, a rezultat un profit net de 

96.259.800 lei, superior cu 28,12% profitului net prevăzut în Bugetul de Venituri 

şi Cheltuieli pentru anul 2018 (75.135.320 lei).  

 În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, 

rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin 

alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat. Astfel, 

profitul brut înregistrat nu cuprinde rezultatul obținut în urma vânzării BCR. 

 
  
 

b) CIFRA DE AFACERI 

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

totale de 123.632.287 lei. 
 

c) EXPORT – nu este cazul. 
 

 

d) COSTURI 

Cheltuielile totale sunt, la data de 31.12.2018, de  22.246.584 lei. 
 

Conform specificului activităţii, principalele grupe de cheltuieli sunt: 

- comisioane și taxe de administrare și supraveghere – 2.438.351 lei;  
- alte cheltuieli operaționale – 18.765.032 lei;  
Cheltuielile societăţii sunt acoperite de dividendele încasate de la societățile 

din portofoliu.   
  

e) % DIN PIAŢA DEŢINUTĂ – nu este cazul. 
 

f) LICHIDITATE 
 

La data de 31.12.2018, disponibilităţile băneşti ale S.I.F. Oltenia S.A. - 

conform datelor de bilanţ - au fost de 472.929.578 lei, din care 472.375.238 lei 

reprezentând  99,88% - plasate în conturi curente şi numerar. 
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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 
 

 

 

* - În conformitate cu prevederile IFRS9 cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente 

tranzacţiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului 

global sunt reflectate în rezultatul reportat. 
 

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 

 
1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE  
          ANGAJAŢII / PERSONALUL SOCIETĂŢII  
 

S.I.F. OLTENIA S.A. a avut, la data de 31.12.2018 un număr de 44 salariaţi şi 
2 membri ai conducerii superioare (Directorul General și Directorul General Adjunct). 

Denumire indicator 2015 2016 2017 2018 
 -lei- % -lei- % -lei- % -lei- % 

VENITURI TOTALE din 
care: 

187.332.371 100,00 150.471.930 100,00 108.505.698 100,00 123.632.287 100,00 

- Venituri din imobilizări 
financiare  

29.501.952 15,75 44.249.147 29,41 68.321.469 62,97 90.616.735 73,30 

- Câștiguri din investiţii 
financiare cedate 

55.479.287 29,62 55.253.217 36,72 12.216.446 11,26 * * 

- Venituri din dobânzi 303.769 0,16 53.278 0,04 68.419 0,06 432.173 0,35 
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Dintre salariaţi, 29 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 

2018 44 29 
 

În cursul anului 2018 numărul de salariați s-a redus cu 6,38%. 
 

În cadrul societăţii nu s-a organizat sindicat. Salariaţii au desemnat un 
reprezentant care să le promoveze şi  să le apere 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, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al 

Consililiului din 26 iunie 2013, Legea nr. 74/ 2015 privind administratorii de 

fonduri de investiţii alternative, Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 
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fondurilor de investiţii alternative şi Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al 

Comisiei de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 

depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea. 

 

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, ţintele strategiei, activităţile 

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 şi ţintit pentru principalele tipuri de 

riscuri. 

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

independentă, care supraveghează și coordonează această activitate - Administrator 

risc. Administratorul de risc a primit Autorizația ASF nr. 46/15.02.2018, fiind 

înscris în Registrul ASF cu nr. PFR132FARA/160051, odată cu primirea de către 

S.I.F. Oltenia S.A. a Autorizației nr. 45/15.02.2018 prin care societatea este 

autorizată în calitate de AFIA. 

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 
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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: 

- riscul aferent mediului economic 

- riscul operaţional 

- riscul de piaţă (risc de preţ, risc valutar, risc de rată a 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 2018 a fost un an foarte bun, 
creşterea înregistrată de PIB fiind de 5,5% . 

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 2019 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 încă semne de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2019. 
Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de 

asemenea există un risc politic ridicat. În anul 2018 au avut loc numeroase 
schimbări la nivel guvernamental și acestea vor continua probabil și în anul 2019. 

Estimăm că riscul aferent mediului economic la care este expusă societatea 
este moderat (mediu). 
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RISCUL OPERAŢIONAL 

Riscul operaţional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al 

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

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

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

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

Responsabilitatea principală a dezvoltării şi implementării controalelor legate 

de riscul operaţional revine 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.  
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În anul 2018 S.I.F. Oltenia S.A. a efectuat evaluarea internă a riscurilor 

operaționale generate de Sistemele Informatice conform Normei A.S.F. nr. 4/2018 

privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice 

utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 

Din punctul de vedere al Normei A.S.F. nr. 4 / 2018, 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 privind evaluarea  

internă a riscurilor operaţionale generate de Sistemele Informatice", aprobată de 

conducerea societăţii.  

 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 art. 49 lit. a) din Norma A.S.F. nr. 4/2018, rezultatul evaluării 
interne a riscurilor operaționale ale S.I.F. Oltenia S.A. trebuie transmis A.S.F. până 
la data de 31 martie 2019, pentru anul 2018. Acesta a fost transmis în data de 26 
februarie 2019. 

De asemenea, conform art. 21 din Norma A.S.F. nr. 4/2018, are obligația de 
a audita IT extern sau cu resurse interne certificate sistemele informatice 
importante utilizate, o dată la 3 ani, astfel încât perioada supusă auditului să fie 3 
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ani calendaristici consecutivi, începând cu prima lună ianuarie după data sfârşitului 
perioadei supuse auditului IT anterior, conform încadrării în categoria de risc 
"mediu". 

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

asupra sistemelor informatice relevante ale societății, de către Mazars Romania 
SRL. Următorul audit asupra sistemelor informatice relevante ale societății 
urmează a fi efectuat în anul 2020. 

 

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. Un element de risc important, ţinând cont de structura 

portofoliului administrat îl constituie modul în care va fi aplicată OUG nr. 114/2018 

la nivelul societăţilor comerciale şi cum va afecta aceasta cotaţiile acţiunilor listate la 

BVB. 

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 

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 expusă la acest 

risc, suma încasată din vânzarea BCR fiind în EURO. La 31.12.2018 

disponibilităţile în valută erau de 443.707.220 lei reprezentând 93,82% din total 

disponibilităţi. 

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. 
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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 datorită situației generale 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 

74,57% 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. 

 

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 
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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 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.  

Vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la BCR a redus mult riscul de lichiditate, 

acţiunile deţinute în societăţi comerciale nelistate reprezentând numai 10,76% din 

valoarea portofoliului de acţiuni administrat şi 8,02% din valoarea activelor totale. 

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

şi tranzacţionarea unor participaţii deţinute la societăţi comerciale listate. 

În perspectiva anului 2019, 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. 

 
 

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 2018, a fost analizată periodic structura portofoliului şi 
încadrarea acestuia în prevederile legale. 
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Structura portofoliului de active financiare la data de 31.12.2018 se prezintă astfel: 

 
 
 

a) Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la 
tranzacţionare - limita admisă: 20% din active 

 

Tip activ 
Valoare active  

conform Regulamente ASF 
nr. 9/2014 și nr. 2/2018 

- lei - 

Pondere 
în activul 

total 
- % - 

Pondere în 
activul net 

- % - 

Acţiuni deţinute la societăţi 
de tip "închis" * 159.052.930 8,0224 8,6521 

Depozite bancare 554.340 0,0280 0,0302 

TOTAL 159.607.270 8,0504 8,6823 
 
 

* Conform art. 1921 al Regulamentului C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol introdus prin Regulamentul A.S.F. 
nr. 2 / 2018) au fost evaluate prin rapoarte de evaluare conforme cu standardele internationale, urmatoarele 
societati comerciale: VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. Bucuresti, COMPLEX HOTELIER 
DAMBOVITA S.A. Targoviste, TURISM S.A. Pucioasa si GEMINA TOUR S.A. Ramnicu Valcea .  
 
 
 

b) Valori mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de 
acelaşi emitent - expunerea pe un emitent: 10% din active 
 

Emitenții la care SIF Oltenia deține atât acțiuni cât și depozite bancare sunt: 
 
BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca (simbol de piaţă TLV) 

 

 

Tip activ Valoare active  
conform Regulamente 
ASF nr. 9/2014 și nr. 

2/2018 
- lei - 

Pondere în 
activul total 

- % - 

Pondere în 
activul net 

- % - 

Acţiuni emise de Banca 
Transilvania S.A. Cluj Napoca 

193.755.280 9,7727 10,5398 

Depozite bancare 432.096 0,0218 0,0235 

TOTAL 194.187.376 9,7945 10,5633 
 

 Se constată că limita impusă de 10% în ceea ce privește deținerile în valori 

mobiliare şi/sau instrumente ale pieţei monetare emise de acelaşi emitent (Banca 

Transilvania) este respectată (9,7945% în total activ). 
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 Deținerile care depășesc cota de 10% sunt: 

 

Nr. 
Crt. 

Emitent Simbol 
Valoare 
totala 
- lei - 

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului 

Pondere 
in activul 
total al 

SIF 
- % - 

Pondere 
in activul 
net SIF 
- % - 

1 

B.R.D.-GROUPE 
SOCIETE 
GENERALE 
BUCURESTI BRD 232.802.672 2,9303 11,7422 12,6639 

2 
OMV PETROM 
BUCURESTI SNP 214.711.983 1,2677 10,8298 11,6798 

 TOTAL  447.514.655  22,5720 24,3436 
 

 

Se constată că în cazul deținerilor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE și 
OMV PETROM BUCUREȘTI este aplicabil art. 188 lit. b) din Regulamentul 
15/2004, și anume limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%, cu 
condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare 
deţinute de SIF în fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de peste 40% să nu 
depăşească în nici un caz 80% din valoarea activelor sale. 

 

 

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 total 
activ 
- % - 

Pondere 
în activul 

net 
- % - 

Grupul Banca Transilvania, din care: 

- acţiuni Banca Transilvania 193.755.280 9,7727 10,5398 

      - acţiuni BT ASSET MANAGEMENT SAI 3.937.521 0,1986 0,2142 

      - titluri BT INDEX 1.766.016 0,0891 0,0961 

Depozite bancare 432.096 0,0218 0,0235 

TOTAL 199.890.913 10,0822 10,8736 
 

 Se constată că limita impusă este respectată. 
 

d) Expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente 
financiare derivate - nu este cazul 
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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 
31.12.2018 este de 472.375.238 lei, reprezentând 23,8259% din total activ. 

 

 SIF Oltenia are obligația ca valoarea conturilor curente şi a numerarului să 
se încadreze în maximum 10% din activele sale. Această limită poate fi depăşită 
până la maximum 30% cu condiţia ca sumele respective să provină din emisiunea 
de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din vânzarea de 
instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o 
perioadă mai mare de 30 de zile. 

 

Depășirea limitei de deținere înregistrată la 31.12.2018 se datorează încasării 
în luna octombrie 2018 a contravalorii pachetului de acțiuni BCR, pachet de 
acțiuni vândut de SIF Oltenia S.A. către Erste Bank AG. Așa cum am mai 
specificat, s-a optat pentru menținerea acestor lichidități în valută în conturi 
curente deoarece dobânzile aferente la depozitele în valută erau negative. Totodată, 
anticipând o apreciere a cursului EURO/RON a fost preferată menținerea 
disponibilităților în valută. 

S-a considerat că acest risc nu este semnificativ, trebuie monitorizat și 
respectată limita impusă de prevederile art. 188 din Regulamentul nr. 15/20104 lit. e). 

 

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

SIF Oltenia nu poate constitui şi nu poate deţine depozite bancare 
reprezentând mai mult de 30% din activele sale la aceeaşi bancă. 

 SIF Oltenia avea la 31.12.2018 constituite depozite bancare în lei și valută la 
Banca Transivania și BCR. 

 

Totalul deţinerilor în depozite bancare este de 554.340 lei, reprezentând 
0,0280% din valoarea activelor. 

 
Depozite BANCA TRANSILVANIA 
 

Nr. 
Crt 

Denumire banca Valoare actualizata 
 
 

- lei - 

Pondere in 
activul 

total al SIF 
- % - 

Pondere in 
activul net 

al SIF 
- % - 

1 Depozite bancare in valută 
BANCA TRANSILVANIA 

432.096 0,0218 0,0235 

   Total 432.096 0,0218 0,0235 
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Depozite BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
 

Nr. 
Crt 

Denumire banca Valoare actualizata 
 
 

- lei - 

Pondere in 
activul 

total al SIF 
- % - 

Pondere in 
activul net 

al SIF 
- % - 

1 Depozite bancare in lei BCR  122.244 0,0062 0,0066 

   Total 122.244 0,0062 0,0066 

 

Se constată că limita impusă este respectată. 
 

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 nelistate 
înregistrate în activul net la data de 31.12.2018, în valoare de 2.732.940 lei, 
reprezentând 0,1378% din activul total. 
 În situaţia în care luăm în calcul şi acţiunile deţinute la S.I.F. BANAT 
CRIȘANA S.A., S.I.F. MOLDOVA S.A. și S.I.F. TRANSILVANIA S.A., valoarea 
titlurilor se ridică la 14.907.282 lei, respectiv 0,7519% din valoarea activelor. 
 

 
Valoare piață 

- lei - 

Pondere in 
activul 

total al SIF 
- % - 

Pondere in 
activul net 

al SIF 
- % - 

BT INDEX RO 1.766.016 0,0891 0,0961 
FDI NAPOCA 193.470 0,0098 0,0105 
FDI TRANSILVANIA 353.194 0,0178 0,0192 

FDI TEHNOGLOBINVEST 420.260 0,0212 0,0229 

Total AOPC nelistate 2.732.940 0,1378 0,1487 

SIF Banat Crisana 4.642.432 0,2342 0,2525 

SIF Moldova 4.855.127 0,2449 0,2641 

SIF Transilvania 2.676.785 0,1350 0,1456 

Total AOPC listate 12.174.344 0,6141 0,6623 

Total AOPC  14.907.284 0,7519 0,8109 

 
 Limita impusă este respectată. 
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 1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA 
          SOCIETĂŢII  
 

 a) Lichiditatea portofoliului de acţiuni S.I.F. OLTENIA S.A. - constituit la 
31.12.2018 în proporţie de 89,24% 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 2019, 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) Comisia Națională de Prognoză are așteptări optimiste privind economia 
românească. Astfel, aceasta estimează o creștere economică de 5,5% iar pentru rata 
inflației la sfârșitul anului 2019 prognozează că aceasta va fi 2,8%. 

Estimările referitoare la avansul consumului prevăd un trend descendent, de 
la 5,9% în 2019, 5,7% în 2020 și 4,8% în 2021. 

În ceea ce privește deficitul comercial, acesta va continua să crească. 
Importurile se vor majora într-un ritm mai alert decât exporturile. Pentru anul 2019 
este prognozat un avans al importurilor de 7,8% și al exporturilor de 6,9%. 

Rata șomajului se estimează să scadă la 4,1% în acest an. 
În paralel cu prognoza Comisiei Naționale nici o instituție sau bancă 

internațională nu dă o României o creștere peste 4% din PIB. 
În condițiile în care economia românească este încă destul de fragilă, climatul 

politic extrem de încordat, asistăm şi la modificări legislative cu impact nefavorabil 
asupra profitabilității multor actori economici, de aceea considerăm că trebuie să dăm 
dovadă de multă prudență în deciziile pe care le vom lua. 

 
 
2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII 

 

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

Activele corporale în proprietate au o valoare nesemnificativă, fiind 
înregistrate în contabilitate cu 11.965.182 lei. Ele sunt reprezentate de terenuri şi 
mijloace fixe. Principalele mijloace fixe sunt clădiri, instalaţii electrice şi termice, 
tehnică de calcul şi autoturisme necesare desfăşurării activităţii administrative 
curente. 
 

Nu există litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale 
din patrimoniu. 
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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 

 

2018 

(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 84.081.469 

Dividende brute plătite          
- total 

69.135.644* 57.342.168 39.394.169 30.124.787 - 

Dividende brute plătite 
/ Dividende brute de 
distribuit      - % -  

99,30 76,03 75,45 74,18 - 

Dividend brut/acţiune 0,12 0,13 0,09 0,07 0,15 

Profit net 94.876.130 132.405.011 101.271.377 74.303.964 96.259.800 

Alocare din profitul net 
pentru dividende   -% -                     

73,38 56,96 51,56% 54,66 87,35 

                                                      
* Dividendele aferente exercițiului financiar al anului 2014, care la data de 16.09.2018 figurau în 

evidența S.I.F. Oltenia S.A. ca neplătite, au fost înregistrate în exercițiul financiar al anului 2018 la 
,,venituri'', în conformitate cu Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 
25.04.2018. Aceste dividende au fost în sumă de 14.942.855 lei. 
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Suma totală a dividendelor alocate de S.I.F. Oltenia S.A. în perioada 2014 – 

2017 a fost de 237.867.943 lei, dintr-un profit net de 402.856.482 lei, respectiv 

59,05%. 

Până la 31.12.2018, s-au distribuit: 99,30% din dividendele cuvenite pentru 

exercițiul financiar 2014,  76,03% din cele aferente anului 2015, 75,45% din cele 

aferente anului 2016, respectiv 74,18% din cele cuvenite pentru anul 2017. 
 

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

a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. desfașurată în data de 25.04.2018, plata 

dividendelor aferente exercițiului financiar 2017 s-a desfăşurat cu respectarea 

următoarelor condiţii: 
 

 dividendul brut/acțiune a fost de 0,07 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 2017 au fost cei înregistrați în 
registrul consolidat al acționarilor la data de 03.10.2018 - „Data de 
înregistrare” aprobată de adunarea generală a acționarilor (Ex date 
02.10.2018); 

 

 dividendele distribuite din profitul realizat în exercițiul financiar 2017 
au început a se plăti acționarilor începând din data de 24.10.2018 – 
„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 acestora în conformitate cu Legea 24/2017, 

art. 86, alin.5 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 177 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 

24.10.2018. 

 

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

România 

Plata prin virament bancar în conturi deschise în lei la o bancă din România 

s-a efectuat de către Depozitarul Central S.A. pe baza Formularului de colectare 

cod IBAN și a procedurii acestuia disponibilă acționarilor pe pagina de internet 

www.depozitarulcentral.ro. 

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  
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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 

(24.10.2018) 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 

au avut posibilitatea de a transmite solicitări în acest sens la sediul S.I.F. Oltenia 

S.A. pâna la data de 10.10.2018. 

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

trebuia exprimată până cel târziu în data de 10.10.2018), documentele necesare au 

putut fi transmise până cel târziu la data de 05.12.2018. 

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. 

 

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. 
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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 50 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 

24.10.2018. 
 

Totodată, dividendele neîncasate de către acționarii îndreptățiți pentru 

exercițiile financiare 2015 și 2016 au fost plătite în continuare. 

 
 

Pentru exerciţiul financiar al anului 2018, 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 2018: 
Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,15 lei. 
 

- Dividende      84.081.469,35 lei 
- Alte rezerve (surse proprii de finanțare) 12.178.331,12 lei 
 

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 96.259.800,47 lei 
 

 Dividendul brut propus a se acorda pentru o acţiune deţinută la data de 
înregistrare reprezintă o rată de distribuire de 87,3485% din total profit net 
realizat în exerciţiul financiar al anului 2018.  

Dividendul brut propus asigură un randament de 7,0175% din prețul mediu 
de tranzacționare al acțiunilor în anul 2018 și de 7,1942% din prețul de 
închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (31 decembrie 2018).  

 

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. 
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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 31.12.2018 - nu a achiziţionat acţiuni 
proprii.  

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 25.04.2018 a aprobat 
un program de răscumpărare de către societate a propriilor acţiuni, în conformitate cu 

dispoziţiile legale aplicabile, în următoarele condiţii: 
(i) dimensiunea programului - maxim 32.704.308 acţiuni cu valoare 

nominalã de 0,10 lei/actiune reprezentând maxim 5,637% din capitalul social; 
(ii) preţul de dobândire a acţiunilor - preţul minim va fi de 1,50 lei/acţiune 

iar preţul maxim va fi 2,50 lei/acţiune; 
(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicării 

hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;  
(iv) plata acţiunilor răscumpărate şi mărimea fondului aferent - din rezervele 

disponibile, suma maximă afectată răscumpărărilor fiind de 49.056.462,55 lei, 

conform hotărârii nr. 3 a AGOA din 06.09.2017;  
(v) destinaţia programului - reducerea capitalului social. 

Această hotărâre a fost dusă la îndeplinire prin derularea unei Oferte Publice de 
Cumpărare ce s-a efectuat în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019. Au fost achiziţionate 

19.622.585 acţiuni la un preţ de 2,5 lei/acţiune. Oferta a fost suprasupscrisă de 13,2 ori. 
 

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. 
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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 2018, 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 ianuarie 2018 – decembrie 2018, componenţa Consiliului de 

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

1. Tudor Ciurezu - Preşedinte/Director General        - administrator executiv 

2. Cristian Buşu - Vicepreşedinte/Director General Adjunct - administrator executiv  
3. Anina Radu              - administrator neexecutiv 

4. Radu Hanga             - administrator neexecutiv, 
                independent 

5. Ana Barbara Bobircă            - administrator neexecutiv, 
                independent  
 

6. Nicolae Stoian             - administrator neexecutiv 
7. Carmen Popa             - administrator neexecutiv 

 

 
Scurtă prezentare a membrilor Consiliului de Administraţie 

 

1) Ciurezu Tudor – Preşedinte  
 

- vârsta - 64 ani 
- licenţiat în ştiinţe economice, doctor în economie, conferenţiar universitar  

- experienţa profesională - vechime: 41 de ani 
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- 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: 31.07.2017 - 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 - 39 ani 

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

- experienţa profesională - vechime: 18 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 

- 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 - 46 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională – vechime: 21 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 -  47 ani 
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- licenţiat în științe tehnice, studii academice postuniversitare în 

management 

- experienţa profesională - vechime: 21 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 - 43 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice, doctor în economie 

- experienţa profesională - vechime: 18 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 - 62 ani 

- licenţiat în ştiinţe economice 

- experienţa profesională - vechime: 34 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 - 52 ani 

- licenţiat în ştiinţe juridice  

- experienţa profesională - vechime: 27 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  
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La data de 31.12.2018, administratorii societății aveau următoarele deţineri: 
 

1. Tudor CIUREZU 1.893.588 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 18.082 acțiuni 

 

 

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 01.01.2018 – 31.12.2018, Conducerea superioară a S.I.F. 

OLTENIA S.A. a fost asigurată de: 

- Tudor CIUREZU - Director General  

- Cristian BUȘU - Director General Adjunct 
 

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 31.12.2018, la Direcţia Juridică a S.I.F. Oltenia S.A. figurează 
înregistrate în stare de judecată un număr de 31 cauze, din care: 

 14 cauze - reclamantă; 
 11 cauze - pârâtă; 
 3 cauze - în procedura insolvenței; 



 50

 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. 
- 8 cauze - anulare hotărâri A.G.A / anulare operaţiuni cu acţiuni, în care 

S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de reclamantă; 
- 20 - alte cauze. 

 În dosarele de insolventa, au mai rămas la data analizei 3 cauze, din care în 
două S.I.F. Oltenia S.A. este creditor chirografar, respectiv 
ELECTROTOTAL Botoșani și SCCF București și o cauză în care S.I.F. 
Oltenia S.A. este creditor de aport - CORINT SA Târgoviște. 

 În calitatea de reclamantă a S.I.F. Oltenia S.A., cauzele principale 
vizează anulări ale hotărârilor A.G.A., referitor la: 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, SINTEROM S.A. Cluj Napoca, dintre 
care exemplificăm: 
- dosar nr. 9270/63/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect 

anularea AGEA Corealis S.A. din data de 18.05.2017, privind modalitatea de 
punere în executare a unor Hotărâri judecătorești irecvocabile. TERMEN: 
04.02.2019. 

- dosar nr. 7294/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect 
constatarea nulității absolute a Hotărârilor AGEA Corealis S.A. din data de 
01.10.2018. TERMEN: 21.01.2019; 

- dosar nr. 7400/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect 
suspendarea Hotărârilor AGEA Corealis S.A. din data de 01.10.2018. A fost 
soluționat prin admiterea cererii S.I.F. OLTENIA S.A. Corealis S.A. a formulat 
apel. La data de 13.12.2018 Curtea de Apel Craiova respinge apelul Corealis S.A.; 

- dosar nr. 7443/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect 
cerere de intervenție împotriva înregistrării mențiunii nr. 69549/12.10.2018, la 
ORC Dolj privind Hotărârile AGEA Corealis S.A. din data de 01.10.2018. 
TERMEN: 04.02.2019. 
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- dosarul nr. 32433/3/2015, având ca obiect anulare tranzacție cu acțiuni 
PPLI pârâtă - Prodplast S.A. București din data de 26.08.2015, la data de 
20.12.2018, instanța respinge cererea. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

- dosarul nr. 806/1285/2017, având ca obiect anularea Hotărârii AGEA 
SINTEROM S.A. din data de 02.10.2017. Tribunalul Specializat Cluj admite 
cererea S.I.F. Oltenia S.A. și dispune anularea Hotărârii AGEA Sinterom S.A. din 
data de 02.10.2017. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. 

- dosar nr. 3625/114/2017, având ca obiect anularea AGEA Contactoare 
S.A. din data de 28.09.2017 - participare majorare la Chimcomplex. Tribunalul 
Buzău admite cererea S.I.F. Oltenia S.A. la data de 12.03.2018. Contactoare S.A. 
formulează apel care este pe rolul Curții de Apel Ploiești. La data de 18.12.2018, 
instanța respinge apelul. 

 
 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, pretenții-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.A.A.S. către RETIZOH S.A., respectiv 70% din valoarea unui imobil retrocedat 
foştilor proprietari. Societatea respectivă a executat această sumă tot din contul 
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) 
sumă neîncasată până la data raportării. 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 S.A., în care este parte și S.I.F. Oltenia 
S.A., dosar suspendat până la soluționarea primei contestații a AAAS.  

Ultima contestație a 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 respinge la data de 
12.09.2018 cererea AAAS, care formulează recurs la Tribunalul Dolj. TERMEN: 
16.01.2019. 
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- acţiune 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. 
Dosarul privind acţiunile MOBILA RĂDĂUŢI S.A. se află în executare silită a 
creanţelor din titlurile executorii obţinute la B.E.J. Cojocaru Mihai Bogdan 
(dosar executare nr. 666/2015), care la data de 25.09.2018 a emis către Banca 
Transilvania adresă de poprire pe contul Amattis S.A., iar la data de 25.10.2018, 
Banca Transilvania a comunicat înființarea popririi fără consemnarea de sume de 
bani. 

- S.I.F. Oltenia S.A. a promovat 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 S.I.F. Oltenia S.A. S-a formulat apel și, la data de 
03.07.2018, Curtea de Apel București admite apelul S.I.F. Oltenia S.A. și trimite 
cauza spre rejudecare. Cauza se afla pe rolul Tribunalului Teleoman în rejudecare 
sub număr de dosar 483/87/2016*. TERMEN: 04.02.2019. 

 
 Cauze în care S.I.F. Oltenia S.A. are calitatea de pârâtă: 

- dosar nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect 
pretenţii băneşti în sumă de 1.758.550 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei, 
motivat de faptul că a fost revocat din funcţia de administrator în AGOA S.I.F. 
Oltenia S.A din 29.04.2011. Cauza se află în rejudecare sub nr. 6584/63/2014*. La 
data de 12.04.2018, Tribunalul Dolj respinge acțiunea reclamantului, care 
formulează apel. Cauza se află pe rolul Curții de Apel Craiova. TERMEN: 
04.02.2019. 

- dosar nr. 7680/63/2018, Corealis S.A. a formulat cerere de anulare a 
Hotărârilor AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. din data de 04.10.2018, pe rolul 
Tribunalului Dolj, termen: 04.02.2019 și dosar nr. 7693/63/2018, cerere de 
suspendare Ordonanță Președințiala a Hotărârilor AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. 
din data de 04.10.2018, pe rolul Tribunalului Dolj. TERMEN: 21.01.2019. 

- dosar nr. 15674/4/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Sector 4 București, 
având ca obiect pretenții Prodplast S.A. București, constând în cheltuieli de 
judecată efectuate în dosarul nr. 19321/3/2016, atât la fond cât și în apel în sumă 
totala de 57.913,51 lei. Instanța admite în parte cererea Prodplast S.A. și obligă 
S.I.F. OLTENIA S.A. la plata sumei de 30.000 lei cheltuieli de judecată în dosarul 
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nr. 19321/3/2016 și plata sumei de 1.505 lei în prezenta cauză. S.I.F. OLTENIA 
S.A. a formulat apel la data de 14.12.2018. 

- dosar nr. 57180/300/2015, Judecatoria Sector 2 București, având ca obiect 
contestație la executare formulată de AAAS la poprirea prin Depozitarul 
Central -terț poprit. Instanța admite în parte acțiunea. Sentința este necomunicată 
părților. Se analizează posibilitatea formulării căii de atac. 

- dosar nr. 70/332/2017, Tribunalul Mehedinți, reclamanți Nae Gabriel și 
Nae Claudiu, având ca obiect pretenții, “îmbogățire fără justă cauză”. La 
judecata pe fond și apel s-a admis lipsa calității procesuale a S.I.F. Oltenia S.A. 
AAAS a formulat recurs, care este suspendat până la soluționarea de către Curtea 
Constitutionala a Romaniei a excepției de neconstituționalitate a art. 520 alin. 4 
NCPC, coroborat cu art. 27 NCPC. 

- dosar nr. 6876/1/2006, Curtea de Apel Timișoara, având ca obiect Legea 
nr. 10/2001, în contradictoriu cu Tincu Emilian, Claude Silvia Alice și Hoch 
Ileana, cauză suspendată până la soluționarea dosarului nr. 4040/101/2008 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinți, cauză în care S.I.F. Oltenia S.A. nu este parte. 

 
În perioada 01.01.2019 - 15.03.2019 situația dosarelor mai sus prezentate 

care au avut termene în această perioadă, se prezintă astfel: 

- dosar. nr. 9270/63/2017: termen 01.04.2019; 

- dosar nr. 7294/63/2018: la 04.03.2019 instanța admite cererea S.I.F. 
Oltenia S.A. și anulează Hotărârea Corealis SA din data de 01.04.2019. Cu 
apel; 

- dosar nr. 7443/63/2018: la 18.02.2019 instanța admite cererea de 
intervenție S.I.F. Oltenia S.A. Cu apel; 

- dosar nr. 29516/215/2017: la 16.01.2019 instanța respinge recursul AAAS; 

- dosar nr. 483/87/2016*: termen 01.04.2019; 

- dosar nr. 6584/63/2014*: la 04.02.2019 instanța respinge apelul 
reclamantului Buzatu Florian Teodor. Cu recurs; 

- dosar nr. 7680/63/2018: termen 18.03.2019; 

- dosar nr. 15674/4/2018: termen 18.04.2019; 

- dosar nr. 57180/300/2015: la 22.02.2019 s-a formulat recurs de către S.I.F. 
Oltenia S.A.; 

- dosar nr. 70/332/2017: termen 20.03.2019. 
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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. 

 

7. ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE 
 

 În data de 25.04.2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a 

Acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. 

 A fost aprobată repartizarea profitului net al exercițiului financiar al 
anului 2017 în sumă de 74.303.963,75 lei, pe următoarele destinații: 

a) Dividende: 40.611.600 lei  (54,66% din profitul net), ceea ce asigură un 
dividend brut pe acțiune de 0,07 lei. 

b) Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 33.692.363,75 lei (45,34% din 
profitul net). 

Acţiunea de distribuire a dividendelor a început  la data de 24.10.2018. 

 A fost aprobat deasemenea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2018 și Strategia pentru anul 2018 în forma propusă și prezentată 
de Consiliul de Administrație. 

  A fost aprobată efectuarea în exercițiul financiar al anului 2018 a 
înregistrării contabile la ,,venituri” a dividendelor neridicate timp de 
mai mult de trei ani de la data exigibilităţii  lor, pentru care dreptul la 
acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente 
exercițiului financiar al anului 2014, astfel cum s-au regăsit 
înregistrate în evidența S.I.F. Oltenia S.A. ca neplătite la finele zilei 
de 16.09.2018. 

 S-a aprobat numirea JPA Audit & Consultanță SRL ca Auditor 
Financiar Extern al S.I.F. Oltenia S.A. pentru o perioadă de 3 ani, în 
vederea auditării Situațiilor financiare individuale și consolidate, 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 
Financiara (IFRS), pentru exercițiile financiare ale anilor 2019, 2020, 
2021. 
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 În data de 25.04.2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. 

A fost aprobat un program de răscumpărare de către societate a propriilor 

acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: 

(i) dimensiunea programului – maxim 32.704.308 acțiuni cu valoare 
nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 5,637% din capitalul social; 

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor  – prețul minim va fi de 1,50 lei/acțiune 
iar prețul maxim va fi 2,50 lei/acțiune; 

(iii) durata programului – perioada de maxim 12 luni de la data publicării 
hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a; 

(iv) plata acțiunilor răscumpărate și mărimea fondului aferent - din 
rezervele disponibile, suma maximă afectată răscumpărărilor fiind de 
49.056.462,55 lei, conform hotararii nr.3 a AGOA din 06.09.2017; 

(v) destinația programului – reducerea capitalului social 
 În data de 13.12.2018 a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară 
de către SSIF Voltinvest S.A. Craiova - în calitate de intermediar în cadrul Ofertei 
Publice de Cumpărare Acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A. - Documentul de Ofertă 
Publică de Cumpărare Acțiuni emise de S.I.F. Oltenia S.A., împreună cu 
documentația aferentă. 
 
 În data de 04.10.2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a 

Acţionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. 
 A fost aprobată vânzarea integrală a pachetului de 1.023.534.303 acțiuni 
deținute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca Comercială Română, către ERSTE 
GROUP BANK A.G. la prețul de 140.000.000 Euro. 

În data de 09.10.2018 a fost finalizată operațiunea de vânzare-cumpărare a 
pachetului de 1.023.534.303 acțiuni deținute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca 
Comercială Română prin semnarea în Registrul Acționarilor a transferului de 
acțiuni de la S.I.F. Oltenia S.A. la ERSTE GROUP BANK A.G. iar suma de 
140.000.000 Euro (contravaloarea pachetului de acțiuni vândut) a fost virată de 
către cumpărător în contul S.I.F. Oltenia S.A. 

 

 Evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2018 
 1. În data de 17.01.2019 S.I.F. Oltenia S.A. a primit de la Autoritatea de 
Supraveghere Financiară Decizia nr. 66/16.01.2019 prin care s-a aprobat 
documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de SIF Oltenia S.A.  
 Oferta s-a derulat cu succes în perioada 28.01.2019 – 08.02.2019, au fost 
achiziţionate un număr de 19.622.585 acţiuni la preţul de 2,5 lei/acţiune. Oferta a 
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fost suprasubscrisă de 13,2 ori, ceea ce demonstrează interesul acţionarilor faţă de 
astfel de acţiuni. 

 2. Învestițiile pe piața de capital au continuat în primele două luni ale anului, 
au fost fructificate oportunitățile de pe piață, cu respectarea strategiei aprobate de 
acționari. Astfel, la data de 28.02.2019, din top 10 societăți din portofoliu de 
acțiuni făceau parte: 
 Pondere în capitalul 

social al emitentului 

- % - 

Pondere în activul 
total al SIF 

- % - 

BANCA TRANSILVANIA S.A.  4,0947 18,5347 

B.R.D. Groupe Societe Generale 4,0562 16,6437 

OMV PETROM S.A. București 1,2838 12,2688 

MERCUR S.A. 97,8593 6,5736 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș 2,0665 4,1051 

FLAROS S.A. București 81,0712 3,1733 

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. București 3,6994 2,8176 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș  0,4599 2,6576 

ANTIBIOTICE S.A. Iași  15,4135 2,5138 

ARGUS S.A. Constanța 86,4160 2,4631 

 
Disponibilitățile bănești existente la data de 28.02.2019 în sumă de 

156.457.529 lei reprezintă 7,74% din total active, încadrându-se în limitele 
art. 188 lit. e) din Regulamentul ASF nr. 15/2004.  

 

     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.  
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REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE 
 

Situatia individuala a pozitiei financiare  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  
 

In lei 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Active   

Numerar și echivalente de numerar 472.375.238 3.020.367 

Depozite plasate la bănci 554.340 792.848 

Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global 1.478.457.359 1.798.097.017 

Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin contul de profit sau pierdere 2.732.940  

Credite și creanțe 15.836.743 2.755.702 

Imobilizări corporale 11.965.182 10.871.348 

Investiții imobiliare 555.001 539.637 

Alte active 134.574 367.939 

Total active 1.982.611.377 1.816.444.858 

Datorii   

Dividende de plată 42.515.955 48.087.127 

Impozite și taxe 97.715.503 4.997.330 

Datorii cu impozitul amânat 72.404.246 150.531.920 

Alte datorii 9.855.891 6.349.864 

Total datorii 222.491.595 209.966.241 

Capitaluri proprii   

Capital social 58.016.571 58.016.571 

Rezerve constituite în urma aplicării legii 
133/1996 144.636.073 144.636.073 

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 

Rezerve din evaluarea activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global / active financiare 
disponibile în vederea vânzării 347.779.788 781.551.351 

Alte rezerve 555.210.270 521.517.906 

Rezerve din reevaluare imobilizări corporale 7.844.289 7.175.074 

Rezultatul reportat cu excepția rezultatului 
reportat provenit din adoptarea pentru prima 
dată a IAS 29 538.769.677 7.674.364 
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In lei 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Profit curent 96.259.800 74.303.964 

Total capitaluri proprii 1.760.119.782 1.606.478.617 

Total datorii și capitaluri proprii 1.982.611.377 1.816.444.858 

 

Totalul activelor la data de 31.12.2018 are o valoare de 1.982.611.377 lei, 
fiind în creștere cu  9,15% faţă de 31.12.2017 (1.816.444.858 lei). 

În cadrul activelor, activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global sunt în sumă de 1.478.457.359 lei şi reprezintă 
74,57% - conform specificului activităţii. 

Depozitele plasate în bănci sunt de 554.340 lei, reprezentând 69,91% din 
cele înregistrate în anul precedent. 

Datoriile societăţii în sumă de 222.491.595 lei, în ușoară creștere faţă de 
anul precedent (5,96%), sunt reprezentate în cea mai mare parte de: 

- dividende de plată – 42.515.955 lei (19,11% din totalul datoriilor) 

- datorii cu impozitul amânat – 72.404.246 lei (32,54% din totalul datoriilor) 

Capitalurile proprii ale societăţii – 1.760.119.782 lei - prezintă o creștere  de 
9,56% faţă de 31.12.2017. 

 
Situaţia individuala a profitului sau pierderii şi altor elemente ale rezultatului global  
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018  
 
In lei 2018 2017 

Venituri   

Venituri din dividende 90.616.735 68.321.469 

Venituri din dobânzi 432.173 68.419 

Alte venituri operaționale 27.592.578 22.867.614 

Câștig net din diferențe de curs valutar (986.647) (387.485) 

Câștig net din vânzarea activelor financiare  12.216.446 

Câștig din activele financiare la valoarea justă 
prin contul de profit sau pierdere (56.554)  

Cheltuieli   

Comisioane și taxe de administrare și 
supraveghere (2.438.351) (2.399.886) 

Venituri din reluarea provizioanelor pentru 
riscuri și cheltuieli 4.990.801 5.031.750 
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In lei 2018 2017 

Alte cheltuieli operaționale (18.765.032) (23.800.527) 

Profit înainte de impozitare 101.385.703 81.917.800 

Impozitul pe profit  (5.125.903) (7.613.836) 

Profit net al exercițiului financiar 96.259.800 74.303.964 

Câștig din tranzacții recunoscut în rezultatul 
reportat conform IFRS 9 606.846.980 - 

Impozit aferent (98.982.191) - 

Câștig net recunoscut în rezultatul reportat 507.864.789 - 

Alte elemente ale rezultatului global   

Variația rezervei din reevaluarea 
imobilizărilor corporale, netă de impozit 
amânat 956.327 - 

Variația netă a valorii juste a activelor 
financiare evaluate prin alte elemente ale 
rezultatului global  93.577.352 165.529.167 

Rezerva de valoare justă a activelor financiare 
evaluate prin alte elemente ale rezultatului 
global, transferată în rezultatul reportat / profit 
sau pierdere (606.881.307) (10.405.230) 

Efectul impozitului pe profit aferent 97.101.009 - 

Rezerva de valoare justă a activelor financiare 
evaluate prin alte elemente ale rezultatului 
global - hiperinflație 5.359.613 - 

Total alte elemente ale rezultatului global (409.887.006) 155.123.937 

Total rezultat global aferent perioadei 194.237.583 229.427.901 

Rezultatul pe acțiune   

De bază 0,1659 0,1281 

Diluat 0,1659 0,1281 

 
Principalele grupe de venituri realizate de societate în 2018: 
- venituri din dividende – 90.616.735 lei (veniturile din dividende sunt 

înregistrate la valoarea brută); 
- venituri din dobânzi – 432.173 lei;  
- alte venituri operaționale – 27.592.578 lei. 

În cadrul acestora este inclusă suma de 14.942.855 lei – dividende neridicate 
timp de mai mult de trei ani de la data exigibilității lor, în conformitate cu 
Hotărârea AGOA nr. 8/25.04.2018. 
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Societăţile din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au distribuit, în cursul 

anului 2018, dividende aferente exerciţiului financiar 2017 sunt: 

Nr. 
crt. 

Denumire societate Deţinere 
S.I.F. Oltenia 

S.A. 
la data de 

inregistrare 
- %  

Nr. acțiuni 
deținut de 

SIF Oltenia 
SA  

Dividend 
brut/acțiune 

2017 
 
 

- lei - 

Dividend 
2017  
brut 

 
 

- lei - 

Dividende  nete 
încasate de 

S.I.F. Oltenia 
S.A. 

până la data de 
31.12.2018 

- lei - 
0 1 2 3 4 5 6 
1 UNIVERS SA  73,749 587.519 1,72 1.010.533 1.010.533 
2 FLAROS SA  81,039 1.232.894 0,657304 810.386 810.386 
3 TURISM PUCIOASA  69,219 1.010.599 0,1 101.060 101.060 
4 PROVITAS SA  70,278 35.139 2,6 91.361 91.361 
5 MERCUR SA  97,859 7.104.836 0,1377 978.336 978.336 
6 BRD 2,129 14.835.135 1,64 24.329.621 23.113.140 
7 BT ASSET MANAG. 

SA 9,999 716.559 2,791074 1.999.969 1.899.971 
8 BURSA DE VALORI 

BUCURESTI 4,767 383.709 1,6862 647.010 614.659 
9 BANCA 

TRANSILVANIA* 1,096 47.566.896 0,1405063951 6.683.453 6.349.280 
10 OMV SA 1,268 718.100.277 0,02 14.362.006 13.643.906 
11 RELEE SA MEDIAS 11,464 62.080 0,2106 13.074 13.074 
12 ELECTRICA SA 0,027 123.718 0,7237 89.535 85.058 
13 BANCA 

COMERCIALA 
ROMANA 6,297 1.023.534.303 0,0140354471 14.365.762 13.647.473 

14 SANTIERUL NAVAL 
ORSOVA 28,017 3.200.337 0,16 512.054 512.054 

15 TRANSGAZ SA 1,642 193.270 45,38 8.770.593 8.332.063 
16 ROMGAZ SA 0,403 1.583.729 4,99 7.902.808 7.507.668 
17 IAMU BLAJ 19,834 1.884.289 0,29 546.444 546.444 
18 ANTIBIOTICE SA 14,679 98.545.506 0,026552598 2.616.639 2.616.639 
19 DEPOZITARUL 

CENTRAL 3,906 9.878.329 0,005361 52.962 50.312 
20 TURISM FELIX 28,974 143.752.429 0,0045 646.886 646.886 
21 SIF  MOLDOVA 0,397 4.019.145 0,05 200.957 190.909 
22 SIF TRANSILVANIA 0,570 12.450.162 0,01 124.502 118.277 
23 ELBA SA 2,369 39.628 3,3267 131.850 125.258 
24 EXIMBANK SA 3,270 4.364.430 0,09298 405.825 385.535  

TOTAL A    87.393.625 83.390.283 
25 TRANSGAZ S.A.* 2,067 243.311 1,14 277.375 263.506 
26 ROMGAZ S.A.* 0,411 1.583.729 1,86 2.945.736 2.798.449  

TOTAL B    3.223.110 3.061.955  
TOTAL GENERAL    90.616.735 86.452.238 

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

2017, respectiv 86.452.238 lei (dividende brute – 90.616.735 lei), un procent de 

76,82% a fost furnizat de doar 8 societăţi –  66.413.373 lei, acestea făcând parte 

din top 10 companii SIF Oltenia SA și 6 dintre acestea - din cele mai lichide 

societăți de pe piata de capital. 
  

Denumire societate 

procent 
deţinut de 
SIF la data 

de 
înregistrare 

- % - 

Nr. actiuni 
detinut de 

SIF Oltenia 
SA  

Dividend 
brut/actiune 

2017 
- lei - 

Dividend 
2017 brut 

- lei - 

Dividende  
nete 

încasate de 
S.I.F. Oltenia 

S.A. 
până la data 

de 31.12.2018 
- lei - 

1 2 3 4 5 6 

BRD 2,129 14.835.135 1,64 24.329.621 23.113.140 

OMV SA 1,268 718.100.277 0,02 14.362.006 13.643.906 

BANCA TRANSILVANIA 1,096 47.566.896 0,140506395 6.683.453 6.349.280 

MERCUR SA 97,859 7.104.836 0,1377 978.336 978.336 

TRANSGAZ SA- etapa 1 1,642 193.270 45,38 8.770.593 8.332.063 

TRANSGAZ SA - etapa 2 2,067 243.311 1,14 277.375 263.506 

FLAROS SA 81,039 1.232.894 0,657304 810.386 810.386 

ANTIBIOTICE SA 14,679 98.545.506 0,0265526 2.616.639 2.616.639 

ROMGAZ SA - etapa 1 0,403 1.583.729 4,99 7.902.808 7.507.668 

ROMGAZ SA - etapa 2 0,411 1.583.729 1,86 2.945.736 2.798.449 

TOTAL     66.413.373 

 

 Profitul înregistrat înainte de impozitare este de 101.385.703 lei, impozitul 

pe profit fiind de 5.125.903 lei. 
  

Profitul brut încorporează suma de 5.500.000 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 
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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 96.259.800 lei, superior cu 

28,12%  celui prevăzut prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 

(75.135.320 lei). 
 

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

Ordinare a Acţionarilor repartizarea profitului net realizat în anul 2018 astfel: 
 

Acordarea unui dividend brut pe acțiune de 0,15 lei. 
 

- Dividende      84.081.469,35 lei 
- Alte rezerve  

(surse proprii de finanțare)   12.178.331,12 lei 
 

TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT 96.259.800,47 lei 
 

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

înregistrare reprezintă o rată de distribuire de 87,3485% din total profit net 
realizat în exerciţiul financiar al anului 2018.  

 
Dividendul brut propus asigură un randament de 7,0175% din prețul mediu 

de tranzacționare al acțiunilor în anul 2018 și de 7,1942% din prețul de 
închidere/acțiune al pieței din ultima zi de tranzacționare (31 decembrie 2018).  

 

 

Situaţia individuală a fluxurilor de trezorerie (Cash-flow) 
la data de 31.12.2018 

 

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare  

Încasări de la clienți, alte încasări 1.504.805 1.676.157 

Încasări din vânzări de investiții financiare 
(titluri de participare) 668.586.163 22.932.336 

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (218.266.792) (54.018.729) 

Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (11.843.474) (9.251.927) 
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Plăti către bugetul statului, bugetul asigurărilor 
sociale și bugetul local 

(4.633.914) (4.861.594) 

Dobânzi încasate 431.649 70.613 

Dividende încasate 86.452.238 65.302.341 

Dobânzi plătite 0 0 

Impozit pe profit plătit (7.018.990) (4.604.995) 

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor 0 0 

Numerar net din activități de exploatare 515.211.685 17.244.202 

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: 

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări 
corporale (371.967) (266.097) 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 0 586.888 

Numerar net din activități de investiție (371.967) 320.791 

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 

Sume avansate pentru răscumpărare acțiuni (14.716.940) 0 

Dividende plătite (29.237.600) (38.217.906) 

Sume avansate la Depozitarul Central pentru 
plăți dividende (698.183) (1.540.060) 

Impozit pe dividende plătit (1.071.156) (1.967.274) 

Numerar net din activități de finanțare (45.723.879) (41.725.240) 

Creșterea netă a trezoreriei și 
echivalentelor de numerar 

469.115.839 (24.160.247) 

Numerar și echivalente de numerar la 
începutul perioadei de raportare 3.813.119 27.973.366 

Numerar și echivalente de numerar la 
sfârșitul perioadei de raportare 472.928.958 3.813.119 

 
 

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. 
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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 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., Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor 
de investiţii alternative, Regulamentul nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de 
guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate 
de A.S.F., Legea nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 

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

operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea 
membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în 
cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 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. 

S.I.F. Oltenia S.A. este angajată în menținerea și dezvoltarea 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). 
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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 01.01.2018, componenţa Consiliului de Administraţie al S.I.F. OLTENIA 
S.A. era următoarea: 

1. Tudor Ciurezu 
2. Cristian Buşu  
3. Anina Radu 
4. Radu Hanga 
5. Ana Barbara Bobircă 
6. Nicolae Stoian 
7. Carmen Popa 
 

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. 

În anul 2018 funcția de secretar al Consiliului de Administrație a fost 
asigurată de domnul Păuna Ioan. 

În cursul anului 2018, 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. 
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Conducerea executivă a S.I.F. Oltenia S.A. a fost asigurată astfel: 
 

 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 
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, constatându-se 
respectarea adecvării pentru funcțiile deținute.  

 
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 
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personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;  

- 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 2018, Consiliul de Administraţie s-a întrunit cel puţin o dată 
pe trimestru. 

Numărul total de şedinţe ale Consiliului de Administraţie în cursul anului 
2018 a fost de 16 şi anume în datele: 12.02.2018 ; 22.03.2018 ; 24.04.2018 ; 
25.04.2018 ; 11.05.2018 ; 12.06.2018 ; 25.06.2018 ; 28.06.2018 ; 18.07.2018 ; 
09.08.2018 ; 28.08.2018 ; 27.09.2018 ; 19.10.2018 ; 12.11.2018 ; 14.12.2018 și 
19.12.2018.  

 

Situaţia prezenţei administratorilor la şedinţele 
Consiliului de Administraţie în cursul anului 2018: 

 

1.  Tudor Ciurezu 16 - prezenţe 

2.  Cristian Buşu 16 - prezenţe 

3.  Anina Radu  16 - prezenţe 

4.  Radu Hanga 16 - prezenţe 

5.  Ana Barbara Bobircă 16 - prezenţe 

6.  Carmen Popa 16 - prezenţe 

7.  Nicolae Stoian 16 - prezenţe  

 

Principalele teme puse în discuţie în cadrul şedinţelor Consiliului de 

Administraţie: 

• aprobări impuse de prevederile legale aplicabile evidențelor 

contabile (rezultate inventariere patrimoniu, constituire și înregistrări ajustări și 

provizioane, situații financiare individuale trimestriale, semestriale și anuale, 

situații financiare consolidate semestriale și anuale și a rapoartelor aferente, 

propunerea repartizării profitului anului 2017, proiectul BVC 2018, trecerea la 
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aplicarea IFRS 9 „Instrumente financiare”, rezultatele evaluării societăților 

nelistate din portofoliu în care SIF Oltenia SA deține 33% din capitalul social, 

modificarea Manualului de politici și proceduri contabile întocmit în conformitate 

cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobat de Consiliul de 

Administrațe conform hotărârii nr. 5/28.03.2016 art. 1 (pentru situațiile financiare 

individuale), modificarea Politicilor contabile pentru întocmirea situațiilor 

financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare 

Financiară aprobate de Consiliul de Administrație conform hotărârii nr. 

12/08.08.2016, art. 6  etc); 

• aprobări impuse de legislația aplicabilă exercitării atribuțiilor de 

către compartimentele de Conformitate, Audit Intern și Administrarea 

riscului (raport de activitate 2017 al Compartimentului de conformitate privind 

investigațiile efectuate, abaterile constatate și propunerile făcute, planul de 

investigații al Compartimentului de conformitate pentru anul 2018, raport anual 

privind activitatea de audit intern din anul 2017, raport anual privind activitatea de 

gestionare a riscurilor pe anul 2017, planul de monitorizare a riscurilor pe anul 

2018, raportul privind evaluarea anuală - 2017 - a eficienței sistemului de 

conformitate, a sistemului de gestiune a riscului și a rapoartelor de audit intern, 

Carta auditului intern și Declarația de independență a auditorului intern – 

documente emise de către noul auditor intern, raportul privind eficiența activității 

Compartimentului de conformitate, a Sistemului de gestiune a riscului și a 

Compartimentului de audit intern pe semestrul I 2018, Planul de audit intern pentru 

anul 2019, etc); 

• aprobări cu caracter organizatoric (documente revizuite și 

actualizate conform prevederilor legale aplicabile - Regulamentele ASF nr. 2/2018, 

nr. 5/2018: reglementări interne, organigrama, regulamentul de organizare și 

funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, politici și proceduri de 

lucru, contract auditor financiar, proceduri de lucru noi, actualizare documentație 

pentru autorizare AFIA, etc); 

• hotărâri pentru aplicarea unor prevederi ale legii și 

reglementărilor specifice pieței de capital; 

• aprobări impuse de specificul activității compartimentelor din 

cadrul societății; 

• aprobări impuse de prevederile legale și statutare privind 
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convocarea și desfășurarea adunărilor generale (analiza și aprobarea 

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

drept de vot, liste de candidaturi, selecție auditor financiar, formulare împuternicire 

specială, buletin de vot prin corespondență, constituire comisii primire și ținere 

evidență voturi, norme de lucru pentru comisiile constituite etc); 

• aprobarea tuturor demersurilor pentru vânzarea pachetului de 

acțiuni BCR până la finalizarea tranzacției, inclusiv convocarea, organizarea 

și desfășurarea AGEA din 04.10.2018 pentru aprobarea tranzacției; 

• aprobarea demersurilor pentru punerea efectivă în practică a 

hotărârii AGEA din 25.04.2018 privind programul de răscumpărare, de către 

SIF Oltenia SA, a propriilor acțiuni; 

• aprobarea activității investiționale în anul 2018 și a direcțiilor 

pentru anul 2019; 

• informări privind rapoarte întocmite de Comitetul de Audit și 

analiză activitate Comitet de audit și aprobarea acestora (toate 

rapoartele/informările avizate/întocmite de către Comitetul de Audit, inclusiv 

procesele verbale ale celor zece ședințe de Comitet de audit și hotărârile emise, au 

fost dezbatute și aprobate de către plenul Consiliului de Administrație al SIF 

Oltenia SA); 

• informări privind rapoarte întocmite de Comitetul de 

Nominalizare și Remunerare și aprobarea acestora (raport anual privind 

evaluarea pentru anul 2017 a membrilor Consiliului de Administrație și Conducerii 

superioare respectiv raport anual privind evaluarea pentru anul 2017 a persoanelor 

care dețin funcții cheie în cadrul SIF Oltenia SA). 

 

În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2018, remunerarea administratorilor  

s-a făcut în concordanţă cu Hotărârea 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.  

 

Conform Hotărârii AGOA mai sus menționate, remunerarea membrilor CA 

s-a realizat astfel: 
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- 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 2018, salariul mediu pe societate luat în calcul este salariul 

mediu la data de 31.12.2017. 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 2018, Comitetul de Audit, constituit din administratori 

neexecutivi, a avut următoarea componență: 

- Radu Hanga - Președinte 

  - Ana-Barbara Bobircă - membru 

  - Nicolae Stoian - membru 

   

Comitetul de Audit s-a întrunit în anul 2018 zece ședințe, în datele de 

05.02.2018 ; 06.02.2018 ; 09.02.2018 ; 12.03.2018 ; 18.04.2018 ; 07.05.2018 ; 

18.06.2018 ; 06.09.2018 ; 03.12.2018 și 05.12.2018, în prezența tuturor membrilor 

săi, ședințe convocate pentru verificarea respectării legislației și reglementărilor 

A.S.F. și B.V.B. și a obligațiilor de informare a publicului cu privire la întocmirea 

raportului anual privind situațiile finianciare la 31.12.2017 și la 30.06.2018, 

privind situațiile financiare consolidate la 31.12.2017, pentru întocmirea raportului 

de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2017, evaluarea activității 

Compartimentului de Conformitate și a Compartimentului de Audit Intern pentru 

anul 2017, evaluarea sistemului de gestiune a riscului, avizarea planurilor de 

investigații ale Compartimentului de Conformitate, respectiv de audit intern pentru 

2018 în forma inițială și modificate/completate ulterior, avizarea Raportului anual 

privind activitatea de gestionare a riscurilor pe anul 2017 și aprobarea Planului de 

monitorizare a riscurilor pe anul 2018, inițierea procedurii de preselecție a 

auditorului financiar extern conform Normei ASF nr. 41/21.12.2016 privind 

activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate 

de A.S.F. și recomandarea Comitetului de Audit privind nominalizarea auditorului 

selectat pentru aprobarea de către AGOA a SIF Oltenia SA, avizarea planului de 

audit intern pentru anul 2019 etc. 

Misiunile de audit s-au finalizat prin Rapoarte care au fost prezentate în 

ședințele Consiliului de Administrație. 

 

Comitetul de nominalizare și remunerare 

În  cursul anului 2018, Comitetul de nominalizare și remunerare a avut 

următoarea componență: 

- Ana Barbara Bobircă – Președinte 

- Radu Hanga – membru 

- Tudor Ciurezu -membru 
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Doamna Ana Barbara Bobircă și domnul Radu Hanga sunt administratori 

independenți, neexecutivi. 

Comitetul de nominalizare și remunerare, în cursul anului 2018, a desfășurat 

două ședințe în datele de: 23.02.2018 și 06.03.2018, în prezența tuturor membrilor 

săi, ședințe întrunite pentru evaluarea anuala pentru 2017 a membrilor Consiliului 

de Administrație și Conducerii Superioare - director general și director general 

adjunct – în prima ședință, respectiv a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul 

SIF OLTENIA SA – în a doua ședință, pentru verificarea adecvarii persoanelor 

respective, aflate în funcție. Cele două rapoarte întocmite au fost prezentate spre 

dezbatere și aprobare Consiliului de Administrație. 

 

Compartimentul de Conformitate 
 

Pe parcursul exercițiului financiar 2018, din structura organizatorică a S.I.F. 

Oltenia S.A. a făcut parte și Compartimentul de 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; 
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g) să păstreze legătura directă cu A.S.F.; 

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

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

neregulilor descoperite; 

i) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale; 

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

k) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne; 

l) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului. 

m) împreună cu structurile de conducere răspunde de buna organizare şi 

desfăşurare a activităţii de primire, înregistrare şi soluţionare a petiţiilor transmise la 

societate, leglitatea soluţiilor adoptate şi comunicarea acestora în termenul legal către 

petent şi ASF la solicitarea acestei autorităţi; 

n) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea abuzivă a 

informaţiilor privilegiate; 

o) 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; 

p) 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. În termen de 60 de zile de la sfarșitul fiecărui an, transmite 

raportul privind activitatea desfășurată Conducerii superioare. 

Raportul și Planul de investigații aprobate 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 

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 de Conformitate se desfășoară conform regulilor 

și procedurilor de supraveghere și control aprobate de Consiliul de Administrație al 

societății. 
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 Anual, Reprezentantul Compartimentului de 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 2018, aprobat de Consiliul de 

Administraţie în şedinţa din data de 12.02.2018, a vizat următoarele:  

- Activitatea organizatorică;  

- Informări către Conducerea superioară şi salariaţii societăţii privind 

regimul juridic aplicabil pieţei de capital; 

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

prevăzute de reglementările A.S.F.; 

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

-  Întocmirea Notelor de verificare conform Planului de Investigaţii anual, 

aprobat de Consiliul de Administraţie.     

    Toate Notele de verificare şi avizările acordate au fost consemnate în 

Registrul investigaţiilor. 
 

 

Pe tot parcursul perioadei de raportare, respectiv 01.01.2018 – 31.12.2018, 

Reprezentantul Compartimentului de Conformitate a fost doamna Viorica Bălan -  

Autorizaţie A.S.F. nr. 215/02.09.2014, respectiv nr. 47-15.02.2018. 

 
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 și a fost prezent la 

ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de aprobare a situațiilor 

financiare individuale și consolidate. 
 

Consiliul de Administraţie a verificat independenţa şi obiectivitatea 

auditorului financiar prin monitorizarea rotaţiei partenerilor dedicaţi emitentului în 

firma de audit. 
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Auditorul intern 

Auditorul intern a fost în perioada ianuarie – aprilie 2018 doamna Bălţăţeanu 

Nadia Florentina, iar începând cu data de 01.05.2018 în această funcţie a fost 

numită doamna Cimpoeru Ana, 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. 

 

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 2018 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. 10/19.12.2017. 
 

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; 
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c) evaluarea gradului de adecvare a informaţiilor financiare şi nefinanciare 

destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din societate; 

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi 

identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel; 

e) evaluarea și examinarea eficacității și a caracterului adecvat al sistemelor, 

mecanismelor de control intern, a proceselor de management al riscului și 

guvernanță și a procedurilor societății. 

Misiunile de audit intern în anul 2018 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 reglementărilor pieţei de capital şi legislaţiei financiar-contabile; 

- Dividendele plătite acţionarilor S.I.F. Oltenia S.A. persoane fizice şi 

juridice existente la data de înregistrare; 

- Dividendele încasate de la societăţile din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A.; 

- Respectarea reglementărilor A.S.F. privind calculul şi raportarea 

activului net; 

- Organizarea evidenţei imobilizărilor financiare de natura acţiunilor şi 

titlurilor de participare; 

- Eficacitatea şi caracterul adecvat al activităţii compartimentului 

conformitate şi compartimentului de administrare a riscului; 

- Evidenţa personalului angajat 

- Achiziţii de mijloace fixe, obiecte de inventar, modernizări, reparaţii, 

evidenţa acestora şi amortizările înregistrate pe cheltuieli; 

- Contribuţiile angajaţilor şi angajatorului faţă de bugetul de stat şi bugetul 

asigurărilor sociale. 
 

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 2018 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, 
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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. 

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. 
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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 2018 Consiliul de Administrație a convocat Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de 25/26.04.2018 și Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) de două ori, în datele de 

25/26.04.2018 și 04/05.10.2018. 
 

 

 

 

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. 

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 2017, AGOA din 25.04.2018 a hotărât 

distribuirea unui dividend brut de 0,07 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 
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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 (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 

(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 
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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 2018, 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 2018 în acest domeniu. 
 

Salariații S.I.F. Oltenia S.A. au participat în anul 2018 la stagii de 
perfecționare profesională conforme cu activitatea desfășurată. Societatea s-a 
implicat – în calitate de partener - în susţinerea unor evenimente organizate şi 
desfăşurate în domeniul specific al pieței de capital.: 
 

1) cursul “Administrator de risc pe piața de capital” 

organizat de AS FINANCIAL MARKETS SRL Sibiu în perioada 26.02-

01.03.2018  la Bucureşti 

2) cursul “Protecția datelor cu caracter personal - implementarea și 

impactul Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale” 

organizat de Expert Aktiv Group SRL în perioada 01 - 04 februarie 2018 la 

Sinaia 

3)  Cursul de formare profesională continuă pentru conducători și 

reprezentanți ai compartimentului de control intern 

organizat de AAF în perioada 16 - 18 noiembrie 2018 la Predeal 
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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.  

 
 

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 2018, 

Conducerea superioară şi Reprezentantul Compartimentului de 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.  
 
 



2 

 
 
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. 
 



7 

 
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- 

Craiova, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 
 

 
          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 
-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 
Craiova, str. 

 
 
 
 

Consiliul de Administratie 
conf.univ.dr ec. Tudor CIUREZU 

 
Presedinte 

 



 
 

LISTA 
societăţilor controlate de S.I.F. OLTENIA S.A.  

la data de 31.12.2018 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire societate 

Capital social 
total 

  

- lei - 

Valoare 
nominală 
acţiune  

 - lei - 

Deţinere S.I.F. OLTENIA S.A.  

Valoare 

nominală 

 

- 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 14.993.789 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 46.380.084 30.920.056 86,42 

6. FLAROS S.A. BUCURESTI 3.803.415 2,5 3.083.475 1.233.390 81,07 

7. CONSTRUCTII FEROVIARE S.A. CRAIOVA 2.989.064 0,85 2.316.526 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 10,0 351.390 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 
 

 
 

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) 191.033.005

1.1 Imobilizari necorporale 2.521

1.2 Imobilizari corporale 12.520.183

1.3 Imobilizari financiare, din care: 178.510.301

1.3.1 Actiuni cotate 19.414.688

1.3.2 Actiuni necotate 159.052.930

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 42.683

2 ACTIVE CIRCULANTE (rd. 2.1 la 2.4 + 2.5 la 2.9) 1.791.499.551

2.1 Stocuri 10.549

2.2 Creante, din care: 15.836.743

2.2.1 Dividende de incasat 0

2.2.2 Alte drepturi de primit 0

2.2.3 Alte creante 15.836.743

2.3 Disponibilitati 472.375.238

2.4 Investitii financiare pe termen scurt, din care: 1.302.722.681

2.4.1 Actiuni cotate 1.299.989.741

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 2.732.940

2.4.6 Drepturi de preferinta 0

2.5 Valori mobiliare nou emise 0

2.6 Titluri de stat 0

2.7 Depozite bancare 554.340

2.8 Certificate de depozit 0

2.9 Alte active circulante 0

3 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 0

4 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 78.821

5 TOTAL  ACTIV (rd. 1+2+3+4) 1.982.611.377

SIF Oltenia S.A.
Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2018

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 31/12/2018

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)

144.263.419

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 3.628.089

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: 42.515.955

6.8.1 Dividende de platit 42.515.955

6.8.2 Sume subscrise si nevarsate la majorarile de capital social al emitentilor 0

6.9 Alte datorii 98.119.375

7
DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI 
MARE DE UN AN

72.404.246

8 PROVIZIOANE 5.798.099

9 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS, din care: (rd. 9.1 la 9.2) 25.831

9.1 Subventii pentru investitii 25.831

9.2 Venituri inregistrate in avans 0

10 CAPITAL PROPRIU, din care: (rd. 10.1 la 10.8 – 10.9) 1.760.119.782

10.1 Capital social subscris si varsat 58.016.571

10.2 Prime legate de capital 0

10.3 Diferente din reevaluare 7.844.289

10.4 Rezerve 711.449.657

10.5 Rezultatul reportat 538.769.677

10.6 Rezultatul exercitiului 96.259.800

10.7 Alte elemente de capitaluri proprii 347.779.788

10.8 Elemente asimilate capitalului 0

10.9 Repartizarea profitului 0

11 TOTAL PASIV (rd. 6+7+8+9+10) 1.982.611.377

12 ACTIV NET (rd.5-6-9) 1.838.322.127

13 NUMAR ACTIUNI EMISE 580.165.714

14 VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (rd.12/13) 3,1686



ANEXA 16

(se completeaza lunar)                                  
DATE FINALE

Valoarea (lei)

SIF Oltenia S.A.
Situatia activelor si datoriilor la data de 31/12/2018

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)

49

15.1 Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata 19

15.2
Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de 
tranzactionare

13

15.3 Societati neadmise la tranzactionare 17

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

In conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzactiilor 
cu active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate in 
rezultatul reportat

Conform art. 192 1 al Regulamentului C.N.V.M nr. 15 / 2004 (articol introdus prin Regulamentul A.S.F. 
nr. 2 / 2018) au fost evaluate prin rapoarte de evaluare conforme cu standardele internationale, 
urmatoarele societati comerciale: VOLTALIM S.A. Craiova, PROVITAS S.A. Bucuresti, COMPLEX 
HOTELIER DAMBOVITA S.A. Targoviste, TURISM S.A. Pucioasa si GEMINA TOUR S.A. Ramnicu 
Valcea

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 31/12/2018 FINALE

Activ net 1.770.430.599 lei 1.838.322.127 lei

Total activ 1.824.576.020 lei 1.982.611.377 lei

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: 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 71,7722 66,5488 0 1.319.404.429 130.862.365 

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); 67,1329 65,1407 0 1.188.542.064 71,7722 66,5488 0 1.319.404.429 130.862.365 

 - BVB - actiuni 49,2014 47,7413 0 871.076.228 56,1636 52,0761 0 1.032.467.421 161.391.193 

 - AERO - actiuni 17,9316 17,3994 0 317.465.836 15,6086 14,4727 0 286.937.008 (30.528.828)

 - 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 31/12/2018 FINALE

Activ net 1.770.430.599 lei 1.838.322.127 lei

Total activ 1.824.576.020 lei 1.982.611.377 lei

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 
activul 
total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 
activul 
total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

1.3 Valori mobiliare si instrumente ale pietei 
monetare admise la cota oficiala a unei 
burse dintr-un stat nemembru sau negociate 
pe o alta piata reglementata dintr-un stat 
nemembru, care opereaza în mod regulat si 
este recunoscuta si deschisa publicului, 
aprobata de C.N.V.M., din care: actiuni, alte 
valori mobiliare asimilate acestora (cu 
mentionarea fiecarei categorii), obligatiuni 
(pe categorii de emitent), alte titluri de 
creanta (cu mentionarea pe tipuri si pe 
categorii de emitent), alte valori mobiliare, 
instrumente ale pietei monetare (pe 
categorii); 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

2 Valori mobiliare nou emise 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

3 Alte valori mobiliare si 
instrumentre ale pietei monetare 
mentionate la art. 187 lit. a): valori 
mobiliare (pe categorii si pe tipuri 
de emitent) si instrumente ale 
pietei monetare (pe categorii);

34,7315 33,7008 0 614.896.621 8,6521 8,0224 0 159.052.930 (455.843.691)



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2018 FINALE

Activ net 1.770.430.599 lei 1.838.322.127 lei

Total activ 1.824.576.020 lei 1.982.611.377 lei

Diferente (lei)

I. TOTAL ACTIVE
% din 

activul net

% din 
activul 
total

Valuta Lei
% din 

activul net

% din 
activul 
total

Valuta Lei

Denumire element Începutul perioadei de raportare Sfârsitul perioadei de raportare

4 Depozite bancare din care: 0,0448 0,0435 410.919,81 381.928,55 0,0302 0,0280 432.095,95 122.244,25 (238.508)
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de 

credit din România; 0,0448 0,0435 410.919,81 381.928,55 0,0302 0,0280 432.095,95 122.244,25 (238.508)
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 0,1706 0,1655 210.048 2.810.319 25,6960 23,8259 443.275.124 29.100.114 469.354.871 

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 



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia activelor la data de 31/12/2018 FINALE

Activ net 1.770.430.599 lei 1.838.322.127 lei

Total activ 1.824.576.020 lei 1.982.611.377 lei

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

8 Titluri de participare ale 
AOPC/OPCVM 0,1576 0,1529 0 2.789.494 0,1487 0,1378 0 2.732.940 (56.554)

9 Alte active (sume în tranzit, sume 
la distribuitori, sume la SSIF etc.) 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.1 Actiuni cuvenite conform subscrierilor la 
majorarile de capital social 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

9.2 Alte drepturi de primit 0,0000 0,0000 0 0 0,0000 0,0000 0 0 0 

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia valorii unitare a activului net la data de 31/12/2018

Nr. Crt.
Denumire element                         

(conform regulamentului CNVM 
nr.15/2004)

31/12/2018 31/12/2017 Diferente

1 Nr. de actiuni emise 580.165.714 580.165.714 0
2 Valoare unitara a activului net 3,1686 3,0516 0,1170

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Evolutia activului net si a VUAN in ultimii 3 ani la data de 31/12/2018

Nr. 
Crt.

Denumire element (conform 
regulamentului CNVM nr.15/2004)

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

1 Activ net 1.494.899.450 1.770.430.599 1.838.322.127
2 Valoare unitara a activului net 2,5767 3,0516 3,1686

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. 
Crt

Emitent Simbol
Data 

ultimei 
tranzactii

Nr.actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

1 ALTUR SLATINA ALT 31/12/2018 49.428.571 0,1000 0,0315 1.557.000 5,9958 0,0785 0,0847
2 ANTIBIOTICE IASI ATB 31/12/2018 103.326.461 0,1000 0,4870 50.319.987 15,3911 2,5381 2,7373

3
B.R.D.-GROUPE SOCIETE 
GENERALE BUCURESTI BRD 31/12/2018 20.421.287 1,0000 11,4000 232.802.672 2,9303 11,7422 12,6639

4
BANCA TRANSILVANIA 
CLUJ TLV 31/12/2018 96.636.050 1,0000 2,0050 193.755.280 2,0080 9,7727 10,5398

5
BURSA DE VALORI 
BUCURESTI BVB 31/12/2018 383.709 10,0000 21,0000 8.057.889 4,7670 0,4064 0,4383

6

C.N.T.E.E. 
TRANSELECTRICA 
BUCURESTI TEL 31/12/2018 2.711.808 10,0000 21,5000 58.303.872 3,6994 2,9408 3,1716

7 COS TARGOVISTE COS 6.142.826 2,5000 0,0000 0 8,9220 0,0000 0,0000

8
ELECTROMAGNETICA 
BUCURESTI ELMA 31/12/2018 176.717.594 0,1000 0,1390 24.563.746 26,1402 1,2390 1,3362

9 OMV PETROM BUCURESTI SNP 31/12/2018 718.100.277 0,1000 0,2990 214.711.983 1,2677 10,8298 11,6798
10 PRODPLAST BUCURESTI PPL 21/12/2018 4.702.595 1,0000 2,3200 10.910.020 27,5450 0,5503 0,5935
11 S.E. ELECTRICA SA EL 31/12/2018 3.481.083 10,0000 9,7000 33.766.505 1,0063 1,7031 1,8368
12 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 31/12/2018 1.583.729 1,0000 27,8000 44.027.666 0,4109 2,2207 2,3950

13
SANTIERUL NAVAL 
ORSOVA SNO 31/12/2018 3.200.337 2,5000 2,4000 7.680.809 28,0168 0,3874 0,4178

14 SIF BANAT CRISANA SIF1 31/12/2018 2.275.702 0,1000 2,0400 4.642.432 0,4398 0,2342 0,2525
15 SIF MOLDOVA SIF2 31/12/2018 4.019.145 0,1000 1,2080 4.855.127 0,3967 0,2449 0,2641
16 SIF TRANSILVANIA SIF3 31/12/2018 12.450.162 0,1000 0,2150 2.676.785 0,5700 0,1350 0,1456



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania – BVB (actiuni)

Nr. 
Crt

Emitent Simbol
Data 

ultimei 
tranzactii

Nr.actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

17
SNTGN TRANSGAZ 
MEDIAS TGN 31/12/2018 243.311 10,0000 316,0000 76.886.276 2,0665 3,8780 4,1824

18 T.M.K. ARTROM SLATINA ART 31/12/2018 6.607.881 2,5100 3,0000 19.823.643 5,6881 0,9999 1,0784

19 TURISM FELIX BAILE FELIX TUFE 31/12/2018 143.752.429 0,1000 0,3000 43.125.729 28,9736 2,1752 2,3459
1.032.467.421 52,0761 56,1636

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata alternativa din Romania – AERO (BVB) - (actiuni)

Nr. 
Crt

Emitent Simbol
Data 

ultimei 
tranzactii

Nr.actiuni 
detinute

Valoare 
nominala

Valoare 
actiune

Valoare totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

1 ALIMENTARA SLATINA ALRV 13/12/2018 214.742 2,4300 23,0000 4.939.066 52,2352 0,2491 0,2687
2 ARGUS CONSTANTA UARG 27/12/2018 30.920.056 1,5000 1,7100 52.873.296 86,4160 2,6669 2,8762

3 CEREALCOM ALEXANDRIA CCOM 16/10/2018 34.672.773 0,1000 0,0479 1.660.826 6,6944 0,0838 0,0903

4
CONSTRUCTII FEROVIARE 
CRAIOVA CFED 31/12/2018 2.725.325 0,8500 0,1220 332.490 77,5001 0,0168 0,0181

5 CONTACTOARE BUZAU CONQ 30/07/2018 348.730 2,5000 10,1186 3.528.643 12,1745 0,1780 0,1919
6 FLAROS BUCURESTI FLAO 10/12/2018 1.233.390 2,5000 50,0000 61.669.500 81,0712 3,1105 3,3547
7 IAMU BLAJ IAMU 31/12/2018 1.884.289 2,5000 4,7000 8.856.158 19,8343 0,4467 0,4818

8
LACTATE NATURA 
TARGOVISTE INBO 07/12/2018 997.302 2,5000 1,2000 1.196.762 40,3798 0,0604 0,0651

9 MERCUR CRAIOVA MRDO 21/12/2018 7.104.836 2,5000 19,0000 134.991.884 97,8593 6,8088 7,3432
10 RELEE MEDIAS RELE 21/12/2018 62.080 2,5000 8,0000 496.640 11,4644 0,0250 0,0270
11 SINTEROM CLUJ SIRM 10/12/2018 1.543.318 2,5000 0,7000 1.080.323 31,8749 0,0545 0,0588
12 TUSNAD BAILE TUSNAD TSND 28/12/2018 25.861.924 0,1000 0,0420 1.086.201 8,5691 0,0548 0,0591
13 UNIVERS RM.VALCEA UNVR 12/09/2018 587.519 2,5000 24,2124 14.225.219 73,7494 0,7175 0,7738

286.937.008 14,4727 15,6086

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. 
Crt

Emitent
Nr.actiuni 
detinute

Data 
achizitiei

Pret de 
achizitie

Valoare 
actiune

Valoare totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

1
BIROUL DE INVESTITII 
REGIONAL OLTENIA IFN 272.411 01/11/1996 15,4550 10,1295 2.759.395 19,4540 0,1392 0,1501

2
BT ASSET MANAGEMENT 
S.A.I. CLUJ 716.559 28/02/2006 0,8953 5,4950 3.937.521 9,9998 0,1986 0,2142

3
COMPLEX HOTELIER 
DAMBOVITA 1.753.217 31/01/1998 2,7577 3,7638 6.598.714 99,9427 0,3328 0,3590

4 COREALIS CRAIOVA 655.757 30/06/2000 2,5000 2,9471 1.932.607 11,9210 0,0975 0,1051
5 CORINT TARGOVISTE 178.297 01/11/1996 0,1929 0,0000 0 5,7978 0,0000 0,0000

6
DEPOZITARUL CENTRAL 
BUCURESTI 9.878.329 31/07/1998 0,0770 0,1222 1.206.695 3,9057 0,0609 0,0656

7 ELBA TIMISOARA 39.628 01/11/1996 2,5000 125,4108 4.969.779 2,3694 0,2507 0,2703

8
ELECTRO TOTAL 
BOTOSANI 57.909 28/02/2003 2,5000 0,0000 0 29,8562 0,0000 0,0000

9

EXIMBANK BANCA DE 
EXPORT IMPORT A 
ROMANIEI BUC 4.364.430 01/11/1996 5,4039 7,9494 34.694.525 3,2702 1,7499 1,8873

10 GEMINA TOUR RM.VILCEA 757.888 01/11/1996 2,5000 5,8436 4.428.807 88,2866 0,2234 0,2409
11 OTELINOX TARGOVISTE 1.809.195 01/11/1996 2,8091 6,2272 11.266.139 5,4694 0,5682 0,6128
12 PROVITAS BUCURESTI 35.139 01/11/1996 2,0114 170,1900 5.980.306 70,2780 0,3016 0,3253
13 SAGRICOM ULMI 57.941 01/11/1996 0,0025 0,0000 0 4,2057 0,0000 0,0000
14 SANEVIT ARAD 792.662 31/12/1995 0,1000 0,0000 0 13,2841 0,0000 0,0000
15 TURISM LOTUS FELIX 347.859.802 18/12/2009 0,1006 0,0984 34.239.739 27,4554 1,7270 1,8626
16 TURISM PUCIOASA 1.010.599 01/11/1996 2,1170 4,9705 5.023.231 69,2191 0,2534 0,2733



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Instrumente mentionate la art.187 lit.a) din regulamentului CNVM nr.15/2004

Actiuni emise de societati comerciale de tip inchis

Nr. 
Crt

Emitent
Nr.actiuni 
detinute

Data 
achizitiei

Pret de 
achizitie

Valoare 
actiune

Valoare totala

Pondere in 
capitalul 
social al 

emitentului

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

17 VOLTALIM CRAIOVA 5.997.519 31/10/1999 2,3836 7,0055 42.015.472 99,1942 2,1192 2,2855
159.052.930 8,0224 8,6521

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Titluri de participare ale AOPC/OPCVM

Nr. 
Crt

Emitent Simbol Cantitate Cotatie Valoare piata

Pondere in 
numarul de 

titluri de 
participare in 

circulatie

Pondere in 
activul total 

al SIF

Pondere in 
activul net 

SIF

1 BT INDEX RO 146.000,000 12,0960 1.766.016 2,7561 0,0891 0,0961
2 FDI NAPOCA 381.222,000 0,5075 193.470 1,7129 0,0098 0,0105
3 FDI TRANSILVANIA 7.444,000 47,4468 353.194 1,2828 0,0178 0,0192
4 FDI TEHNOGLOBINVEST 382,990 1.097,3126 420.260 5,7536 0,0212 0,0229

2.732.940 0,1378 0,1487

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Depozite bancare in lei constituite la institutii de credit din România

Nr. 
Crt

Denumire banca
Data 

constituirii
Scadenta

Valoare 
Initiala

Dobinda 
zilnica

Dobinda 
cumulata

Valoare 
actualizata

Pondere 
in activul 

total al 
SIF

Pondere 
in activul 
net SIF

1 BCR 31/12/2018 01/01/2019 122.243,84 0,4075 0,41 122.244,25 0,0062 0,0066
122.243,84 0,41 122.244,25 0,0062 0,0066

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea



SIF Oltenia S.A. ANEXA 17

Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/12/2018
Activ net 1.838.322.127 lei

Total activ 1.982.611.377 lei

Depozite bancare in valuta constituite la institutii de credit din România

Nr. 
Crt

Denumire banca
Data 

constituirii
Scadenta

Valoare 
Initiala

Dobinda 
zilnica

Dobinda 
cumulata

Valoare 
actualizata

Pondere 
in activul 

total al 
SIF

Pondere 
in activul 
net SIF

1 BANCA TRANSILVANIA 24/10/2018 21/01/2019 325.888,00 6,7893 468,46 326.356,46 0,0165 0,0178

2 BANCA TRANSILVANIA 24/10/2018 21/01/2019 105.587,71 2,1997 151,78 105.739,49 0,0053 0,0058
431.475,71 620,24 432.095,95 0,0218 0,0235

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
Dr. ec. Tudor Ciurezu  Ec. Elena Sichigea
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DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 
AL BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI 

 
 

 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 trebuie să fie format din cel puțin cinci membri. X   
A.4  Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. 

Nu nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație trebuie să fie 
independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație 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 
sale1. 

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   

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 

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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remunerare 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. 

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. 

X   

A.11 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de nominalizare și remunerare 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 și remunerare trebuie să fie 
independentă. Președintele comitetului este un administrator independent. 

X    

B.1  Consiliul trebuie să înființeze Comitet de audit care trebuie să fie format din cel puțin 
trei membri iar majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți. 
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.  

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. 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 

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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neexecutive în consilii de 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 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. 
În anul 2018 pe langă dividendele 
distribuite către acționari, aceștia au 
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aprobat derularea unui program de 
răscumpărare a acțiunilor proprii, cu 
destinația - reducerea capitalului 
social. Programul de răscumpărare 
acțiuni s-a derulat în perioada 
28.01.2019 - 08.02.2019, numărul de 
valori mobiliare cumpărate fiind de 
19.622.585 acțiuni iar suma totală 
plătita 49.056.462,5 lei. 

D.3  Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute 
publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează 
stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioada viitoare (așa 
numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, 
rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. 
Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 
previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele 
anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe 
pagina de internet a societății. 

X   

D.4  Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea 
acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările 
regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a 
acționarilor. 

X   

D.5  Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când 
rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări. 

X   

D.6  Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurta apreciere asupra 
sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii 
asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale. 

X   

D.7  Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea 
acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați 
pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului 
în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens. 

X   

D.8  Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba 
română cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări 
în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori 
financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul cât și de la un an la altul. 
 

X   

D.9  O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii 
în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea 

 X Informaţiile privind guvernanţa 
corporativă, rapoartele periodice şi 
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relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data 
ședințelor/teleconferințelor. 

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 2018, s-a prevăzut în 
Procedura privind organizarea și 
desfășurarea acestora posibilitatea 
solicitării de către analişti,  investitori, 
jurnaliști, specialiști etc., de participare 
la ședință: 
„La lucrările AGA SIF Oltenia SA 
poate participa orice specialist, 
consultant, expert sau analist financiar, 
în baza unei invitații prealabile din 
partea Consiliului de Administrație al 
societății. 
Jurnaliștii acreditați la SIF Oltenia SA 
pot sa participe la lucrările AGA, cu 
excepția cazului în care Președintele 
Consiliului de Administrație al 
societății hotărăște în alt sens.” 
Nu au existat astfel de solicitari 
prealabile. 

D.10  În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, 
activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora 
asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și 
strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest 
domeniu. 

 X Societatea nu are o politică cu privire 
la susţinerea diverselor forme de 
expresie artistică și culturală, activităţi 
sportive, activităţi educative sau 
știinţifice dar în cursul anului 2018 a 
acordat sponsorizări în limita a maxim 
2.500 lei/eveniment. 

 

Consiliul de Administraţie 
 

conf. univ. dr. ec.  Tudor CIUREZU    conf.univ.dr. Cristian BUȘU 

                 Preşedinte               Vicepreşedinte 



 
  

 

 

 

 

DECLARAŢIE 
în conformitate cu prevederile 

Regulamentului ASF nr. 5/2018 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 
 
             Prin prezenta confirmăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-

contabilă anuală la data de 31.12.2018, 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      Vicepreședinte / Director General Adjunct         Director Economic 
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
 
Situaţia individuală a profitului sau pierderii și altor elemente ale rezultatului global   
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În lei Nota 2018 2017

Venituri   

Venituri din dividende 6 90.616.735 68.321.469

Venituri din dobânzi 7 432.173 68.419

Alte venituri operaționale 8 27.592.578 22.867.614

Câștig net din diferențe de curs valutar (986.647) (387.485)

Câștig net din vânzarea activelor financiare 9 12.216.446

Câștig din activele financiare la valoarea justă prin contul de 
profit sau pierdere

(56.554)

Cheltuieli

Comisioane și taxe de administrare și supraveghere 10 (2.438.351) (2.399.886)

Venituri din reluarea provizioanelor 4.990.801 5.031.750

Alte cheltuieli operaționale 11 (18.765.032) (23.800.527)

Profit înainte de impozitare 101.385.703 81.917.800

Impozitul pe profit 12 (5.125.903) (7.613.836)

Profit net al exercițiului financiar 96.259.800 74.303.964

Câștig din tranzacții recunoscut în rezultatul reportat conform 
IFRS 9

606.846.980

Impozit aferent (98.982.191)

Câștig net recunoscut în rezultatul reportat 507.864.789 0

Alte elemente ale rezultatului global

Variația rezervei din reevaluarea  imobilizărilor corporale, netă de
impozit amânat

956.327 -

Variația netă a valorii juste a activelor financiare evaluate prin 
alte elemente ale rezultatului global 

93.577.352 165.529.167

Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate prin alte 
elemente ale rezultatului global, transferată în rezultatul reportat / 
profit sau pierdere

(606.881.307) (10.405.230)

Efectul impozitului pe profit aferent 97.101.009

Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate prin alte 
elemente ale rezultatului global - hiperinflație

5.359.613

Total alte elemente ale rezultatului global (409.887.006) 155.123.937

Total rezultat global aferent perioadei 194.237.583 229.427.901

Rezultatul pe acțiune

De bază 26 0,1659 0,1281

Diluat 0,1659 0,1281

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 20
martie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   

 ec. Sichigea Elena

 Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.

Situația individuală a poziției financiare
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În lei Nota 31 decembrie
2018

31 decembrie
2017

Active

Numerar și echivalente de numerar 13 472.375.238 3.020.367

Depozite plasate la bănci 14 554.340 792.848

Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului global

15 1.478.457.359 1.798.097.017

Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de 
profit sau pierdere

15 2.732.940

Credite și creanțe 16 15.836.743 2.755.702

Imobilizări corporale 17 11.965.182 10.871.348

Investiții imobiliare 18 555.001 539.637

Alte active 19 134.574 367.939

Total active 1.982.611.377 1.816.444.858

Datorii

Dividende de plată 20 42.515.955 48.087.127

Impozite și taxe 21 97.715.503 4.997.330

Datorii cu impozitul amânat 22 72.404.246 150.531.920

Alte datorii 23 9.855.891 6.349.864

Total datorii 222.491.595 209.966.241

Capitaluri proprii

Capital social 24 58.016.571 58.016.571

Rezerve constituite în urma aplicării legii 133/1996 144.636.073 144.636.073

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314

Rezerve din evaluarea activelor financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global / 
active financiare disponibile în vederea vânzării

347.779.788 781.551.351

Alte rezerve 25 555.210.270 521.517.906

Rezerve din reevaluare imobilizări corporale 7.844.289 7.175.074

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

538.769.677 7.674.364

Profit curent 96.259.800 74.303.964

Total capitaluri proprii 1.760.119.782 1.606.478.617

Total datorii și capitaluri proprii 1.982.611.377 1.816.444.858

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 20
martie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   
 ec. Sichigea Elena

 Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
pag 2



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În lei Capital social 

Rezerve din
reevaluarea

imobilizărilor
corporale

Rezerve legale Alte rezerve

Diferențe din modificarea
valorii juste a activelor
financiare evaluate prin

alte  elemente ale
rezultatului global

Alte elemente de
capitaluri

proprii

Profit
acumulat

TOTAL

SOLD LA 
1 IANUARIE 2018

58.016.571 7.175.074 11.603.314 666.153.979 784.613.031 (3.061.680) 81.978.328 1.606.478.617

REZULTATUL GLOBAL - - - - - - - -

Profitul exercițiului financiar - - - - - - 96.259.800 96.259.800

Alte elemente ale rezultatului global - - - - - - -

1.  Variația rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale netă de impozit amânat - 669.215 - - - - 287.112 956.327

2. Variația  netă a rezervei din modificarea valorii  juste  a activelor  financiare  evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

- - - - 93.577.352 - - 93.577.352

3. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente
ale rezultatului global, cedate

- - - - (606.881.307) - 606.846.980 (34.327)

4. Impozit pe profit aferent - - - - 97.101.009 - (98.982.191) (1.881.182)
5. Transferul rezervei la rezultatul reportat ca urmare a trecerii la IFRS 9 - - - - (22.928.230) - 22.928.230 0
6. Rezerva de valoare justă a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului
global - hiperinflație

- - - - 5.359.613 - - 5.359.613

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei

0 669.215 0 0 (433.771.563) 0 627.339.931 194.237.583

Impozit amânat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat - - - - - - 15182 15.182

Alte rezerve – surse proprii de finanțare - - - 33.692.364 - - (33.692.364) -

Alte rezerve – răscumpărare de acțiuni - - - - - - - -

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 2017 - - - - - - (40.611.600) (40.611.600)

TOTAL  TRANZACȚII  CU  ACȚIONARII  RECUNOSCUTE  DIRECT  ÎN
CAPITALURILE PROPRII

0 0 0 0 0 0 (40.611.600) (40.611.600)

SOLD LA 
31 DECEMBRIE 2018

58.016.571 7.844.289 11.603.314 699.846.343 350.841.468 (3.061.680) 635.029.477 1.760.119.782

Situațiile financiare au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din data de  20 mar tie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de:
 

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor conf.univ.dr. Bușu Cristian                       

Președinte / Director General                     Vicepreședinte/ Director General Adjunct               

ec. Sichigea Elena
Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
pag 3



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a modificărilor capitalurilor proprii
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În 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 2016 (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 20 martie 2019 și au fost semnate în numele acestuia de:

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor conf.univ.dr. Bușu Cristian                       

Președinte / Director General                     Vicepreședinte/ Director General Adjunct               
ec. Sichigea Elena
Director Economic

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Situația individuală a fluxurilor de trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

În lei

Denumirea elementului                Perioada de raportare

31 decembrie
2018

31 decembrie
2017

A 1 2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare 

Încasări de la clienți, alte încasări 1.504.805 1.676.157

Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de
participare)

668.586.163 22.932.336

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (218.266.792) (54.018.729)

Plăți către furnizori și angajați, alte plăți (11.843.474) (9.251.927)

Plăti către bugetul statului, bugetul asigurărilor 
sociale și bugetul local

(4.633.914) (4.861.594)

Dobânzi încasate 431.649 70.613

Dividende încasate 86.452.238 65.302.341

Dobânzi plătite 0 0

Impozit pe profit plătit (7.018.990) (4.604.995)

Numerar net din activități de exploatare 515.211.685 17.244.202

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale (371.967) (266.097)

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 0 586.888

Numerar net din activități de investiție (371.967) 320.791

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

Sume avansate pentru răscumpărare acțiuni (14.716.940) 0

Dividende plătite (29.237.600) (38.217.906)

Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți 
dividende

(698.183) (1.540.060)

Impozit pe dividende plătit (1.071.156) (1.967.274)

Numerar net din activități de finanțare (45.723.879) (41.725.240)

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de 
numerar

469.115.839 (24.160.247)

Numerar și echivalente de numerar la începutul 
perioadei de raportare

3.813.119 27.973.366

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 
perioadei de raportare

472.928.958 3.813.119

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   
 ec. Sichigea Elena

 Director economic

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte integrantă din situațiile financiare individuale prezente.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(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, este succesoarea Fondului Proprietății Private V Oltenia, reorganizat și

transformat în conformitate cu prevederile Legii  nr.  133/1996, lege pentru transformarea Fondurilor

Proprietății Private în societăți de investiții financiare.

Societatea  este  încadrată  în  categoria  Administratorilor  de  Fonduri  de  Investiții  Alternative  (AFIA)

autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu numarul 45/15 februarie 2018 și funționează cu

respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, Legii

nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind

piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea se autoadministrează și are sediul în Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, județul

Dolj. 

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu numărul

J16/1210/1993 și Cod Unic de Înregistrare 4175676, atribut fiscal RO.

Acțiunile Societății sunt înscrise la cota Bursei de Valori București, categoria Premium, cu simbol de

piață SIF 5, începând cu data de 1 noiembrie 1999.

Evidența acțiunilor și acționarilor Societății este ținută în condițiile legii de către Depozitarul Central

S.A. București.

Activitatea de depozitare prevăzută  de legislație  și  regulamentele  CNVM / ASF este  asigurată de

Raiffeisen  Bank  S.A.  începând cu  data  de  22  ianuarie  2014,  până  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:

a) 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;

b) administrarea și gestionarea portofoliului propriu de valori mobiliare și efectuarea de investiții în

valori mobiliare în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) administrarea riscurilor;

d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă.

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 formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. 

Situațiile financiare individuale întocmite la 31 decembrie 2018, sunt auditate.

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, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare individuale au fost aprobate de Consiliul de Administrație în ședința din data de
20 martie 2019.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

2. Bazele întocmirii (continuare)
a) Declarația de conformitate (continuare)

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 2018 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.
Principalele retratări aduse situațiilor financiare întocmite în conformitate cu RCR la 31 decembrie
2015 pentru a le alinia cerințelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana (”UE”) 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

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 definită aceasta 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  activele  și
datoriile financiare la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere și activele financiare evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 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.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

2. Bazele întocmirii (continuare)

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.

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 2018 respectiv 31 decembrie 2017, 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  evaluate  la  valoarea  justă  prin  alte  elemente  ale
rezultatului global conform IFRS 9 „Instrumente financiare".

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.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
b) Tranzacții în monedă străină (continuare)

Diferențele  de  conversie  asupra  elementelor  de natura instrumentelor financiare clasificate ca fiind
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, 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
2018

31 decembrie
2017

Variație

EUR 4,6639 4,6597 + 0,90
USD 4,0736 3,8915 + 4,68

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
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 la 31 decembrie 2015, 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;
- 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 

 Instrumentele  financiare,  conform IFRS 9 „Instrumente financiare”, includ următoarele:

- Investițiile în instrumente de capitaluri proprii (ex. acțiuni);
- Investiții în instrumente de datorie(ex. titluri, obligațiuni, împrumuturi);
- Creanțe comerciale și alte creanțe;
- Numerar și echivalente de numerar;
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

- Instrumente financiare derivate;
- Participații în filiale, asociați și asocieri în participație–în funcție de prevederile IFRS 10, IAS 27, 
IAS 28.

• Clasificare

Societatea  clasifică  instrumentele  financiare  deţinute  în  conformitate  cu  IFRS  9  ”Instrumente
financiare”  în active financiare și datorii financiare.
Un activ este o resursă controlată de societate ca rezultat al unor evenimente trecute și din care se
preconizează că vor decurge beneficii economice viitoare pentru societate.
O datorie reprezintă o obligație actuală a societății rezultată din evenimente trecute, a cărei decontare
se asteaptă să determine o ieșire de resurse încorporând beneficii economice pentru societate. 
Societatea  clasifică activele financiare drept: evaluate la costul amortizat, la valoarea justă prin alte
elemente ale rezultatului global sau la valoarea justă prin profit sau pierdere pe baza:
-  modelului de afaceri al societății  pentru administrarea activelor financiare și 
- caracteristicile fluxurilor de trezorerie contractuale ale activului financiar.

În conformitate cu IFRS 9, activele financiare se clasifică în una din următoarele categorii:
 

Active financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere 

Activele financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere sunt : 
- instrumente de capitaluri proprii deținute pentru tranzacționare;
- instrumente de capitaluri proprii desemnate a fi evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau
pierdere;
- instrumente de datorie.
Un activ financiar trebuie să fie evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepția cazului în
care acesta este evaluat la costul amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului
global. 
Un activ financiar sau o datorie financiară  sunt deținute în vederea tranzacționării dacă îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții:
- este deținut în scopul vânzării și răscumpărării în viitorul apropiat;
- la recunoașterea inițială face parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate, ce sunt
gestionate împreună și pentru care există dovezile unui tipar  real recent de urmărire a profitului pe
termen scurt.
Această  categorie  include active financiare  sau datorii  financiare  deținute  pentru tranzacționare  și
instrumente financiare desemnate la valoarea justă prin profit sau pierdere la momentul recunoașterii
inițiale.
Instrumentele  financiare  derivate  sunt  clasificate  ca  fiind  deținute  pentru  tranzacționare  dacă  nu
reprezintă instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire. 

Active financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global  

Activele financiare evaluate la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, sunt :
- instrumente de capitaluri proprii desemnate a fi evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global;
- instrumente de datorie.

Un  activ  financiar  de  natura  instrumentelor  de  datorie trebuie  evaluat  la  valoarea  justă  prin  alte
elemente ale rezultatului global dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos: 
a) activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv se realizează prin
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale cat și vânzarea activelor financiare și 
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

b) termenii contractuali ai activului financiar dau naștere, la anumite date, la fluxuri de trezorerie care
sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.
Societatea poate face o alegere irevocabilă la recunoașterea inițială în cazul anumitor investiții  în
instrumente de capitaluri proprii care altminteri ar fi evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
să prezinte modificările ulterioare ale valorii juste în alte elemente ale rezultatului global (conform
punctelor 5.7.5 și 5.7.6 din IFRS 9 – Instrumente financiare). 
Investițiile  Societății  în  instrumente  de  capital  (acțiuni),  sunt  clasificate  în  totalitate  ca  active
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Investițiile Societății în unități de fond sunt clasificate și evaluate la valoarea justă prin contul de
profit sau pierdere.
Restul activelor și datoriilor financiare sunt prezentate la cost amortizat, valoarea reevaluată sau cost
istoric.
 Metoda  folosita  pentru scoaterea din  evidență  a  investițiilor  Societății  în  instrumente  de capital
(acțiuni)  este  „primul  intrat  primul  iesit”,  în  condițiile  cuantificării  și  evaluării  performanțelor
Societății pe baza valorii juste.
Activele financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global   sunt măsurate
la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
Schimbările  de  valoare  justă  sunt  recunoscute  în  alte  elemente  ale  rezultatului  global  până  când
investiția este derecunoscută, în momentul în care câștigul sau pierderea cumulată este reclasificată
din alte elemente ale rezultatului global într-un cont de rezultat reportat aferent perioadei.
Dividendele primite  de la  entități  în  care  Societatea  deține acțiuni  sunt  recunoscute în  profit  sau
pierdere doar atunci când:
a) dreptul Societății de a primi plata dividendului este stabilit;
b) este probabil ca beneficiile economice asociate dividendului să fie generate pentru Societate, și
c) valoarea dividendului poate fi evaluată în mod fiabil.
 
  Active financiare evaluate la cost amortizat

Activele financiare evaluate la cost amortizat sunt  instrumentele de datorie.
Un activ financiar trebuie evaluat la costul amortizat dacă sunt îndeplinite ambele condiții de mai jos: 
a) activul financiar este deținut în cadrul unui model de afaceri al cărui obiectiv este de a deține active
financiare în vederea colectării de fluxuri de trezorerie contractuale și 
b) termenii contractuali ai activului financiar dau naștere, la anumite date, la fluxuri de trezorerie care
sunt exclusiv plăți ale principalului și ale dobânzii aferente valorii principalului datorat.

Datorii financiare
    
Sunt evaluate  la cost amortizat, cu excepția datoriilor financiare clasificate la valoare justă prin profit
sau pierdere. 

• Recunoaştere inițială

Activele și datoriile financiare sunt recunoscute la data la care Societatea devine parte contractuală la
condițiile  respectivului  instrument.  Atunci  când Societatea  recunoaște  pentru prima  dată  un activ
financiar, trebuie să îl clasifice conform punctelor 4.1.1 - 4.1.5 (la cost amortizat, la valoare justă prin
profit sau pierdere sau la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global) din IFRS 9 și să îl
evalueze în conformitate cu punctele 5.1.1 - 5.1.3. (un activ financiar sau o datorie financiară este
evaluată la valoarea sa justă plus sau minus, in cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare
care nu este la valoarea justa prin profit sau pierdere, costurile tranzacției care sunt direct atribuibile
achiziției sau emisiunii activului sau datoriei).
Societatea recunoaște inițial depozitele la bănci, la data la care acestea sunt constituite.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

Toate celelalte active și datorii financiare sunt recunoscute inițial la data tranzacției.

• Evaluare

După recunoașterea inițială,  Societatea  trebuie să evalueze activele financiare, în conformitate cu
punctele 4.1.1 -  4.1.5 la:
a) cost amortizat;
b) valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global; sau
c) valoarea justă prin profit sau pierdere.  
După recunoașterea inițială,  Societatea  trebuie să evalueze datoriile  financiare în  conformitate  cu
punctele 4.2.1 - 4.2.2 din IFRS 9.  Astfel,  Societatea va clasifica toate datoriile financiare la cost
amortizat, cu excepția:

a) datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
b) datoriilor financiare care apar atunci când transferul unui activ financiar nu îndeplinește condițiile

pentru derecunoaștere;
c) contractelor de garanție financiară, evaluate la cea mai mare valoare dintre valoarea provizionului

pentru pierderi (secțiunea 5.5 din IFRS 9) și valoarea recunoscută inițial minus venitul cumulat
(recunoscut în baza IFRS 15);

d) angajamentelor pentru furnizarea unui împrumut la o rată a dobânzii sub valoarea pieței, evaluate
la cea mai mare valoare dintre valoarea provizionului pentru pierderi (secțiunea 5.5 din IFRS 9) și
valoarea recunoscută inițial minus venitul cumulat (recunoscut în baza IFRS 15);

e) contraprestației contingente recunoscute de un dobânditor într-o combinare de întreprinderi pentru
care se aplică IFRS 3. O astfel de contraprestație contingentă trebuie evaluată ulterior la valoarea
justă cu schimbările recunoscute în profit sau pierdere.

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(ă)  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.
Rata dobânzii efective reprezintă rata care actualizează exact plăţile sau încasările viitoare în numerar
estimate pe  durata de viaţă preconizată a activului financiar sau a datoriei financiare la valoarea
contabilă brută a activului financiar sau la costul amortizat al unei datorii financiare. La calcularea
ratei  dobânzii  efective,  entitatea  trebuie  să  estimeze  fluxurile  de  numerar  preconizate  luând  în
considerare  toate  condiţiile  contractuale  ale  instrumentului  financiar(de  ex.:  plata  în  avans,
prelungirea, opțiunile call și alte opțiuni similare), dar nu trebuie să ia în calcul pierderile preconizate
din  creditare.  Calculul  include  toate  comisioanele  şi  punctele  plătite  sau  încasate  de  părţile
participante la contract care fac parte integrantă din rata dobânzii efective (a se vedea punctele B 5.4.1
– B 5.4.3), costurile tranzacţiei şi toate celelalte prime sau reduceri. 

Evaluarea la valoarea justă

Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi primit la vânzarea unui activ sau plătit pentru stingerea unei
datorii în cadrul unei tranzacții desfășurate în condiții normale între participanții pe piața principală, la
data evaluării, sau în absența pieței principale, pe cea mai avantajoasă piață la care Societatea are
acces la acea dată.
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SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

Societatea  măsoară  valoarea justă a  unui  instrument  financiar  folosind preţurile  cotate pe o piață
activă pentru acel instrument. Un instrument financiar are o piaţă activă dacă pentru acel instrument
sunt disponibile rapid şi în mod regulat preţuri cotate. Societatea  măsoară instrumentele cotate pe
pieţe active folosind preţul de închidere.
Un instrument financiar este considerat ca fiind cotat pe o piață activă atunci când prețurile cotate
sunt disponibile imediat și regulat dintr-un schimb, un dealer, un broker, o asociație din industrie, un
serviciu de stabilire a prețurilor sau o agenție de reglementare, iar aceste prețuri reflectă tranzacții
care apar în mod real și regulat, desfășurate în condiții obiective de piață. 
În categoria acțiunilor cotate pe o piață activă sunt incluse toate acele acțiuni admise la tranzacționare
pe Bursa de Valori sau pe piața alternativă și care prezintă tranzacții frecvente . Criteriul de stabilire a
pieței active trebuie setat astfel încât să se asigure un portofoliu stabil de acțiuni evaluate la cost/la
valoare justă de la o perioada de raportare la cealaltă.  Prețul de piață utilizat pentru determinarea
valorii juste este prețul de închidere al pieței din ultima zi de tranzacționare înainte de data evaluării. 

Pentru calculul valorii juste, pentru instrumentele de capital (actiuni), 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. 

Evaluarea  la  valoarea  justă  a  instrumentelor  de  capital  (actiuni)  deţinute  este  realizată  după  cum
urmează:
- pentru titlurile cotate şi tranzacționate în perioada de raportare, 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 cele listate pe piața reglementată – BVB, respectiv prețul de referință
pentru sistemul alternativ - AERO pentru nivelul 1, iar pentru nivelul 2 se iau cotațiile pentru acțiunile
tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare);
- pentru titlurile cotate care nu au  tranzacții în ultimele 30 de zile din perioada de raportare, precum și
pentru titlurile necotate, valoarea de piață se determina așa cum rezultă din ultima situație financiară
anuală aprobată a entității;
- pentru titlurile neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ
de tranzacționare din România emise de emitenți în care se dețin participații de peste 33% din capitalul
social, acestea se evaluează exclusiv în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare în baza
unui raport de evaluare actualizat cel putin anual;
- pentru titlurile aferente societăților comerciale aflate în procedura insolvenței sau în reorganizare,
evaluarea se face la valoarea zero;
Titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate luand in calcul ultima valoare unitară a activului
net, calculată şi publicată.

• Identificarea și evaluarea deprecierii de valoare

Societatea trebuie să recunoască un provizion pentru pierderile preconizate din creditare aferente unui
activ financiar care este evaluat conform punctului 4.1.2 sau 4.1.2A (instrumente de datorie evaluate
la cost amortizat sau la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global), o creanță care decurge
dintr-un contract de leasing, un angajament de creditare și un contract de garanție financiară. 
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Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

Societatea  aplică dispozițiile  de  depreciere pentru recunoașterea și  evaluarea provizionului  pentru
pierderi  aferent  activelor  evaluate  la  valoare  justă  prin  alte  elemente  ale  rezultatului  global  în
conformitate cu  pct. 4.1.2A ( active deținute în scopul colectării fluxurilor de numerar și vânzării, ale
căror  fluxuri  de  numerar  reprezintă  exclusiv  rambursări  de  principal  sau  plăți  de  dobândă).
Provizionul astfel determinat este recunoscut pe seama altor elemente ale rezultatului global și nu
reduce valoarea contabilă a activului financiar din situația poziției financiare.

• Derecunoaştere

Societatea derecunoaşte 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  tranzacţie  în  care  a  transferat  în  mod
semnificativ toate riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate. 
Orice interes în activele financiare transferate reţinut  de Societate sau creat  pentru Societate este
recunoscut separat ca un activ sau datorie. 
Societatea  derecunoaşte o datorie  financiara atunci  când s-au încheiat  obligaţiile  contractuale sau
atunci când obligaţiile contractuale sunt anulate sau expiră.
La derecunoașterea instrumentelor  de capital  (acțiuni),  Societatea  folosește  metoda  „primul  intrat
primul ieșit”.

• Reclasificări

Dacă Societatea reclasifică active financiare conform pct. 4.4.1 (ca efect al modificării modelului de
afaceri pentru gestionarea activelor sale financiare), atunci vor fi reclasificate toate activele financiare
afectate. Datoriile financiare nu pot fi reclasificate ulterior recunoașterii inițiale. 
Societatea  aplică  reclasificarea  activelor  financiare  în  mod  prospectiv  de  la  data  reclasificării.
Eventualele câștiguri, pierderi sau dobânzi recunoscute anterior nu vor fi retratate. 
În eventualitatea unei reclasificări, Societatea procedeaza astfel:
- la reclasificarea unui activ din categoria costului amortizat în cea a valorii  juste prin profit  sau
pierdere,  valoarea  justă  este  determinată  la  data  reclasificării.  Diferența  între  costul  amortizat  și
valoarea justă este recunoscută în profit sau pierdere;
-  la  reclasificarea unui  activ  din categoria  valorii  juste  prin profit  sau pierdere  în  cea a  costului
amortizat, valoarea justă la data reclasificării devine noua valoare contabilă brută;
- la reclasificarea unui activ din categoria costului amortizat în cea a valorii juste prin alte elemente
ale rezultatului  global,  valoarea justă este  determinată  la data reclasificării.  Diferența  între costul
amortizat și valoarea justă este recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, fără a ajusta rata
dobânzii efective sau pierderile preconizate din creditare;
- la reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin alte elemente ale rezultatului global în cea
a costului amortizat, reclasificarea se realizează la valoarea justă a activului de la data reclasificării.
Sumele  anterior  recunoscute  în  alte  elemente  ale  rezultatului  global  sunt  eliminate  în  raport  cu
valoarea justă a activului,  fără a fi  afectat contul de profit sau pierdere. Rata dobânzii efective și
pierderile preconizate din creditare nu sunt ajustate ca efect al reclasificării;
- la reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin profit sau pierdere în cea a valorii juste
prin alte elemente ale rezultatului global, activul continuă să fie evaluat la valoarea sa justă;
- la reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin alte elemente ale rezultatului global în cea
a valorii juste prin profit sau pierdere, activul financiar continuă să fie evaluat la valoare justă. Sumele
anterior recunoscute în alte elemente ale rezultatului global sunt reclasificate din capitalurile proprii în
contul de profit sau pierdere, ca ajustare din reclasificare (conform IAS 1).
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
e) Active și datorii financiare (continuare)

• Câştiguri şi pierderi 

Câștigurile 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
după cum urmează:
a) Câștigurile 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;
b) Câștigurile sau pierderile generate de un activ financiar evaluat la valoare justă prin alte elemente

ale rezultatului global sunt recunoscute la alte elemente ale rezultatului global.
Când activul (în cazul instrumentelor de capital propriu) este derecunoscut, pierderile sau câştigurile
cumulate  recunoscute  anterior  la  alte  elemente  ale  rezultatului  global  sunt  transferate  în  cadrul
rezultatului reportat.
În momentul deprecierii sau derecunoașterii activelor financiare și a datoriilor financiare contabilizate
la cost amortizat, cât și prin procesul de amortizare a acestora, Societatea recunoaște un câștig sau o
pierdere în contul de profit sau pierdere.

f) Alte active şi datorii financiare

• Alte active şi datorii financiare 

Alte active şi datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective.

• Stocuri

În conformitate cu IAS 2 „Stocuri”, aceste active sunt:
- 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,   
- 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  prezentate 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 estimata pe baza  preţului  de vânzare aferent activitatii normale, mai putin costurile estimate
pentru finalizare si vanzare.  
Pentru stocurile de materii prime și materiale fără mișcare sau cu mișcare lentă se constituie ajustări pe
baza estimărilor managementului.
Constituirea și reluarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de
profit sau pierdere.
Societatea pe parcursul normal de desfasurare a activității utilizează următoarele categorii de stocuri:
materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile și alte materiale (obiecte
de inventar – acestea se înregistrează pe costuri integral la darea în folosință).  
Pentru stocuri, costul este determinat la ieşire utilizând metoda „primul intrat, primul ieşit" .

g) Imobilizări 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.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
g) Imobilizări necorporale (continuare)

• 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
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
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 a oricăror costuri care
pot fi atribuite direct aducerii activului la locaţia şi în condiţia necesară pentru ca acesta să poată fi
utilizată în scopul stabilit de către conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaţii care rezultă direct din
construcţia sau achiziţionarea activului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile iniţiale de
livrare şi manipulare, costurile de instalare şi asamblare, onorariile profesionale.

Imobilizările corporale sunt clasificate de către Societate în următoarele clase de active de aceeaşi
natură şi cu utilizări similare:

- terenuri şi construcţii;
- 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
acumulate din depreciere.
Alte imobilizări corporale sunt măsurate la cost minus amortizarea cumulată și eventuale pierderi din
depreciere.
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.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
h) Imobilizări corporale (continuare)

Dacă  un  element  al  imobilizărilor  corporale  este  reevaluat,  atunci  întreaga  clasă  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.
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
valoare. 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
valoarea 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
imobilizările 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
modalitate  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
pentru  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
total al respectivului element, trebuie amortizat separat.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

h) Imobilizări corporale (continuare)

Duratele  de  viaţă  utile  estimate  pentru  perioada  curentă  şi  pentru  perioadele  comparative  sunt
următoarele:

- 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
activelor. În cazul în care sunt identificate astfel de indicii, Societatea 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  depreciază.  Deprecierea  altor  bunuri  tangibile  este  calculată,  folosind  metoda
amortizării  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
împreună 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
administrative.
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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
financiar), atunci ele sunt contabilizate separat. Dacă părțile nu pot fi vândute separat, proprietatea este
tratată ca investiție 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 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
investiţii imobiliare achiziţionate este format din preţul de cumpărare al acesteia plus  orice  cheltuieli
direct  atribuibile  (de  exemplu,  onorariile  profesionale  pentru  prestarea  serviciilor  juridice,  taxele
pentru 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
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 bilanţului. 

 Transferuri

Transferurile în şi  din categoria  investiţiilor  imobiliare  trebuie  făcute  atunci  şi  numai  atunci  când
există 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
cedarea sa.

Câştigurile  sau  pierderile  care  rezultă  din  cedarea  sau  casarea  unei  investiţii  imobiliare  sunt
recunoscute 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
natura impozitelor amânate, este revizuită 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.

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 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
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 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
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 rată de
actualizare înainte de impozitare care reflecta condițiile curente de piață și riscurile specifice datoriei
respective. 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 prime (stimulente) ce se vor acorda salariaţilor, directorilor
ce îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat şi administratorilor Societăţii în condițiile
îndeplinirii indicatorului de profit net stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea
Generală a Acționarilor. Aceste prime vor fi distribuite după aprobarea de către Adunarea Ggenerală a
Acţionarilor  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

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. 

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
numerar  pe  termen  scurt  sau  scheme  de  participare  a  personalului  la  profit  în  condițiile  în  care
societatea are în prezent obligația legală sau implicită de a plăti aceste sume ca rezultat al serviciilor
trecute prestate de către 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 langă salarii și alte drepturi de natură salarială, potrivit contractului de societate (actului constitutiv)
și  a  contractului  colectiv  de  muncă,  administratorii,  directorii  cu  contract  de  mandat  și  salariații
Societății au dreptul de a primi  prime (stimulente) în condițiile îndeplinirii indicatorului de profit net
stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor pentru anul
în curs, în limita sumei aprobate de AGA de aprobare a situațiilor financiare ale anului respectiv. 
Această obligație este recunoscută mai întâi în contul de profit sau pierdere al exercițiului financiar în
care  s-a  realizat  profitul  sub  forma  unor  provizioane  pentru  beneficiile  angajaților.   Distribuirea
acestor  prime  (stimulente)  se  realizează  în  anul  următor,  după  aprobarea  lor  de  către  Adunarea
Generală a Acționarilor.

• Planuri de contribuţii determinate
Societatea efectuează plăţi  în numele angajaţilor proprii  către sistemul de pensii al  statului român,
asigurările de sănătate şi contributia asiguratorie de munca  în decursul derulării activităţii normale.
Toţi  angajaţii  Societăţii  sunt  membri  şi  au  obligaţia  legală  de  a  contribui  (prin  intermediul
contribuţiilor sociale individuale) la sistemul de pensii și la sistemul de sănătate al statului român.
Contribuția  asiguratorie  de  muncă  este  recunoscută  în  contul  de  profit  sau  pierdere  al  perioadei.
Societatea nu are alte obligaţii suplimentare.
Societatea nu este angajată în niciun sistem de pensii independent şi, în consecinţă, nu are niciun fel de
alte  obligaţii  în  acest  sens.  Societatea  nu  este  angajată  în  nici  un  alt  sistem  de  beneficii  post
pensionare. Societatea nu are obligaţia de a presta servicii ulterioare foştilor sau actualilor salariaţi.

• Beneficiile angajaţilor pe termen lung
Obligaţia  netă  a  Societăţii  în  ceea ce  priveşte  beneficiile  aferente  serviciilor  pe  termen  lung este
reprezentată de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaţii le-au câştigat în schimbul serviciilor
prestate de către aceştia în perioada curentă şi perioadele anterioare. În baza Contractului colectiv de
muncă în vigoare, persoanele care se pensionează la limită de vârstă beneficiază la data pensionării de
o indemnizație egală cu valoarea a două salarii avute la momentul pensionarii. 
Valoarea prezentă a acestei obligații nu este semnificativă, și ca atare societatea nu  recunoaște  aceste
costuri viitoare ca și provizion în situațiile financiare.

o) Venituri și 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 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
dividende sunt recunoscute la nivelul numerarului ce ar fi fost primit, în corespondenţă cu creşterea
participaţiei aferente. Societatea nu înregistrează venituri din dividende aferente acţiunilor primite cu
titlu gratuit 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  2018 și 31 decembrie 2017, rata impozitului pe
profit a fost de 16%. Rata de impozitare aferentă veniturilor din dividende impozabile la 31 decembrie
2018 și 31 decembrie 2017 a fost de: 5% și 0%.

Impozitul  amânat  este  determinat  de  Societate  folosind  metoda  bilanțului  pentru  acele  diferențe
temporare  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
provenind 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
diferențelor 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
compensa 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.

Impozitele  adiţionale  care  apar  din  distribuirea  de  dividende  sunt  recunoscute  la  aceeaşi  dată  cu
obligaţia de plată a dividendelor.
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3. Politici contabile semnificative (continuare)

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  2018  și  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
contractelor de leasing financiar sunt împărţite proporţional între cheltuiala cu dobânda de leasing şi
reducerea 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 

a) Noi standarde, amendamente și interpretări cu aplicare după data de 1 ianuarie 2018

Există standarde noi, amendamente și interpretări care se aplică pentru perioadele anuale care încep
după 1 ianuarie 2018 și care nu au fost aplicate la întocmirea acestor situații financiare. 

Redăm mai jos standardele/interpretările care au fost emise și sunt aplicabile începând cu perioada
sau după perioada 1 ianuarie 2018.

• IFRS 9 “Instrumente financiare” (în vigoare începând cu 1 ianuaire 2018)
Versiunea completă a IFRS 9 înlocuiește ghidul de aplicare al IAS 39. IFRS 9 reține, dar simplifică,
modelul  mixt  de evaluare și  stabileste trei categorii  de măsuri  primare pentru activele financiare:
costul amortizat, valoare justă prin 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 derivate și de capital se masoară 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 masura 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. Înlocuiește IAS 11
“Contracte de construcții”, 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. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
y) Noi standarde și amendamente (continuare)

Principiul de bază al IFRS 15 este acela că 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 asteaptă 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.
- 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 clientii.
Entitățile care vor aplica IFRS 15 pot alege între aplicare retrospectivă sau prospectivă cu informații
detaliate suplimentare.

• 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,  cheltuielă sau venit,  atunci  când
entitatea plătește sau încasează în avans în contracte denominate în monede străine.
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/încasarea în avans. 
În cazul în care există plăți/încasări multiple pentru același element, data tranzactiei trebuie să fie
determinată ca mai sus, pentru fiecare plată/încasare. 
Noile interpretări se pot aplica retroactiv sau prospectiv.

• Amendamente la IFRS 2 „Plata pe bază de acțiuni” (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie
2018)
Amendamentul clarifică baza de evaluare pentru plăți în numerar, pe baza de acțiuni sau pentru acele
premii care tranformă plățile în numerar în plăți pe bază de acțiuni.

• Aplicarea  IFRS  9  „Instrumente  Financiare”  cu  IFRS  4  „Contracte  de  asigurare”  –
Amendamente la IFRS 4 (1 ianuarie 2019 la prima aplicare a IFRS 9)

IFRS 4 va fi în curând înlocuit de un standard cu privire la contractele de asigurare nou. În consecință,
scutirile temporare și sau abordarea generală a IFRS 9 pentru societățile de asigurări, nu se vor mai
aplica atunci când noul standard va fi emis. 

• Îmbunătățiri 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 întreprinderi asociate la valoare justă prin contul de
rezultate trebuie să fie realizată separat pentru fiecare întreprindere asociată la recunoașterea inițială.

• 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  utilizarea  nu  este
suficientă.

pag 25



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.
Note explicative la situațiile financiare individuale
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)
y) Noi standarde și amendamente (continuare)

b) Cerințe care urmează a se aplica în viitor

La data  de  30  septembrie  2018,  următoarele  standarde  și  interpretări  au  fost  emise,  dar  nu  sunt
obligatorii pentru raportarea anuală la data de 31 decembrie 2018. 

• IFRS  16  “Leasing”  privind  achiziția  unui  interes  într-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 rând contabilitatea chiriașului și va rezulta în recunoașterea a aproape
tuturor activelor luate în leasing în cadrul bilanțului. Standardul desfiintează distincția între leasing-ul
financiar și cel operational și prevede înregistrarea unui activ și concomitent a unei datorii financiare
pentru aproape toate tipurile de leasing. 
• Interpretarea 23  „Incertitudini  cu privire  la  tratamentele  fiscale”  (în  vigoare  la  data  de  1
ianuarie 2019)
Această interpretare clarifică modul în care se aplică recunoașterea și  evaluarea cerințelor IAS 12
atunci când există incertitudini cu privire la tratamentele fiscale. În astfel de situații, o entitate trebuie
să recunoască și să evalueze activele și pasivele sale fiscale prin aplicareea IAS 12 la profitul fiscal,
baza de calcul, creditul fiscal neutilizat și rata de impozit prin aplicarea acestei interpretări. 
Atunci când există incertitudine cu privire la tratatmentele fiscale, această interpretare clarifică:
- dacă enitatea trebuie să trateze aceste incertitudini în mod individual;
- ipotezele pe baza cărora entitatea consideră intepretarea impozitului de către autoritățile fiscale;
- cum determină entitatea profitul fiscal (pierderea fiscală, baza de calcul, creditul fiscal neutilizat și
ratele de impozitare; și
- modul cum abordează entitatea modificarile de circumstanțe.
• 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 fiecarei perioade de raportare. În același timp se descrie modul
de  evaluare  al  fiecarui  contract  de  asigurare  și  metodele  care  pot  fi  aplicate  prin  utilizarea  unei
abordări în etape. 
• Amendament la IFRS 9 – Aspecte ale plăților anticipate cu contrapartida negativă  (în vigoare
începând cu data de 1 ianuarie 2019)
Amendamentul  la  IFRS 9  emis  în  decembrie  2017 permite  enităților  să  măsoare  anumite  active
financiare  plătite  anticipat  cu  contrapartida  negativă  la  cost  amortizat.  Aceste  active,  care  includ
anumite credițe și instrumente de datorie ar trebui în mod normal să fie măsurate la valoare justă prin
contul de profit sau pierdere. 
• Amendamente la IAS 28 - Interese în întreprinderi asociate (1 ianuarie 2019)
Amendamentele clarifică interesele pe termen lung în întreprinderi asociate, care în esență, sunt parte
a investiției nete în întreprinderea asociată, dar pentru care nu se aplică metoda capitalurilor proprii.
Enitățile  trebuie  să  aplice  mai  întâi  tratamentul  din  IFRS  9  „Instrumente  financiare”  înainte  de
aplicarea alocării pierderii și a cerințelor de depreciere ale IAS 28. 
• Imbunatatiri anuale pentru ciclul 2015 - 2017 (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2019)
- IFRS 3 – s-a clarificat faptul că obținerea controlului asupra unei afaceri care este o asociere în
participațiune este o combinare de întreprinderi realizată în etape. 
- IFRS 11 – s-a clarificat faptul că obținerea controlului asupra unei afaceri care este o asociere în
participațiune nu conduce la reevaluarea participării anterior deținute.
- IAS 12 – clarifică faptul că consecințele fiscale determinate de dividende plătite pentru instrumente
financiare clasificate ca și capitaluri proprii trebuie să fie recunoscute în perioada în care tranzacțiile
sau evenimentele  care au generat profitul distribuibil au fost înregistrate. 
- IAS 23 – clarifică faptul că daca un anumit împrumut rămâne în sold după data la care activul la care
se referă este pregătit pentru utilizare sau pentru vânzare, el devine parte a datoriei generale.  
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3. Politici contabile semnificative (continuare)
y) Noi standarde și amendamente (continuare)

• Amendamente la Cadrul Conceptual al IFRS (în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020) –
IASB a emis un Cadru Conceptual revizuit pentru raportarea financiară. Acesta stabileste conceptele
fundamentale ale raportării financiare care ghidează consiliul în dezvoltarea de standarde IFRS. 

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,  și  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, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții
alternative,  Regulamentul  nr.  10/2015  privind  administrarea  fondurilor  de  investiții  alternative  și
Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei de completare a Directivei nr. 2011/61/UE a
Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare,
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea.
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 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,  independentă,  care  supraveghează  și
coordonează această activitate – Administrator risc. 
Administratorul de Risc a primit Autorizația ASF nr. 46/ 15 februarie 2018, fiind înscris în registrul
ASF cu  nr.   PFR132FARA/160051  odată  cu  primirea  de către  Societate  a  Autorizației  nr.  45/15
februarie 2018 prin care Societatea este autorizată în calitate de AFIA.
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.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)

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. 

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 supusă Societatea este mediu.

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 2018 și 2017 Societatea are următoarea structură de active supuse riscului de
pret:

În lei Nr.
soc.

Valoare de piață 
31 decembrie 2018

Nr.
soc.

Valoare de piață 
31 decembrie 2017

Investiții de capital   

Societăți listate 32 1.319.404.429 32 1.186.552.577

Societăți nelistate 17 159.052.930 19 608.754.946

Unități de fond 4 2.732.940 4 2.789.494

Total investiții de capital 53 1.481.190.299 55 1.798.097.017

Valoarea de piață a portofoliului de acțiuni listate (pe BVB – piață reglementată, BVB-AERO – sistem
alternativ de tranzacționare), la 31 decembrie 2018, reprezintă 89,08% (2017: 65,99%) din valoarea
totală a portofoliului administrat.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

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  15 care constituie
indicele BET al Bursei de Valori București.

Valoarea de piață conform IFRS a pachetelor de acțiuni deținute la cei 8 emitenți, reprezintă 65,36%
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
România, reprezintă la 31 decembrie 2018, 89,08% (2017: 92,45 % plus plasamentul deținut la BCR)
din valoarea justă a investițiilor.

Societatea monitorizează de asemenea concentrarea riscului pe sectoare de activitate care se prezintă
după cum urmează:

Structura portofoliului
Valoarea de piață totală

a pachetului
31 decembrie 2018

Valoarea de piață totală
a pachetului

31 decembrie 2017

Sectoarele economice cu pondere în
portofoliul valoric SIF :

(lei) % (lei) %

1.481.190.299 100,00 1.798.097.017 100,00

finanțe, bănci 461.252.477 31,14 802.011.358 44,60

închirieri și subânchirieri bunuri imobiliare 265.754.054 17,94 230.139.655 12,80

resurse petrol, gaz metan și servicii anexe 258.739.649 17,47 256.348.197 14,26

transport energie și gaze 135.190.148 9,13 143.245.566 7,97

turism,alimentație publică, agrement 94.502.421 6,38 80.024.069 4,45

industria alimentară 54.070.058 3,65 90.845.150 5,05

industria farmaceutică 50.319.987 3,40 52.059.090 2,90

distribuire, furnizare de energie electrică și servicii 
energetice 33.766.505 2,28 1.070.539 0,06

industria electronică, electrotehnică 33.558.808 2,27 35.099.118 1,95

industria metalurgică 31.089.782 2,10 32.134.556 1,79

intermedieri financiare 28.135.844 1,90 27.545.457 1,53

industria constructoare de mașini, prelucrare 19.174.290 1,29 30.944.221 1,72

industria chimică 10.910.020 0,74 12.179.721 0,68

depozitare și comerț cereale 1.660.826 0,11 1.660.826 0,09

altele 332.490 0,02 0 0,00

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 1.478.457.359 99,82 1.795.307.523 99,84

UNITĂȚI DE FOND 2.732.940 0,18 2.789.494 0,16

Din analiza datelor prezentate mai sus, la 31 decembrie 2018 Societatea deținea cu precădere acțiuni la
emitenți  care activează în domeniul finanțe, bănci cu o pondere de 31,14 % din total portofoliu, în
scădere față de 31 decembrie 2017, când pe același sector de activitate înregistra o pondere de 44,60%.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

 Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu să fie afectată negativ ca urmare a unei variaţii a
cursurilor valutare. În ceea ce privește riscul valutar, Societatea este expusă la acest risc, suma încasată
din vânzarea BCR fiind în euro. La 31 decembrie 2018 disponibilitățile în valută erau de 443.707.220
lei, reprezentând 93,82 % din total disponibilități.
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 și a disponibilităților din conturile curente. 
Disponibilitățile  în  valută  reprezintă,  la  31  decembrie  2018,  22,52%  (2017:  0,03%)  din  totalul
activelor financiare, astfel încat riscul valutar este mediu.
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 2018

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 472.375.238 29.100.114 443.275.059 65

Depozite plasate la bănci 554.340 122.244 432.096

Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

1.478.457.359 1.478.457.359

Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin contul de profit sau pierdere

2.732.940 2.732.940

Credite și creanțe 15.836.743 15.836.743

Alte active financiare 134.574 134.574

Total active financiare 1.970.091.194 1.526.383.974 443.275.059 432.161

Datorii financiare 

Dividende de plată 42.515.955 42.515.955

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891

Total datorii financiare 52.371.846 52.371.846

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
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
a) Riscul de piață (continuare)

 Riscul de rată a dobânzii
Riscul de rată a dobânzii reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalurilor,
ca urmare a unor modificări adverse a ratelor dobânzii. 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 2018

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 472.375.238 472.375.238

Depozite plasate la bănci 554.340 554.340
Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin alte elemente ale rezultatului global

1.478.457.359 1.478.457.359

Active financiare evaluate la valoarea justă 
prin contul de profit sau pierdere

2.732.940 2.732.940

Credite și creanțe 15.836.743 15.836.743

Alte active financiare 134.574 134.574

Total active financiare 1.970.091.194 554.340 0 1.969.536.854

Datorii financiare 

Dividende de plată 42.515.955 42.515.955

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891

Total datorii financiare 52.371.846 0 0 52.371.846

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)
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  74,57  %  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 2018 este de 488.735.889 lei (2017:
5.743.060 lei) și poate fi analizată în tabelele urmatoare.

În lei
31 decembrie

 2018
31 decembrie

 2017

Depozite și conturi la bănci 472.903.745 3.794.594

Alte active 15.832.144 1.948.466

TOTAL 488.735.889 5.743.060

Expunere pe conturi curente și depozite plasate la bănci (exclusiv dobânda atașată)

În lei 31 decembrie 
2018

31 decembrie 
2017

Banca RAIFFEISEN BANK 28.977.540 2.778.355

Banca TRANSILVANIA 527.773 650.613

Banca COMERCIALĂ ROMÂNĂ 443.396.211 364.227

Banca BRD - GSG 741 436

EXIMBANK 1.480 963

Total 472.903.745 3.794.594
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
b) Riscul de credit (continuare)

Alte active

În lei
31 decembrie 

2018
31 decembrie 

2017

Dividende de încasat 21.578 21.578

Alți debitori diverși și creanțe comerciale 16.545.856 2.662.178

Provizioane constituite pentru deprecierea
altor active financiare (735.290) (735.290)

Total 15.832.144 1.948.466

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. 

Vânzarea pachetului de acțiuni deținut la BCR a redus mult riscul de lichiditate, acțiunile deținute în
societăți  comerciale  nelistate  reprezentând  numai  10,76%  din  valoarea  portofoliului  de  acțiuni
administrat și 8,02% din valoarea activelor totale.

Lichiditatea scăzută a pieţei de capital din România face adeseori dificilă chiar şi tranzacţionarea unor
participaţii deţinute la societăţi comerciale listate.

În perspectiva anului  2019,  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:
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
c) Riscul de lichiditate (continuare)

În lei Valoare
contabilă Sub 3 luni

Între 3 și 12
luni

Fără maturitate
prestabilită

31 decembrie 2018

Active financiare

Numerar și echivalente de numerar 472.375.238 472.375.238

Depozite plasate la bănci 554.340 554.340

Active financiare evaluate la 
valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global 1.478.457.359 1.478.457.359

Active financiare evaluate la 
valoarea justă prin contul de profit 
sau pierdere 2.732.940 2.732.940

Credite și creanțe 15.836.743 15.836.743

Alte active financiare 134.574 134.574

Total active financiare 1.970.091.194 554.340 0 1.969.536.854

Datorii financiare 

Dividende de plată 42.515.955 42.515.955

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891

Total datorii financiare 52.371.846 52.371.846 0 0

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

d) Riscul aferent impozitării 

Începând  cu  data  aderării  României  la  Uniunea  Europeana,  Societatea  a  trebuit  să  se  supună
reglementărilor 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
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 Societate ale unor aspecte fiscale şi
pot calcula dobânzi şi penalităţi.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
d) Riscul aferent impozitării  (continuare)

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
interes pentru aceste agenții. Este posibil ca Societatea să fie supusă controalelor fiscale pe masura
emiterii 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 2018 a fost un an foarte bun, creşterea înregistrată
de PIB fiind de 5,5%.
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 2019 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 încă semne
de întrebare asupra evoluției economiei UE în 2019.
Aceste schimbări își pun amprenta și pe evoluția economică. În România, de asemenea există un risc
politic ridicat. În anul 2018 au avut loc numeroase schimbări la nivel guvernamental și acestea vor
continua probabil și în anul 2019.
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  Societății,  care  acționează  în  sensul  dezvoltării
standardelor generale  ale Societății 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.
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
f) Riscul operațional  (continuare)

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 2018 Societatea a efectuat evaluarea internă a riscurilor operaționale generate de Sistemele
Informatice conform Normei ASF nr. 4 / 2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de
sistemele  informatice  utilizate  de  entitățile  autorizate/avizate/înregistrate,  reglementate  și/sau
supravegheate de ASF. Din punctul de vedere al Normei ASF nr. 4 / 2018, Societatea se încadrează în
categoria de risc "mediu".
Responsabilii de departamente / direcţii din cadrul Societății 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
actualizat Registrul Riscurilor cu datele / informaţiile despre riscurile care urmează a fi gestionate la
nivelul tuturor structurilor organizatorice.
Responsabilii  de departamente / direcţii din cadrul Societății 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 art. 49 lit. a) din Norma ASF nr. 4/2018, rezultatul evaluării interne a riscurilor operaționale
ale Societății trebuie transmis ASF până la data de 31 martie 2019, pentru anul 2018. Acesta a fost
transmis în data de 26 februarie 2019.
De asemenea,  conform art.  21 din Norma ASF nr. 4/2018, Societatea are obligația de a audita IT
extern sau cu resurse interne certificate sistemele informatice importante utilizate, odata la 3 ani, astfel
încât perioada supusă auditului să fie 3 ani calendaristici consecutivi, începând cu prima lună ianuarie
după sfârșitul perioadei supuse auditului IT anterior, conform încadrării în categoria de risc mediu. 
La sfârșitul anului 2016 la sediul Societății a fost efectuat auditul extern asupra sistemelor informatice
relevante  ale  Societății,  de  către  Mazars  România  S.R.L..  Următorul  audit  asupra  sistemelor
informatice relevante ale Societății urmează a fi efectuat în anul 2020.
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.
Un element de risc important ținând cont de structura portofoliului adminstrat îl constituie modul în
care  va fi  aplicată  OUG nr.  114/2018 la  nivelul  societăților  comerciale  și  cum va  afecta  aceasta
cotațiile acțiunilor listate la BVB.
Estimăm la nivelul Societății că acest risc este moderat (mediu).
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 săi. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare)
g) Adecvarea capitalurilor

Capitalurile proprii ale Societății sunt formate din capitalul social, rezervele create, rezultatul curent și
rezultatul reportat. La data de 31 decembrie 2018 capitalurile proprii ale Societății sunt 1.760.119.782
lei (2017: 1.606.478.617 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
2018, astfel:

În lei Valoarea justă
prin alte elemente

ale rezultatului
global

Valoarea justă
prin contul de

profit sau
pierdere

Cost
amortizat

Valoarea
contabilă netă

Valoare justă

Numerar și echivalente de 
numerar

472.375.238 472.375.238 472.375.238

Depozite plasate la bănci 554.340 554.340 554.340

Active financiare evaluate la
valoarea justă prin alte 
elemente ale rezultatului 
global

1.478.457.359 1.478.457.359 1.478.457.359

Active financiare evaluate la
valoarea justă prin contul de 
profit sau pierdere

2.732.940 2.732.940 2.732.940

Alte active financiare 15.971.317 15.971.317 15.971.317

Total active financiare 1.478.457.359 2.732.940 488.900.895 1.970.091.194 1.970.091.194

Dividende de plată 42.515.955 42.515.955 42.515.955

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891 9.855.891

Total datorii financiare 52.371.846 52.371.846 52.371.846

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 justă

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

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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6. Venituri din dividende

Veniturile  din  dividende  sunt  înregistrate  la  valoarea  brută.  Cotele  de  impozitare  a  dividendelor
aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2018 au fost de 5% și zero (2017: 5% și zero).
Veniturile din dividende, în principal, pe contributori se prezinta astfel:

În lei 31 decembrie 
2018

31 decembrie 
2017

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București 24.329.621 11.203.197

B.C.R. S.A. 14.365.762

OMV PETROM S.A. București 14.362.006 10.582.504

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 10.848.544 8.937.959

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș 9.047.968 11.325.116

BANCA TRANSILVANIA S.A. 6.683.453 2.458.861

ANTIBIOTICE S.A. 2.616.639 3.690.653

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999.969 1.999.969

UNIVERS S.A. Rm.Vâlcea 1.010.533 1.862.435

MERCUR S.A. Craiova 978.336 284.192

FLAROS S.A. București 810.386 475.799

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. 647.010 353.120

TURISM FELIX S.A. Băile Felix 646.886 488.211

IAMU BLAJ S.A. 546.444 320.329

ȘANTIERUL NAVAL ORȘOVA S.A. 512.054 581.463

EXIMBANK S.A. București 405.825 164.693

S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacău 200.957 842

ELBA S.A. Timisoara 131.849 80.212

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 124.502 249.003

TURISM S.A. Pucioasa 101.060 101.060

PROVITAS S.A. București 91.361 82.577

S.E. ELECTRICA S.A. București 89.535 70.248

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București 52.961 59.271

RELEE S.A. Mediaș 13.074 24.696

C.N.T.E.E. TRANSELECTICA S.A. 12.897.764

CONTACTOARE S.A. Buzău 27.295

TOTAL 90.616.735 68.321.469

7. Venituri din dobânzi

 

În lei 31 decembrie 
2018

31 decembrie 
2017

Venituri din dobânzi aferente depozitelor bancare 431.647 68.417

Venituri din dobânzi aferente conturilor curente 
bancare

526 2

Total 432.173 68.419
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8. Alte venituri operaționale

 

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare a 
imobilizărilor financiare 236.977

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 219.822

Alte venituri din exploatare 15.310.101 22.392.819

Alte venituri financiare 12.282.477 17.996

Venituri din impozitul pe profit amânat

Total 27.592.578 22.867.614

În cursul  anului  2018 au fost  reluate la alte venituri  din exploatare,  conform hotărârii  AGOA nr.
8/25.04.2018, 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 2014 în sumă de 14.942.856 lei (2017: 21.141.889 lei, cf. Hotărârii
AGOA nr. 7/04.04.2017).

9. Câștig net din vânzarea activelor financiare

În lei 31 decembrie 
2018

31 decembrie 
2017

Venit din vânzarea activelor financiare disponibile în vederea vânzării 24.197.025

Valoarea contabilă a activelor financiare disponibile în vederea 
vânzării cedate, reflectată în profit sau pierdere

(11.980.579)

Câștig net din vânzarea activelor financiare reflectat în profit sau 
pierdere

0 12.216.446

Începând cu 01 ianuarie 2018, Societatea a aplicat IFRS 9 „Instrumente financiare” și a clasificat tot
portofoliul de instrumente de capital (acțiuni) în categoria „Active financiare evaluate la valoarea justă
prin alte elemente ale rezultatului global”. Conform prevederilor IFRS 9 „Instrumente financiare” la
derecunoașterea instrumentelor de capital (acțiuni), câștigul sau pierderea rezultată nu se recirculă prin
contul de profit sau pierdere, ci prin rezultatul reportat. În acest sens câștigul net recunoscut în anul
2018 din derecunoaștere și înregistrat în rezultatul reportat este de 507.864.789 lei din care 98,82 % îl
reprezintă câștigul din derecunoașterea (vânzarea) BCR.

10. Comisioane, onorarii și taxe de administrare și supraveghere

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Cheltuieli privind comisioane datorate SSIF pentru tranzacții acțiuni 26.497

Cheltuieli privind comisioane datorate pentru servicii registru 
acționari

144.800 145.045

Cheltuieli privind comisioane cu societatea de depozit 320.207 305.384

Cheltuieli BVB 24.990 24.990

Cheltuieli privind taxe datorate entităților din piața de capital (ASF) 1.752.870 1.636.936

Cheltuieli privind onorariul de audit 113.258 113.258

Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii și cotizații 82.226 147.776

Total 2.438.351 2.399.886

Onorariile plătite auditorilor în cursul anului 2018 au fost de 113.258 lei (2017: 113.258 lei).
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11. Alte cheltuieli operaționale

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Cheltuieli cu impozite și taxe 205.003 224.087

Cheltuieli cu salariile și alte cheltuieli cu personalul 11.681.482 10.959.520

Cheltuieli cu amortizări, provizioane și ajustări de valoare 5.943.829 11.529.699

Cheltuieli cu prestații externe 934.718 1.087.221

Total 18.765.032 23.800.527

Cheltuieli cu salariile și asimilate

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Cheltuieli cu salariile 11.358.788 8.867.449

Cheltuielile privind asigurarile și protecția socială 322.694 2.092.071

Alte cheltuieli salariale conf. Hot. judecătorești

Total 11.681.482 10.959.520

31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Personal cu contract de mandat 2 2

Salariați cu studii superioare 29 31

Salariați cu studii medii 12 12

Salariați cu studii generale 3 4

Total 46 49

Evoluția numărului salariaților pe categorii în cursul anului 2018 se prezintă astfel:

Nr. salariați 
31 decembrie 2017

Intrări salariați
în anul 2018

Ieșiri salariați
în anul 2018

Nr. salariați 
31 decembrie 2018

Salariați cu studii superioare 31 1 3 29

Salariați cu studii medii 12 1 1 12

Salariați cu studii generale 4 1 3

Total 47 2 5 44

În exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 numărul mediu de salariați a fost de 44
(2017: 48), iar efectivul de salariați înregistrați la finele anului 2018 a fost de  44 (2017: 47).

Indemnizaţiile acordate în exerciţiul financiar al anului 2018 organelor de administraţie, conducere
efectivă  și  personalului  cu  funcții  cheie,  reprezentand  drepturile  de  natură  salarială,  precum  și
stimulentele acordate conform hotărârii AGOA, însumează 5.699.070 lei (2017: 4.067.000 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
pensionare.

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.
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11. Alte cheltuieli operaționale (continuare)

Situația provizioanelor constituite se prezintă astfel:

Sold la 01
ianuarie 2018

Intrări
(constituire)

Ieșiri
(reluare)

Sold la 31 
decembrie 2018

Previzioane pentru litigii 272.650 272.650

Provizioane pentru participarea angajaților
la profit și prime de plătit

5.016.250 5.500.000 4.990.801 5.525.449

Total 5.288.900 5.500.000 4.990.801 5.798.099

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
2018

31 decembrie
2017

Impozit pe profit curent 961.406 4.594.708

Impozit pe dividende 4.164.497 3.019.128

Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat

Total impozit pe profit recunoscut în rezultatul exercițiului 5.125.903 7.613.836

Profit înainte de impozitare 101.385.703 81.917.800

Impozit în conformitate cu cota statutară de 16% 16.221.712 13.106.848

Efectul asupra impozitului pe profit al:

Cheltuielilor nedeductibile 2.009.553 3.772.575

Veniturilor neimpozabile (17.264.859) (12.277.715)

Rații de impunere a dividendelor 4.164.497 3.019.128

Sumelor reprezentând sponsorizări în limite legale (5.000) (7.000)

Înregistrări și reluări ale diferențelor temporare

Impozitul pe profit 5.125.903 7.613.836

13. Numerar și echivalente de numerar
 

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Numerar în casierie 6.229 5.952

Conturi curente la bănci 472.350.025 3.001.842

Echivalente de numerar 18.984 12.573

Total numerar și echivalente de numerar 472.375.238 3.020.367

Conturile curente deschise la bănci sunt în permanență la dispoziția Societății și nu sunt restricționate.

14. Depozite plasate la bănci

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Depozite bancare la vedere 553.720 792.752

Creanțe atașate 620 96

Total depozite plasate la bănci 554.340 792.848
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15. Active financiare 

 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global / 
disponibile în vederea vânzării

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Acțiuni evaluate la valoarea justă 1.478.457.359 1.788.585.977

Acțiuni evaluate la cost 6.721.546

Unități de fond la valoarea justă 2.732.940 2.789.494

Total 1.481.190.299 1.798.097.017

Miscarea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului  global  /
disponibile în vederea vânzării în exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie
2017 este prezentată în tabelul următor:

În lei Acțiuni evaluate 
la valoarea justă 

Acțiuni
evaluate la cost

 Unitati de
fond 

 Total 

01 ianuarie 2017 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

Transfer din acțiuni evaluate la cost la
acțiuni evaluate la valoarea justă prin 
alte elenente ale rezultatului global

6.721.546 (6.721.546)

Variația netă în cursul perioadei 130.456.512 130.456.512

Pierderi din depreciere 0

Modificarea valorii juste (447.306.676) (56.554) (447.363.230)

31 decembrie 2018 1.478.457.359 0 2.732.940 1.481.190.299

La 31 decembrie 2018 și 31 decembrie 2017 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 pentru instrumentele de capital (acțiuni), 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.
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15. Active financiare  (continuare)

În lei 31 decembrie

 2018

31 decembrie

 2017

Nivelul 1 1.033.478.989 866.393.528

Nivelul 2 269.243.692 314.181.351

Nivelul 3 178.467.618 617.522.138

Total 1.481.190.299 1.798.097.017

Evaluarea  la  valoarea  justă  a  participaţiilor  (instrumentelor  de  capital  -  acțiuni)  deţinute  la  31
decembrie 2018 a fost realizată după cum urmează:

- pentru titlurile cotate şi tranzacționate în perioada de raportare, 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 cele listate pe piața reglementată – BVB, respectiv prețul de referință
pentru sistemul alternativ - AERO pentru nivelul 1, iar pentru nivelul 2 se iau cotațiile pentru acțiunile
tranzactionate în ultimele 30 de zile de tranzacționare);
- pentru titlurile cotate care nu au  tranzacții în ultimele 30 de zile din perioada de raportare, precum și
pentru titlurile necotate, valoarea de piață se determina așa cum rezultă din ultima situație financiară
anuală aprobată a entității;
- pentru titlurile neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ
de tranzacționare din România emise de emitenți în care se dețin participații de peste 33% din capitalul
social, acestea se evaluează exclusiv în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare în baza
unui raport de evaluare actualizat cel putin anual;
- pentru titlurile aferente societăților comerciale aflate în procedura insolvenței sau în reorganizare,
evaluarea se face la valoarea zero;
Titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate luand in calcul ultima valoare unitară a activului
net, calculată şi publicată.
Începând  cu  1  ianuarie  2018,  Societatea  a  aplicat  prevederile  IFRS  9  „Instrumente  financiare”.
Situațiile financiare ale anului 2017 nu au fost ajustate, Societatea consideră că nu există deosebiri
majore  între  IFRS  9  și  IAS  39  în  sensul  că  evaluarea  la  valoarea  justă  prin  alte  elemente  ale
rezultatului global există în ambele standarde.

16. Credite și creanțe 

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Creanțe comerciale 15.830.833 1.545.845

Debitori 736.600 1.137.911

Creanțe în legatură cu bugetul statului și bugetul
asigurărilor sociale 805.842

Alte creanțe 4.600 1.394

Ajustări depreciere creante (735.290) (735.290)

TOTAL 15.836.743 2.755.702
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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 2017 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

Creşteri 1.122.773 407.569 5.237 1.535.579

Reduceri (1.190.422) (137.973) (18.938) (1.347.333)

31 decembrie 2018 11.347.935 2.549.389 207.989 0 14.105.313

Amortizare cumulată

01 ianuarie 2017 524.865 2.082.478 165.877 2.773.220

Amortizarea înregistrată
în cursul exercitiului

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

Amortizarea înregistrată
în cursul exercițiului

382.178 49.630 9.937 441.745

Reduceri sau reluări (1.190.422) (137.973) (18.938) (1.347.333)

31 decembrie 2018 69.710 1.901.979 168.442 0 2.140.131

Valoarea contabilă netă
la 01 ianuarie 2017

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

Valoarea contabilă netă
la 31 decembrie 2018

11.278.225 647.410 39.547 11.965.182

Societatea nu are restricții asupra titlurilor de proprietate. Imobilizările corporale nu au fost acordate
drept garanție. La sfârșitul perioadelor de raportare din 2018 și 2017 Societatea nu înregistra obligații
contractuale pentru achiziții de imobilizări corporale.

Ultima reevaluare a terenurilor și clădirilor deținute a fost realizată la 31 decembrie 2018, diferențele
din  reevaluare  fiind  înregistrate  în  cadrul  capitalurilor  proprii.  Reevaluarea  a  fost  efectuată  de
evaluator  autorizat,  respectiv  LERO  ADVANCED  CONSULTING  S.R.L.  Craiova,  membru
corporativ ANEVAR cu numărul 0016, conform contract nr. 183599/05 decembrie 2018.

Managementul consideră că valoarea contabilă netă a terenurilor și clădirilor la 31 decembrie 2018
reprezintă o estimare a valorii juste la data raportării.
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18. Investiții imobiliare

În lei
31 decembrie

 2018
31 decembrie

 2017

Sold la 1 ianuarie 539.637 483.071

Evaluare investiții imobiliare 15.364 56.566

Sold la 31 decembrie 555.001 539.637

Ultima evaluare a investițiilor imobiliare deținute a fost efectuată la 31 decembrie 2018. Diferențele
din evaluare au fost înregistrate în contul de profit sau pierdere. Evaluarea a fost efectuată de evaluator
autorizat,  respectiv  LERO  ADVANCED  CONSULTING  S.R.L.  Craiova,  membru  corporativ
ANEVAR cu numărul 0016, conform contract nr. 183599/05 decembrie 2018.
În cursul anului 2018, veniturile realizate din investiții imobiliare (chirii)sunt în sumaă de 104.257 lei
(2017: 100.826 lei), iar cheltuielile (impozitele locale) sunt în  sumă de 3.523 lei (2017: 3.591 lei).

19. Alte active

În lei

31 decembrie

 2018

31 decembrie

 2017

Imobilizări necorporale 2.521 2.087

Alte creanțe imobilizate 42.683 277.582

Stocuri 10.549 14.830

Cheltuieli în avans 78.821 73.440

TOTAL 134.574 367.939

20. Dividende de plată

 

În lei
31 decembrie

 2018

31 decembrie

 2017

Dividende de plată aferente anului 2013 644.780 644.780

Dividende de plată aferente anului 2014 484.242 15.584.820

Dividende de plată aferente anului 2015 18.079.375 18.446.071

Dividende de plată aferente anului 2016 12.820.745 13.411.456

Dividende de plată aferente anului 2017 10.486.813 -

Total dividende de plată 42.515.955 48.087.127

21.  Impozite și taxe

În lei 31 decembrie

 2018

31 decembrie

 2017

Datorii în legatură cu Bugetul Asigurărilor Sociale 203.938 175.664

Datorii în legatură cu Bugetul Statului 97.364.185 4.679.691

Alte impozite și taxe 147.380 141.975

Total 97.715.503 4.997.330
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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 2018

Evaluarea la valoare justă a activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale 
rezultatului global

353.778.539 353.778.539 56.604.566

Reevaluare imobilizări corporale 9.338.439 9.338.439 1.494.150

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare
realizate neimpozitate

2.094.978 2.094.978 335.197

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare
nerealizate neimpozitate

3.929.462 3.929.462 628.713

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare
nerealizate neimpozitate – investiții imobiliare

359.751 359.751 57.560

Diferențe din modificarea valorii juste a activelor 
financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente 
ale rezultatului global – acțiuni gratuite în sold

57.509.383 57.509.383 9.201.501

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

Diferența modificării valorii juste a activelor financiare
evaluate prin alte elemente ale rezultatului global- 
hiperinflație

6.380.492 6.380.492 1.020.879

TOTAL 452.526.544 452.526.544 72.404.246

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
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23. Alte datorii

În lei 31 decembrie
 2018

31 decembrie
 2017

Datorii cu personalul 403.872 616.117

Datorii comerciale 3.628.089 230.534

Creditori diversi 205.958

Venituri înregistrate în avans 25.831 8.355

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 5.798.099 5.288.900

Total alte datorii 9.855.891 6.349.864

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 2018 și 31 decembrie 2017.
Dreptul de deținere de acțiuni este limitat la 5% din capitalul social, respectiv 29.008.286 acțiuni. 
În cursul anului 2018 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.
Capitalul social conform actului constitutiv este prezentat în tabelul următor:

În lei
31 decembrie

 2018
31 decembrie

 2017

Capital social statutar 58.016.571 58.016.571

La 31 decembrie 2018 numărul acționarilor era de 5.742.311 (2017: 5.748.221) care în structura se
prezintă astfel:

Număr acționari Număr acțiuni
Suma 

(lei) (%)
31 Decembrie 2018
Persoane fizice rezidente 5.740.203 237.561.073 23.756.107 40,95
Persoane fizice nerezidente 1.852 2.168.581 216.858 0,37
Total persoane fizice 5.742.055 239.729.654 23.972.965 41,32

Persoane juridice rezidente 213 246.894.549 24.689.455 42,56
Persoane juridice nerezidente 43 93.541.511 9.354.151 16,12
Total persoane juridice 256 340.436.060 34.043.606 58,68

Total  2018 5.742.311 580.165.714 58.016.571 100,00
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24. Capital și rezerve (continuare)

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

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.  Rezerva
constituită în urma aplicării legii 133/1996 se prezintă astfel:

În lei
31 decembrie

 2018
31 decembrie

 2017

Rezerve constituite în urma aplicării Legii nr. 133/1996 144.636.073 144.636.073

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  2018 este de 11.603.314 lei
(2017: 11.603.314 lei). În anii financiari 2018 și 2017 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

În conformitate cu hotărârile AGOA din 25 aprilie 2018 în cursul anului 2018 Societatea a declarat
dividende de plată în valoare de 40.611.600 lei aferente anului 2017 (2017: 52.214.914 lei, dividende
aferente anului 2016), respectiv 0,07 lei/acțiune pentru anul 2018 (2017: 0,09 lei/acțiune). 

În cursul anului 2018 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
14.942.856 lei (2017: 21.141.889 lei) conform hotărârilor adunarilor generale.

Rezerve  din  evaluarea  activelor  financiare  evaluate  la  valoarea  justă  prin  alte  elemente  ale
rezultatului global / disponibile în vederea vânzării

Rezerva cuprinde modificările nete cumulate ale valorilor juste ale activelor financiare evaluate la
valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global / disponibile în vederea vânzării, de la data
clasificării acestora în aceaste categorii și până la derecunoașterea sau deprecierea lor. 
Rezervele  din  evaluarea  activelor  financiare  evaluate  la  valoarea  justă  prin  alte  elemente  ale
rezultatului  global  /  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 evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global /
disponibile în vederea vânzării. 
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25. Alte rezerve

În lei 31 decembrie
2018

31 decembrie
2017

Alte rezerve 555.210.270 521.517.906

Total 555.210.270 521.517.906

26. Rezultatul pe acțiune 

În lei 31 decembrie
2018

31 decembrie
2017

Profitul atribuibil acționarilor ordinari 96.259.800 74.303.964

Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare 580.165.714 580.165.714

Rezultatul pe acțiune de bază 0,1659 0,1281

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 2018 (2017: 11 emitenti). Toate filialele Societății la 31 decembrie 2018 și 31 decembrie
2017  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 2018
- % -

Procent deţinut la
31 decembrie 2017

- % -

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Târgoviște 99,94 99,94
VOLTALIM S.A. Craiova 99,19 99,19
MERCUR S.A. Craiova 97,86 97,86
GEMINA TOUR S.A. Rm. Vâlcea 88,29 88,29
ARGUS S.A. Constanța 86,42 86,34
FLAROS S.A. București 81,07 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
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28. Tranzacții și solduri cu părți aflate în relații speciale (continuare)

Entități asociate

La 31 decembrie  2018 Societatea deținea participații  de peste 20% dar nu mai  mari  de  50% din
capitalul social la un număr de 8 emitenți (2017: 9 emitenti). Toți aceștia au sediul în România. Pentru
acești emitenți procentul de deținere nu este diferit de procentul numărului de voturi deținute.

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 2018
- % -

Procent deţinut la
31 decembrie 2017

- % -

LACTATE NATURA S.A. Târgoviște 40,38 39,70
SINTEROM S.A. Cluj-Napoca 31,88 31,88
ELECTRO TOTAL S.A. Botoșani 29,86 29,86
TURISM FELIX S.A. Băile Felix 28,97 28,97
ȘANTIERUL NAVAL Orșova S.A. 28,02 28,02
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
ELECTROMAGNETICA S.A. București 26,14 25,40

Personalul cheie de conducere

31 decembrie 2018

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 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.

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.
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29. Angajamente și datorii contingente

Acțiuni în instanță

La data de 31.12.2018, la Direcţia Juridică a Societații figurează înregistrate în stare de judecată un
număr de 31 cauze, din care:

- 14 cauze - reclamantă;

- 11 cauze - pârâtă;

- 3 cauze - în procedura insolvenței;

- 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;

• 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;

- 20 - alte cauze.

• În dosarele de insolvență, au mai rămas la data analizei 3 cauze, din care în două Societatea este
reditor chirografar, respectiv Electrototal S.A. Botoșani și SCCF S.A. București și o cauză în care
Societatea este creditor de aport – Corint S.A. Târgoviște.

• În calitatea de reclamantă, cauzele principale vizează anulări ale hotărârilor A.G.A., referitor la:
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, Sinterom S.A. Cluj Napoca, dintre care exemplificăm:

- dosar nr. 9270/63/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect anularea AGEA Corealis
S.A.  din data de 18 mai 2017, privind modalitatea de punere în executare a unor Hotărâri judecătorești
irecvocabile. Termen: 04 februarie 2019.

- dosar nr. 7294/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect constatarea nulității absolute
a Hotărârilor AGEA Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. Termen: 21 ianuarie 2019;

- dosar nr. 7400/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect suspendarea Hotărârilor
AGEA Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. A fost soluționat prin admiterea cererii Societății.
Corealis  a formulat  apel.  La data de 13 decembrie  2018 Curtea de Apel  Craiova respinge apelul
Corealis S.A.;

-  dosar  nr.  7443/63/2018,  aflat  pe  rolul  Tribunalului  Dolj,  având  ca  obiect  cerere  de  intervenție
împotriva înregistrării mențiunii nr. 69549/12 octombrie 2018, la ORC Dolj privind Hotărârile AGEA
Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. Termen: 04 februarie 2019.

- dosarul nr. 32433/3/2015, având ca obiect anulare tranzacție cu acțiuni PPLI pârâta – Prodplast S.A.
București din data de 26 august 2015, la data de 20 decembrie 2018, instanța respinge cererea. Cu apel
în 30 de zile de la comunicare.

- dosarul nr. 806/1285/2017, având ca obiect anularea Hotărârii AGEA Sinterom S.A. din data de 02
octombrie 2017. Tribunalul Specializat Cluj admite cererea Societatea și dispune anularea Hotărârii
AGEA Sinterom S.A. din data de 02 octombrie 2017. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

-  dosar  nr.  3625/114/2017, având  ca  obiect  anularea  AGEA  Contactoare  S.A.  din  data  de  28
septembrie 2017 - participare majorare la Chimcomplex. Tribunalul Buzău admite cererea Societății la
data de 12 martie 2018. Contactoare S.A. formulează apel care este pe rolul Curții de Apel Ploiești. La
data de 18 decembrie 2018, instanța respinge apelul.
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29. Angajamente și datorii contingente (continuare)

• La capitolul „alte cauze”, în care Societatea are calitatea de reclamantă, sunt înregistrate dosare
având  obiect  diversificat:  plângeri  penale,  executări  silite,  pretenții-despăgubiri,  contestații  la
executare  silită  prin  poprire  asupra  dividendelor  cuvenite,  cereri  de  intervenție,  dintre  care
exemplificăm:

-  executare silită împotriva debitoarei A.V.A.S.  București (actualmente A.A.A.S.  București) pentru
recuperarea sumei  de 633.567 lei,  conform Sentinţei  civile nr.  1581/21 octombrie  2010,  dosar nr.
19477/3/2010, reprezentând suma datorată de către A.A.A.S.  București  către Retizoh S.A., respectiv
70% din valoarea unui imobil retrocedat foştilor proprietari. 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 A.A.A.S. București la Biofarm S.A. București (în executarea
silită de către alți creditori) sumă neîncasată până la data raportării. Se continuă executarea. A.A.A.S.
București a  contestat  vânzarea  acțiunilor  deținute  la  Biofarm  S.A.,  contestație  admisă  în  primă
instanță, soluția fiind atacată cu apel.  Societatea a formulat cerere de intervenție în cauză. A.A.A.S.
București  a  contestat  și  procesul  verbal  de  distribuire  a  prețului  rezultat  din  vânzarea  acțiunilor
Biofarm S.A., în care este parte și Societatea, dosar suspendat până la soluționarea primei contestații a
A.A.A.S. București.

Ultima  contestație  a  A.A.A.S.  București efectuată  în  cadrul  acestei  executări  vizează  cererea  de
poprire  a  dividendelor  cuvenite  A.A.A.S.  București,  terț  poprit  Mercur  S.A.  Craiova:  dosar
29516/215/2017.  Judecătoria  Craiova  respinge  la  data  de  12  septembrie  2018  cererea  A.A.A.S.
București, care formulează recurs la Tribunalul Dolj. Termen: 16 ianuarie 2019.

- acţiune 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. Dosarul privind acţiunile Mobila Rădăuţi S.A. se află în executare silită a creanţelor din
titlurile executorii obţinute la B.E.J. Cojocaru Mihai Bogdan (dosar executare nr. 666/2015), care la
data de 25 septembrie 2018 a emis către Banca Transilvania adresă de poprire pe contul Amattis S.A.,
iar la data de 25 octombrie 2018, Banca Transilvania a comunicat înființarea popririi fără consemnarea
de sume de bani.

- Societatea a promovat 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 decembrie 2017 prin respingerea cererii
Societății.  S-a formulat  apel  și,  la  data de 03 iulie 2018,  Curtea de Apel  București  admite  apelul
Societății și trimite cauza spre rejudecare. Cauza se află pe rolul Tribunalului Teleoman în rejudecare
sub nr. de dosar 483/87/2016*. Termen: 04 februarie 2019.

• Cauze în care Societaea are calitatea de parată:

- dosar nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca obiect pretenţii băneşti în sumă
de 1.758.550 lei şi daune morale în sumă de 40.000 lei, motivat de faptul că a fost revocat din funcţia
de  administrator  în  AGOA  Societății  din  29  aprilie  2011:  cauza  se  află  în  rejudecare  sub  nr.
6584/63/2014*.  La data  de 12 aprilie 2018,  Tribunalul  Dolj  respinge acțiunea reclamantului,  care
formulează apel. Cauza se afla pe rolul Curtii de Apel Craiova. Termen: 04 februarie 2019.

- dosar nr. 7680/63/2018, Corealis S.A. a formulat cerere de anulare a Hotararilor AGEA Societății din
data  de  04  octombrie  2018,  pe  rolul  Tribunalului  Dolj,  termen:  04  februarie  2019  și  dosar  nr.
7693/63/2018, cerere de suspendare -Ordonanță Președințială a Hotărârilor AGEA Societății din data
de 04 octombrie 2018, pe rolul Tribunalului Dolj. Termen: 21 ianuarie 2019.

-  dosar nr.  15674/4/2018,  aflat  pe rolul  Judecătoriei  Sector 4  București,  având ca obiect  pretenții
Prodplast S.A. București, constând în cheltuieli de judecată efectuate în dosarul nr. 19321/3/2016, atât
la fond cât și în apel în sumă totală de 57.913,51 lei. Instanța admite în parte cererea Prodplast S.A. și
obligă Societatea la plata sumei de 30.000 lei cheltuieli de judecată în dosarul nr. 19321/3/2016 și
sumei de 1.505 lei în prezenta cauză. Societatea a formulat apel la data de 14 decembrie 2018.
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29. Angajamente și datorii contingente (continuare)

- dosar nr. 57180/300/2015, Judecătoria Sector 2 București, având ca obiect contestație la executare
formulată de A.A.A.S.  București la poprirea prin Depozitarul Central -terț poprit, instanța admite în
parte acțiunea. Sentința este necomunicată părților. Se analizează posibilitatea formulării căii de atac.

- dosar nr. 70/332/2017, Tribunalul Mehedinți, reclamanți Nae Gabriel și Nae Claudiu, având ca obiect
pretenții, “imbogățire fară justă cauză”. La judecata pe fond și apel s-a admis lipsa calității procesuale
a Societății. A.A.A.S. București a formulat recurs, care este suspendat până la soluționarea execepției
de  neconstituționalitate  a  art.  520  alin.  4  NCPC,  coroborat  cu  art.  27  NCPC  de  către  Curtea
Constituțională a României.

- dosar nr. 6876/1/2006, Curtea de Apel Timisoara, având ca obiect Legea 10/2001, în contradictoriu
cu Tincu Emilian, Claude Silvia Alice și Hoch Ileana: cauză suspendată până la soluționarea dosarului
nr. 4040/101/2008, pe rolul Tribunalului Mehedinți, cauză în care Societatea nu este parte.

În perioada 01 ianuarie  2019 – 15 martie2019 situația  dosarelor  mai  sus  prezentate  care  au avut
termene în această perioadă, se prezintă astfel:

- dosar. nr. 9270/63/2017: termen 01 aprilie 2019;

- dosar nr. 7294/63/2018: la 04 martie 2019 instanța admite cererea Societății. și anulează Hotărârea
Corealis S.A. din data de 01 aprilie 2019. Cu apel;

- dosar nr. 7443/63/2018: la 18 februarie 2019 instanța admite cererea de intervenție Societății. Cu
apel;

- dosar nr. 29516/215/2017: la 16 ianuarie 2019 instanța respinge recursul AAAS București;

- dosar nr. 483/87/2016*: termen 01 aprilie 2019;

- dosar nr. 6584/63/2014*: la 04 februarie 2019 instanța respinge apelul reclamantului Buzatu Florian
Teodor. Cu recurs;

- dosar nr. 7680/63/2018: termen 18 martie 2019;

- dosar nr. 15674/4/2018: termen 18 aprilie 2019;

- dosar nr. 57180/300/2015: la 22 februarie 2019 s-a formulat recurs de către Societate;

- dosar nr. 70/332/2017: termen 20 martie 2019.

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.
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30. Evenimente ulterioare datei de raportare

• În data de 25 februarie 2019,  Societatea a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 
încheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu IFRS, prin comunicare în piață (BVB), 
ASF și postare pe pagina de internet la adesa www.sifolt.ro.
• Oferta publică de preluare acțiuni.
În data de 25 aprilie2018 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societății.
A fost aprobat un program de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu
dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
-  dimensiunea  programului  –  maxim 32.704.308  acțiuni  cu  valoare  nominală  de  0,10  lei/acțiune
reprezentând maxim 5,637% din capitalul social;
-  prețul de dobândire a acțiunilor  – prețul minim va fi de 1,50 lei/acțiune iar prețul maxim va fi 2,50
lei/acțiune;
-  durata programului – perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul
Oficial al României partea a IV-a;
-  plata acțiunilor răscumpărate și mărimea fondului aferent - din rezervele disponibile, suma maximă
afectată răscumpărărilor fiind de 49.056.462,55 lei, conform hotararii nr.3 a AGOA din 06 septembrie
2017;
-  destinația programului – reducerea capitalului social
În data de 13 decembrie 2018 a fost depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către SSIF
Voltinvest S.A. Craiova - în calitate de intermediar în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare Acțiuni
emise de  Societate  -  Documentul  de  Ofertă  Publică  de  Cumpărare  Acțiuni  emise  de  Societate,
împreună cu documentația aferentă.
În data de 17 ianuarie 2019 Societatea a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară Decizia
nr. 66/16.01.2019 prin care s-a aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de
Societate 
Oferta s-a derulat cu succes în perioada 28 ianuarie 2019 – 08 februarie 2019, au fost achiziţionate un
număr de 19.622.585 acţiuni la preţul de 2,5 lei / acţiune, reprezentând 3,3822 % din capitalul social.
Oferta a fost suprasubscrisă de 13,2 ori, ceea ce demonstrează interesul acţionarilor faţă de astfel de
acţiuni.
Decontarea  tranzacției  aferente  ofertei  publice  s-a  realizat  în  data  de  14  februarie  2019  prin
Depozitarul Central.

31. Bazele întocmirii situațiilor financiare

IFRS 9 “Instrumente financiare”  - aplicabil cu 01 ianuarie 2018.

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 și datoriile financiare, iar prin adoptarea noului standard începând cu 01
ianuarie 2018 a rezultat următorul impact :
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 (acțiuni). În condițiile aplicării prevederilor IAS 39 aceste active
au fost clasificate ca fiind active financiare disponibile în vederea vânzării, ale căror diferențe din
evaluare la sfârșitul perioadei au fost contabilizate prin alte elemente ale rezultatului global. 
La 31 decembrie 2017 Societatea deținea următoarele tipuri de instrumente financiare care intră sub
incidența  IFRS 9:  instrumente  de  capitaluri  proprii  (acțiuni),  instrumente  de  datorie  (unități  de
fond), alte active și datorii financiare.
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31. Bazele întocmirii situațiilor financiare  (continuare)

În  urma  analizei  efectuate  pentru  încadrarea  în  prevederile  IFRS  9,  Societatea  a  decis  pentru
evaluarea ulterioară următoarea clasificare a instrumentelor financiare:
- instrumentele de capitaluri proprii (acțiuni) să fie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global;
-  instrumentele  de  datorie  (unitățile  de  fond)  să  fie  evaluate  la  valoarea  justă  prin  profit  sau
pierdere.
Restul activelor și datoriilor financiare sunt prezentate la cost amortizat, valoarea reevaluată sau
cost istoric.
Opțiunea de clasificare ca instrumente de capitaluri proprii (acțiuni) evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global se regăsește atât în IAS 39 cât 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. 

Totusi, câștigurile sau pierderile rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoarea justă
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. 
Ajustările  pentru  depreciere  constituite  prin  contul  de  profit  sau  pierdere  aferentă  activelor
financiare disponibile în vederea vânzării  în sold la 31 decembrie 2017 care vor fi transferate la
active evaluate  la valoarea justă  prin alte  elemente  ale rezultatului  global,  au fost  transferate în
“Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9” prin diminuarea rezervei din modificarea valorii juste,
acestea fiind în sumă de 22.477.248 lei.
Alte active,  sub forma unităților  de  fond,  înregistrate  la  valoarea justă de 2.789.494 lei,  au fost
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 au fost 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 au fost transferate la “Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9”,
aceste fiind în suma 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  au  fost  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 au fost reversate.  Diferențele de evaluare care vor fi înregistrate pe parcursul exercițiului
financiar vor afecta direct contul de profit sau pierdere al Societății.
În conformitate cu prevederile tranzitorii ale IFRS 9, Societatea a decis să nu retrateze perioadele
anterioare. 
Nu a fost cazul de modificări a valorilor juste la trecerea la IFRS 9.
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31. Bazele întocmirii situațiilor financiare  (continuare)

Modificările de clasificare și evaluare a instrumentelor financiare comparativ cu anul 2017, ca efect
al adoptării IFRS 9 începând cu 1 ianuarie 2018 se prezintă astfel:
  

Categoria de activ financiar

Clasificarea activelor financiare
conform: Sold final la

31 decembrie
2017 (IAS 39)

Sold inițial la
1 ianuarie

2018 (IFRS 9)IAS 39 la 31
decembrie 2017

IFRS 9 începând
cu 1 ianuarie 2018

Numerar și echivalente de numerar
(inclusiv depozite bancare)

Cost amortizat Cost amortizat 3.813.215 3.813.215

Instrumente de datorie (unități de 
fond)

Active financiare 
disponibile în 
vederea vânzării 
(AFS)

Active financiare 
evaluate la 
valoarea justă prin 
contul de profit sau
pierdere (FVTPL)

2.789.494 2.789.494

Total instrumente de datorie 6.602.709 6.602.709

Instrumente de capital

Active financiare 
disponibile în 
vederea vânzării 
(AFS)

Active financiare 
evaluate la 
valoarea justă prin 
alte elemente ale 
rezultatului global 
(FVOCI)

1.795.307.523 1.795.307.523

Total instrumente de capital 1.795.307.523 1.795.307.523

Alte active financiare Cost amortizat Cost amortizat 3.123.641 3.123.641

Total alte active financiare 3.123.641 3.123.641

Total active financiare 1.805.033.873 1.805.033.873

conf.univ.dr.ec. Ciurezu Tudor                       conf.univ.dr. Bușu Cristian                

Președinte/Director General                   Vicepreședinte/Director General Adjunct   

 ec. Sichigea Elena

 Director economic
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Societatea de Invest!tii Financiare Oltenia S.A. 
Str. Tuffinele, nr. 1 
Craiova 

RAPORTUL AUDITORULU! INDEPENDENT 

Cátre Adunarea Generala a Acfionarilor SIF Oltenia S.A. 

Raport cu privire la auditul situatiilor financiare individuale 

Opinie 

1. Am auditat situatiile financiare individuale ale Societãtii de Investitii Financiare 
Oltenia S.A. (SIF Oltenia S.A. sau ,,Societatea"), cu sediul social in Craiova, Str. 
Tuffinele, nr. 1, identificata prin codul unic de Inregistrare fiscald 4175676, care 
cuprind situatia poziiei financiare la data de 31 decembrie 2018 si situatia 
rezultatului global, situatia modificärilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de 
trezorerie aferente exercitiului Incheiat la data respectiva, si notele la situatiile 
financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. 

2. Sjtuatjjle financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifica astfel: 
• Activ net/Total capitaluri proprii 	 1.760.119.782 lei 
• Profit net 	 96.259.800 lei 

3. In opinia noasträ, situatiile financiare individuale anexate oferä o imagine fidela a 
pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018, precum si a 
performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul Incheiat la 
aceasta data, in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprob area Reglementarilor 
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile 
entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiara din Sectorul hstrumente1or si Investitiilor Financiare. 

Bazapentru opinie 

4. Am desfaurat auditul noStru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 
(ISA), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliulul European (in 
cele ce urmeazã ,,Regulamentul") al Legea nr.162/2017 (,,Legea"). 
Responsabilitäi1e noaStre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in 
sectiunea ,,Responsabilitã,tile auditorului intr-un audit al situa,tiilorfinanciare" din 
raportul nostru. Suntem independeni fata de Societate, conform Codului Etic al 
Profesionjstjlor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica 
pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice relevante pentru auditul 
situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am 
Indeplinit responsabilitäile etice, conform acestor cerinte si conform Codului 
IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente al adecvate 
pentru a furniza o baza pentru opinia noastrA. 

B-dul Mircea Voda 35, etaj 3, 
Sector 3, CP 4-178 
Bucuresti, ROMANIA 

J40/8639/2002 
VATNo. R014863621 
CECCARJCAFRJANEVAR 

Tel.: 021 327 52 34/35 
Fax: 021327 52 36 
officejpa.ro 	www.jpa.ro  

a 	hli:MHl- R 01 .1 lIE 

FORUM OF FIRMS 

JPA Romania is a trademark of JPA Audit & Conultanta S.R.L. 
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Aspectele cheie de audit 

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului  nostru 
profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare 
individuale din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul 
auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra 
acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte. 

Aspectele principale care au fost luate in considerare au fost: 

Evaluarea activelor financiare cotate 1.319 mu. lei (2017: 1.187 mu. lei) 
Nota 3 e), nota 4 a), nota 15 la situatlilefinanciare individuale 

Riscul 
Valoarea portofoliul de active financiare cotate la bursa ale Societatii reprezintà 
89,08% din totalul portofoliului (2017: 65,99%) si sunt considerate ca find factorul 
cheie in realizarea performantei portofoliului. Noi nu am considerat aceste active ca 
având risc ridicat de eroare sau sa fie afectate de un nivel ridicat de rationament 
deoarece acestea sunt active lichide, find cotate. Totui, datorita semnificatiei in 
cadrul situatiilor financiare luate in ansamblu, aceasta grupa este considerata ca o 
arie care are un efect semnificativ asupra strategiei noastre de audit si al alocàrii de 
resurse in procesul de planificare si executare. 

Ràspunsul la riscul estimat 
Procedurile noastre de audit asupra evaluärii, existentei si completitudinii 
portofoliului de active listate au inclus, frà a fi limitate la: 
• documentarea si evaluarea procesului de Inregistrare si evaluare a activelor 

financiare 
• verificarea a 100% din titlurile evaluate cu preturile afiate in piata 
• confirmarea detinerilor de titluri din surse externe Societtii 

Evaluarea activelor financiare necotate 
Nota 3 e), 4 a), nota 15 la situa,tiileJmnanciare 

Riscul 
Valoarea portofoliul de active financiare necotate ale Societatii reprezintä 10,92% 
(2017: 34.01%) din totalul portofoliului. Activele necotate sunt evaluate la valori 
care au la baza rapoarte de evaluare ale actiunilor  realizate de cätre evaluatori 
profesioniti. Exista un risc asupra evaluärii acestor active financiare si acesta 
constituie una dintre anile de audit care au presupus o atentie deosebita. 

Rãspunsul la riscul estimat 
Procedurile noastre au inclus, fa-rd a fi limitate la: 
• verificarea modului de documentare al procesului de evaluare si Inregistrare al 

activelor financiare necotate 
• discutii cu responsabilii de portofoliu pentru a evalua modul de rationament  care 

se aplica la Inregistrarea activelor financiare 
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• am obtinut ultimele rapoartele de evaluare ale activelor si am evaluat 
competenta, capabi1itài1e si obiectivitatea evaluatorului 

• verificarea Inregistrarii corecte a modificãrilor valorii juste in situatiile financiare 
individuale 

Alte informafli - Raportul Administratorior 

6. Administratorii sunt responsabili pentru Intocmirea si prezentarea altor informatii. 
Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar flu cuprind situatiile 
financiare si raportul auditorului cu privire la acestea. 

Opinia noastrA Cu privire la situatiile financiare individuale nu acoperä si aceste alte 
informatii si CU exceptia cazului in care se mentioneazä  explicit in raportul nostru, 
nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. 

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar Incheiat la 31 
decembrie 2018, responsabilitatea noastrA este sa citim acele alte informatii si, in 
acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente 
cu situatiile financiare, sau cu cunotinte1e pe care noi le-am obtinut in timpul 
auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ. 

In ceea ce privete Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost 
Intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 
5/2018 si Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile 
conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitãtilor 
autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara 
din Sectorul Instrumentelor si Jnvestitiilor Financiare. 

In baza exclusiv a activitätilor care trebuie desffisurate in cursul auditului situatiilor 
financiare, in opinia noasträ: 

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 
pentru care au fost Intocmite situatiile financiare individuale sunt in 
concordanta, in toate aspectele semrtificative, cu situatiile financiare 
individuale. 

b) Raportul administratorilor a fost Intocmit, in toate aspectele semnificative, in 
conformitate cu Norma ASP nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor 
contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 
aplicabile entitatilor autorizate, reglementate Si supravegheate de Autoritatea de 
Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Jnvestitiilor Financiare. 

In plus, in baza cunotintelor Si Inelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul 
acesteia, dobândite in cursul auditului situatiilor financiare individuale pentru 
exercitiul financiar Incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam 
daca am identificat denaturäri semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem 
nimic de raportat cu privire la acest aspect. 
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Responsabiitátile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru 
situatiilefinanciare 

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru Intocmirea situatiilor financiare 
individuale care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 
pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale 
de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor 
si Jnvestitiilor Financiare si pentru acel control intern pe care conducerea 11 considera 
necesar pentru a permite Intocmirea de situatii financiare individuale lipsite de 
denaturäri semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare. 

8. In Into cmirea situatiilor financiare individuale, conducerea este responsabila pentru 
evaluarea capacitatii Societàtii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca 
este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si utilizarea 
contabilitätii pe baza continuitatii activitatii, cu excepia cazului in care conducerea 
fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreascä operaiuni1e, fie flu are nicio 
alta alternativa realista in afara acestora. 

9. Persoanele responsabile cu guvemanta sunt responsabile pentru supravegherea 
procesului de raportare financiara al Societätii. 

Responsabiitáfile auditorului inir-un audit a! situafiiorfinanciare 

10. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asiguräri rezonabile privind mäsura in 
care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturäri senmificative, 
cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului 
care include opinia noastr. Asigurarea rezonabila reprezinta un fivel ridicat de 
asigurare, dar nu este o garanie a faptului ca un audit desfaurat in conformitate cu 
Standardele Internationale de Audit va detecta Intotdeauna o denaturare 
semnificativa, daca aceasta exista. Denaturärile pot fi cauzate fie de frauda, fie de 
eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, 
ca acestea, individual sau cumulate, vor influenta deciziile economice ale 
utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare individuale. 

11. Ca parte a unui audit in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, 
exercitam rationamentul profesional si mentinem  scepticismul profesional pe 
parcursul auditului. De asemenea: 

Identificam si evaluam riscurile de denaturare senmificativa a situatiilor 
financiare individuale, cauzata fie de fraudä, fie de eroare, proiectam si 
executam proceduri de audit ca räspuns la respectivele riscuri si obtinem probe 
de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastrA. 
Riscul de nedetectare a unei denaturäri semnificative cauzate de frauda este 
mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturãri semnificative cauzate de 
eroare, deoarece frauda poate presupune Inelegeri secrete, fals, omisiuni 
intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern. 
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nelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectärii de 
proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar thrã a avea scopul de a 
exprima o opinie asupra eficacitätii controlului intern al Societii. 

. 	Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul 
rezonabil al estimärilor contabile si al prezentärilor aferente de informatii 
realizate de cätre conducere 

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizärii de càtre 
conducere a contabilittii pe baza continuitatii activitälii si determinam, pe 
baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine senmificativa cu 
privire la evenimente sau conditii care ar putea genera Indoieli semnificative 
privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care 
concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia 
in raportul auditorului asupra prezentàrilor aferente din situatiile financiare 
individuale sau, in cazul in care aceste prezentäri sunt neadecvate, sa ne 
modificam opinia. Concluziile noastre se bazeazA pe probele de audit obtinute 
pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii 
viitoare pot determina Societatea sa flu ii mai desffioare activitatea in baza 
principiului continuitatii activitatii. 

Evaluam prezentarea, structura si continutul  general al situatiilor financiare 
individuale, inclusiv al prezentärilor de informatii, si mäsura in care situatiile 
financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o 
maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela. 

12. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria 
planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale 
auditului, inclusiv once deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le 
identificam pe parcursul auditului. 

13. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am 
respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate 
relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne 
afectes7A independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protecie aferente. 

14. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care 
sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare din perioada 
curenta si care reprezintä, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste 
aspecte in raportul auditorului, cu exceptia  cazului in care legile sau reglementàrile 
interzic prezentarea publica a asp ectului sau a cazului in care, in circumstante extrem 
de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece 
se preconizeazä in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depäite de 
consecintele negative ale acestei comunicäri. 



Reprezentata 

Florin Toma 
C.A.F.R. 174 
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Raport cu privire la alte dispoziii legale si de reglementare 

In conformitate Cu art. 10 aim. (20) din Regulamentul UE nr. 537/2014 fumizam 
urmAtoarele informatii in raportul nostru independent de audit, care sunt necesare in plus 
fata de cerintele Standardelor Internationale de Audit. 

15. Am fost numiti de Adunarea Generala a Actionarilor la data de 26.08,2016 sa 
auditam situatiile financiare ale Societatii de Investitii  Financi are Oltenia S .A. 
pentru exercitiul  financiar Incheiat la 31 Decembrie 2018. Durata totala neIntrerupta 
a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exerci;iile financiare Incheiate la 31 
decembrie 2017 si 31 decembrie 2018. 

16. Confirmam ca opinia noastrd de audit asupra situatiilor financiare individuale 
exprimata in prezentul raport este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat 
Comitetului de Audit al societäii, pe care 1-am emis in data de 19 martie 2019 in 
conformitate cu art. 11 din Regulamentul UE nr. 537/2014. 

17. Confirmam ca nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, 
mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. 

In numele 

JPA Audit si Consultanta S.R.L. 
Bd. Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3 Bucuresti 
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari 
din Romania cu numärul 319/2003 

Bucuresti 
20 martie 2019 
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Instrumentelor si Investiii1or Financiare 

AUDITATE 
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Situatia individualä a profitului sau pierderii si altor elemente ale rezultatului global 
pen/ru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 

In lei 	 Nota 2018 2017 

Venituri 

Venituri din dividende 	 6 90.616.735 68.321.469 

Venituri din dobânzi 	 7 432.173 68.419 

Alte venituri operaionaIe 	 8 27.592.578 22.867.614 

Catig net din diferente de curs valutar (986.647) (387.485) 

Câtig net din vânzarea activelor financiare 	 9 12.216.446 

Câtig din activele financiare la valoareajusta prin contul de 
profit sau pierdere 

(56.554)  

Cheltuieli 

Comisioane si taxe de administrare si supraveghere 	 10 (2.438.351) (2.399.886) 

Venituri din reluarea provizioanelor 4.990.801 5.031.750 

Alte cheltuieli operaionaIe 	 11 (18.765.032) (23.800.527) 

Profit Inainte de impozitare 101.385.703 81.917.800 

Impozitul pe profit 	 12 (5.125.903) (7.613.836) 

Profit net at exercitiului financiar 96.259.800 74.303.964 

Câtig din tranzactii recunoscut In rezultatul reportat conform 606.846.980 
IFRS 9 

Impozit aferent (98.982.191) 

Câtig net recunoscut In rezuttatut reportat 507.864.789 0 

Alte elemente ale rezultatului global 

Variatia rezervei din reevaluarea imobilizärilor corporale, netg de 
impozit amânat 

956.327 

Variaia netä a valorii juste a activelor financiare evaluate prin 
alte elemente ale rezultatului global 

93.577.352 165.529.167 

Rezerva de valoare justä a activelor financiare evaluate prin alte 
(606.881.307) (10.405.230) elemente ale rezultatului global, transferatä In rezultatul reportat / 

profit sau pierdere 

Efectul impozitului pe profit aferent 97.10 1.009 

Rezerva de valoare justä a activelor financiare evaluate prin alte 
elemente ale rezultatului global - hiperinflaie 

5.359.613 

Total alte elemente ate rezultatului global (409.887.006) 155.123.937 

Total rezuttat global aferent perioadei 194.237.583 229.427.901 

Rezultatul pe actiune 

De bazä 	 26 0,1659 0,1281 

Diluat 0,1659 0,1281 

Situatiile financiare au fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 20 
martie 2019 Si au iost semnate in numele acestuia de: 

conf.univ.dr.ec. Ciurzu Tudor 	 conf.univ.dr. Buu 	tian 

Preedinte/Director neral 	Vicepreedinte/DirectoiJIle4ier 1 Adjunct 

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 

Situatia individualá a pozitiei financiare 
pentru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 

2 ci MAR. 2019 
Or 1 d en I liention Purpose 

Ilentru iden Ii heare 

In lei Nota 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

Active 

Numerar si echivalente de numerar 13 472.375.238 3.020.367 

Depozite plasate la bänci 14 554.340 792.848 

Active financiare evaluate Ia valoareajustä prin alte 
15 1.478.457.359 1.798.097.017 elemente ale rezultatului global 

Active fmanciare evaluate la valoarea justä prin contul de 
profit sau pierdere 15 2.732.940 

Credite Si creante 16 15.836.743 2.755.702 

Imobilizäri corporale 17 11.965.182 10.871.348 

Investitii imobiliare 18 555.001 539.637 

Alto active 19 134.574 367.939 

Total active 1.982.611.377 1.816.444.858 

Datorii 

Dividende de plat 20 42.5 15.955 48.087.127 

Impoziteitaxe 21 97.715.503 4.997.330 

Datorii cu impozitul amânat 22 72.404.246 150.531.920 

Alto datorii 23 9.855.891 6.349.864 

Total datorii 222.491.595 209.966.241 

Capitaluri proprii 

Capital social 24 58.016.571 58.016.571 

Rezerve constituite In urma ap1ictrii legii 133/1996 144.636.073 144.636.073 

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 

Rezerve din evaluarea activelor financiare evaluate la 
valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global! 
active financiare disponibile In vederea vânzärii 

347.779.788 781.551.351 

Alterezerve 25 555.210.270 521.517.906 

Rezerve din reevaluare imobilizäri corporale 7.844.289 7.175.074 

Rezultatul reportat cu excepia rezultatului reportat 
provenit din adoptarea pentru prima data a lAS 29 

538.769.677 7.674.364 

Profit curent 96.259.800 74.303.964 

Total capitaluri proprii 1.760.119.782 1.606.478.617 

Total datorii si capitaluri proprii 1.982.611.377 1.816.444.858 

Situatiile finaneiaV u fost aprobate de cätre Consiliul de Administratie in edinta din data de 20 
martie 2019 Si au 	semnate in numele acestuia de: 

conf.univ.dr. ec

. Ciur44neral 

u Tudor 	 conf.univ.dr/ Buu Cristian 

Preedinte/Director 	Vicepreedinte/l)General Adjunct 

4j 

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac p 	Jita din situatiile financiare individuale prezente. 
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SOCIETA TEA DE INVESTITH FINANCIARETENIA S.A. 
Situatia individualà a modificärilor capitalurilor proprii 
pentru exerci(iulfinanciar Incheiat ía 31 decembrie 2018 

In lei 

SOLD LA 
1 IANUARIE 2018 

REZULTATUL GLOBAL 

Profitul exercitiului  financiar 

Alte elemente ale rezultatului global 

Capital social 

Rezerve din 
reevaluarea 

imobiIizrilor 
corporale 

Rezerve legate Alte rezerve 

Diferente din modificarea 
valorii juste a activelor 
financiare evaluate prin 

alte elemente ale 
rezultatului global 

Alte elemente de 
capitaluri 

proprii 

Profit 
acumulat TOTAL 

58.016.571 7.175.074 11.603.314 666.153.979 784.613.031 (3.061.680) 81.978.328 

96.259.800 

1.606.478.617 

96.259.800 

1. Variatia rezervei din reevaluarea imobilizärilor corporale netã de impozit amInat 669.215 287.112 956.327 

2. Variatia netà a rezervei din modificarea valorii juste 	a activelor financiare evaluate La 
valoareajusta prin alte elemente ale rezultatului global 

93.5 77.352 93. 577.352 

3. Rezerva de valoare justà a activelor financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente 
ale rezultatului global, cedate 

(606.881.307) 606.846.980 (34.327) 

4. Impozit pe profit aferent 97. 101.009 (98.982.191) (1.881.182) 

5. Transferul rezervei la rezultatul reportat ca urmare a trecerii la IFRS 9 (22.928.230) 22.928.230 0 

6. Rezerva de valoare justä a activelor financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului 
global - hiperinflaie 

5.359.613 5.359.613 

TOTAL REZULTAT GLOBAL 
aferent perioadei 

0 669.215 0 0 (433.771.563) 0 627.339.931 194.237.583 

Impozit amãnat aferent rezultatului reportat surplus reevaluare nerealizat impozitat 15182 15.182 

Alte rezerve - surse proprii de finantare 33.692.364 (33.692.364) 

Alte rezerve - rascumpIrare de actiuni 

Tranzactii en actionarii  recunoscute direct in capitalurile proprii 

1. Dividende prescrise conform legii - transfer In contul de profit sau pierderi din alte rezerve 

2. Dividende de platA aferente anului 2017 (40.611.600) (40.611.600) 

TOTAL 	TRANZACTII 	CU 	ACTIONARII 	RECUNOSCUTE 	DIRECT 	IN 0 0 0 0 0 0 (40.611.600) (40.611.600) 
CAPITALURILE PROPRII 

SOLD LA 58.016.571 7.844.289 11.603.314 699.846.343 350.841.468 (3.061.680) 635.029.477 1.760.119.782 
31 DECEMBRIE 2018 

20 MAR. 2019 
l(lCI iliiCtt)fl j)tItl)OSC 

Pell h-11 iden titica re 

Situatiile financiare au fost aprobate de càtre Consiliul de Administratie In sedinta din data de 

conf.univ.dr.ec. Ciurezi!I'udor 	
conf.univ.dr. Buu Cristian 

Preedinte / Director I/neral 	 Vicepreedinte/ Director Genera 

Notele de Ia pag 6 Ia pag t54 f& pamp igi 	din situatnie financiare individuale prezente 

20 martie 2019 si an fost semnate in numele acestuia de: 

ec. Sichigea lena 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE )TENIA S.A. 
Situatia individual a modificàrilor capitalurilor proprii 
pentru exerci(iulfinanciar Incleeiat la 31 decembrie 2018 

) 
MA Audit & Consulianiã 

20 MAR. 2019 

     

 

For indviltification purpose 
Pen tnt ideit ti fica re 

In lei 
Capital social 

inflatat 

Rezerve din 
reevaluarea 

imobilizärilor 
corporale 

Rezerve legate 	Alte rezerve 

Rezerve din 
reevaluarea activelor 
financiare disponibile 
In vederea vânzlrii 

Alte elemente 
de capitaluri 

proprii 

Rezultatul reportat ca 
urmare a aplicärii lAS 
29 asupra capitalului 

social 	i rezerve 

Profit 
acumulat 

TOTAL 

SOLD LA 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 
1 IANUARIE 2017 

REZULTATUL GLOBAL 

Profitul exercitiului financiar 74.303.964 74.303.964 

Alte elemente ale rezultatului global 

1. Variaia rezervei din reevaluarea imobilizIrilor corporale netä de 
impozit amânat 

(580.474) 580.474 

2. Variatia  netä a rezervei din modificarea valorii juste 	a activelor 
financiare disponibile In vederea vânzãrii 

165 .529. 167 165. 529. 167 

3. Rezerva aferent8 diferentei din modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile in vederea vãnzrii transferath In profit sau 
pierderi netä 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 finantare 

Alte rezerve - rãscumpärare de actiuni 49.056.462 (49.056.462) 

Acoperire rezultat reportat din actualizare la hiperinf1aie (631.852.524) (1.806.779.361) 2.438.631.885 

Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii 

1. Dividende prescrise conform legii - transfer in contul de profit sau 
pierderi din alte rezerve 

2. Dividende de plat8 aferente anului 2016 (52.214.914) (52.214.914) 

TOTAL TRANZACTH CU ACTIONARH RECUNOSCUTE 0 0 0 	 0 0 0 0 (52.214.914) (52.214.914) 
DIRECT IN CAPITALURILE PROPRII 

SOLD LA 58.016.571 7.175.074 11.603.314 	666.153.979 784.613.031 (3.061.680) 0 81.978328 1.606.478.617 
31 DECEMMBRIE 2017 

Situatiile financiare afost aprobate de cätre Consiliul de Administratie In sedinta din data de 20 martie 2019 si au fost semnate In numele acestuia de: 

conf.univ.dr.ec. Ciurezu jijdor 	 conf.univ.dr. Buu Cristi 

Preedinte I Director Ge,Leal 	 VicepreedinteI Director Ge 
cc. Sichigea Elena 
Director 1 c9nornic 

<? 
Notele de la pag. 6 la pag. 56 fac parte' grant din sit Me financiare individuale prezente. 
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In lei 

Denumirea elementului Perioada de raportare 

31 decembrie 
2018 

1 

31 decembrie 
2017 

2 A 

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Situatia individualä a fluxurilor de trezorerie 
pentru exerc4iulfinanciar Incheiat 1a31 decembrie 2018 

Fluxuri de trezorerie din activitäti de exploatare 

Incasri de la clien;i, alte Incasäri 

Incasäri din vânzäri de investitii financiare (titluri de 
participare) 

Plati pentru achiziionarea de actiuni 

Plati cätre furnizori si angajai, alte p1äi 

Pläti cätre bugetul statului, bugetul asigurarilor 
sociale si bugetul local 

1.504.805 

668.586.163 

(218.266.792) 

(11.843.474) 

(4.633.914) 

1.676. 157 

22.932.336 

(54.018.729) 

(9.251.927) 

(4.861.594) 

Dobânzi incasate 431.649 70.613 

Dividende incasate 86.452.238 65.302.341 

Dobânzi plätite 0 0 

Impozit pe profit platit (7.0 18.990) (4.604.995) 

Numerar net din activitati de exploatare 515.211.685 17.244.202 

Fluxuri de trezorerie din activitäti de investitie: 

Plati pentru achiziionarea de imobilizäri corporale (371.967) (266.097) 

Incasäri din vânzarea de imobilizäri corporale 0 586.888 

Numerar net din activitäti de investitie (371.967) 320.791 

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: 

Incastri din emisiunea de actiuni 0 0 

Incasri din lmprumuturi pe termen lung 0 0 

Plata datoriilor aferente leasing-ului fmanciar 0 0 

Sume avansate pentru räscumpärare actiuni (14.716.940) 0 

Dividende platite (29.237.600) (38.2 17.906) 

Sume avansate la Depozitarul Central pentru pIai 
dividende 

(698.183) (1.540.060) 

Impozit pe dividende platit (1.07 1.156) (1.967.274) 

Numerar net din activitái de finanare (45.723.879) (41.725.240) 

Cresterea neth a trezoreriei si echivalentelor de 
numerar 

469.115.839 (24.160.247) 

Numerar si echivalente de numerar la Inceputul 
perioadei de raportare 

3.813.119 27.973.366 

Numerar Si echivalente de numerar la sfãrsitul 
perioadei de raportare 

472.928.958 3.813.119 

conf.univ.dr.ec. Ciuzu Tudor 	 conf.univ.dr. Busu Cristian 

Preedinte/Director heneral , 	 rector, eneral Adjunct 

Notele de la pag. 6 la pag. 56 fa$e integr n situatiile financiare indiviva1e prezente. 

ec. Sichigea Elena 

Director econ 
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SOCIETA TEA DE IN VESTITII FINANCIARE OL TENIA SA. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exerc4iulfinanciar Incheial la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacá flu Se speqilca aitfel) 

JPA  Audit  & Consultanth  

20 MAR. 2019 
loritIciiicttie>u purpose 

Pentrit identificare 

1. Entitatea care raporteazà 

Societatea de Investitii Financiare Oltenia S.A. (,,Societatea") a fost Infiintata la data de 01 noiembrie 

1996 In Craiova - România, este succesoarea Fondului Proprietaii Private V Oltenia, reorganizat si 

transformat In conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996, lege pentru transformarea Fondurilor 

Proprietaii Private in societäti de investitii financiare. 

Societatea este IncadratA In categoria Administratorilor de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA) 

autorizatä de Autoritatea de Supraveghere Financiarã cu numarul 45/15 februarie 2018 si funtionea7a  cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative, Legii 
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiarei operatiuni  de piata, Legii nr. 297/2004 privind 

piata de capital, cu modificärile si completarile ulterioare si Legii nr.3 1/1990 privind societAtile comerciale. 

Societatea se autoadministreazä si are sediul In Craiova, str. Tuffinele nr. 1, Cod pota1 200767, judeul 

Dolj. 

Societatea este Inregistratä la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Dolj CU numärul 

J16/1210/1993 si Cod Unic de Inregistrare 4175676, atribut fiscal RO. 

Actiunile Societatii sunt Inscrise la cota Bursei de Valori Bucureti, Categoria Premium, cu simbol de 

piatä SIF 5, incepând cu data de I noiembrie 1999. 

Evidenta actiunilor  si actionarilor Societätii este tinuta In conditiile legii de cätre Depozitarul Central 

S.A. Bucuresti. 

Activitatea de depozitare preväzutä de legislaie si regulamentele CNVM / ASF este asigurata de 

Raiffeisen Bank S.A. Incepând cu data de 22 ianuarie 2014, pânä la aceastä data, activitatea de 

depozitare a fost tinuta de ING Bank NV Amsterdam - Sucursala Bucureti. 

In conformitate cu actul constitutiv Societatea are urmàtorul object de activitate: 

a) administrarea si gestionarea actiunilor  la societatile comerciale pentru care s-au emis actiuni  proprii, 

corespunzãtor Certificatelor de Proprietate si Cupoanelor Nominative de Privatizare subscrise de 

cetateni In conformitate cu prevederile art. 4 aIm. 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 activitäti auxiliare si adiacente activitatii de administrare colectivä. 

Capitalul social subscris si värsat este de 58.016.571 lei, divizat In 580.165.714 actiuni  cu o valoare 

nominalá de 0,1 lei / actiune. 

Principalele Caracteristici ale actiunilor emise de societate sunt: ordinare, indivizibile, nominative, de 

valoare egala, emise In formä dematerializatä si acorda drepturi egale titularilor br. 

Situatiile financiare individuale intocmite la 31 decembrie 2018, sunt auditate. 

2. Bazele Intocmirii 
a) Declaratia de conformitate 
Situatiile financiare individuale au fost Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile 
entitätilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din 
Sectorul Instrumentebor si TnvestiiiIor Financiare, cu modifiCrile si complethrile ulterioare. 

Situatiile financiare individuale au fost aprobate de Consiliul de Admmnistratie In sedinta din data de 
20 martie 2019. 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Note explicative la situatiilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiai la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacà flu se speq/ica aitfel) 

2. Bazele Intocmirii (continuare) 
a) Declaratia de conformitate (continuare) 

In conformitate Cu prevederile Regulamentului nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al 
Consiliului Uniunii Europene din 19 julie 2002, precum si ale Legii nr. 24/2017 - privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni  de piata, SoCietatea are obligaia de a Intocmi si depune la ASF 
situatii financiare anuale consolidate, In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
Financiarä adoptate de Uniunea Europeanä (,,IFRS"), In termen de cel târziu 4 luni de la inchiderea 
exercitiului financiar si asigura disponibilitatea acestora pentru eel putin  10 ani. Situatiile financiare 
consolidate ale Grupului S.I.F. Oltenia S.A. la 31 decembrie 2018 vor fi Intocmite, aprobate, puse la 
dispozitia publicului In format electronic pe site-ul soCietatii: www.sifolt.ro, sectiunea  "Informatii 
investitori / Raportari / Raportari periodice" si in formä scrisã la sediul soCietàtii din Craiova, str. 
Tufanele nr. 1. 
Evidentele contabile ale Societãtii sunt mentinute  in lei. 
Data de 31 decembrie 2015 este data tranzitiei la IFRS ca bazà contabilä, data la care prin retratare au 
fost efectuate si Inregistrate In contabilitate operaiunile determinate de trecerea de la Regulamentul 
CNVM nr. 4/2611 la Reglementãrile contabile conforme cu IFRS. 
Principalele retratãri aduse situatiilor financiare Intocmite in conformitate cu RCR la 31 decembrie 
2015 pentru a le alinia cerintelor IFRS adoptate de Uniunea Europeana ("UE") constau In: 
- gruparea mai multor elemente In categorii mai cuprinzatoare; 
- ajustäri ale elementelor de active, datorii si capitaluri proprii In conformitate cu lAS 29 ,, Raportarea 
financiara In economii hiperinflationiste", deoarece economia româneascä a fost o economie 
hiperinflaionistá pdnd la 31 decembrie 2003; 
- ajustãri de valoare j ustä si pentru deprecierea valorii activelor financiare In conformitate cu lAS 39 
,,Instrumente financiare: recunoatere si evaluare"; 
- ajustäri In contul de profit sau pierdere pentru a Inregistra veniturile din dividende la momentul 
declarärii si la valoarea brutä; 
- ajustäri ale investitiilor imobiliare pentru evaluarea acestora la valoarea justä, In conformitate cu lAS 
40 "Investitii imobiliare". 
- ajustári pentru recunoaterea creantelor  si datoriilor privind impozitul pe profit amânat in 
conformitate cu lAS 12 "Impozitul pe profit"; si 
- cerinte de prezentare In conformitate cu IFRS. 

b) Prezentarea situatiilor financiare 

Prezentarea adoptata de Societate are la bazä lichiditatea In cadrul situatiei pozitiei financiare, iar 
prezentarea veniturilor si cheltuielilor s-a efectuat In raport de natura br in cadrul situatiei rezultatului 
global. Societatea considerà cã aceste metode de prezentare oferä informatii care sunt credibile si mai 
relevante decât cele care ar fi fost prezentate In baza altor metode permise de JAS 1 "Prezentarea 
situatiilor financiare". 

c) Moneda functionalä si de prezentare 

Conducerea Societatii considerä ca monedä functionalä,  asa cum este definitä aceasta de cãtre lAS 21 
"Efectele variatiei cursului de schimb valutar", este leul românesc (lei). Situatiile financiare 
individuale sunt prezentate in lei, rotunjite la eel mai apropiat Ieu, moneda pe care conducerea 
Societatii a ales-o ca monedã de prezentare. 

d) Bazele evaluärii 

Situatiile financiare individuale sunt Intocmite pe baza conventiei valorii juste pentru activele si 
datoriile financiare la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere si activele financiare evaluate la 
valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global, cu exceptia  acelora pentru care valoarea justä 
nu poate fi stabilitã In mod credibil. 
Alte active si datorii financiare, precum si activele si datoriile nefinanciare sunt prezentate la cost 
amortizat, valoare reevabuatã sau cost istoric. 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENL4 S.A. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentra exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacá flu se specJicá aitfel) 

2. Bazele Intocmirii (continuare) 

e) Utilizarea estimärilor si judecäi1or 

Pregatirea situatiilor financiare individuale In conformitate cu IFRS presupune utilizarea din partea 
conducerii a unor estimäri, judecãi si ipoteze Care afecteazã aplicarea politicilor contabile precum si 
valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimärile si ipotezele asociate 
acestor judecäi sunt bazate pe experienta istoricä precum si pe alti factori considerati rezonabili in 
contextul acestor estimãri. Rezultatele acestor estimári formeazä baza judecailor referitoare la valorile 
contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele 
obtinute pot fi diferite de valorile estimärilor. 
Societatea revizuiete periodic estimárile si ipotezele care stau la baza Inregistrarilor contabile. 
Revizuirile estimãrilor contabile sunt recunoscute In perioada In care estimarea este revizuitä, dacä 
revizuirea afecteazã doar acea perioadä, sau In perioada In care estimarea este revizuitä si perioadele 
viitoare, dacã revizuirea afecteazä atât perioada curentä cat si perioadele viitoare. 

3. Politici contabile semnificative 

Politicile contabile reprezintä principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate la 
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. 

Politicile ce vor fi prezentate In continuare an fost aplicate In mod consecvent asupra tuturor 
perioadelor prezentate In cadrul situatiilor financiare. 

Situatii!e financiare sunt Intocmite pe baza principiului cã Societatea Ii va continua activitatea in 
viitorul previzibil. Pentru evaluarea aplicabilitatii acestui principiu, conducerea analizeazã previziunile 
referitoare la intràrile viitoare de numerar. 

a) Filialele si entitâtile asociate 
Filialele sunt entitäti aflate sub controlul Societatii. Societatea controleazä o entitate In care a investit 
atunci când este expusà sau are drepturi asupra rentabilitãtii variabile In baza participrii sale in 
entitatea In care a investit si are capacitatea de a influenta acele venituri prin autoritatea sa asupra 
entitatii In care a investit. 
La momentul evaluärii controlului trebuie luate In calcul i drepturile de vot poteniale sau convertibile 
care sunt exercitabile la momentul respectiv. 
Entitätile asociate sunt acele societati In care Societatea poate exercita o influenta semnificativä, dar 
nu 5i control asupra politicilor financiare i operaionale. 

Lista filialelor si a entitätilor asociate la data de 31 decembrie 2018 respectiv 31 decembrie 2017, este 
prezentatà in Nota 28. 
Societatea a clasificat si contabilizat in aceste situatii financiare individuale toate investitiile financiare 
in filiale si entitati asociate ca active financiare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale 
rezultatului global conform IFRS 9 ,,Instrumente financiare". 

b) Tranzacii In monedä stràinã 
Tranzactiile exprimate In monedä sträinã 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 
pozitiei financiare sunt transformate In monedä functionala  Ia cursul din ziva respectivà. 

Catiguri1e sau pierderile din decontarea acestora si din conversia folosind cursul de schimb de la 
sfrsituI exercitiului financiar a activelor si datoriilor monetare denominate In monedà sträinä sunt 
recunoscute In profit sau pierdere, cu exceptia celor care an fost recunoscute In capitalurile proprii ca 
urmare a inregistràrii In conformitate cu contabilitatea de acoperire a riscurilor. 

Diferentele de conversie asupra elementelor de natura participaiiIor detinute la valoarea justã prin 
contul de profit sau pierdere, sunt prezentate ca find câtiguri sau pierderi din valoarea justã. 
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(toate sumele sunt exprimate in let, dacá flu se spec/Icä altfel) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 
b) Tranzactii In monedä stráiná (continuare) 

 

 

For itu!entilieauoiI I)111])0SC 

Ient ru ideii ti flea rc 

Diferentele de conversie asupra elementelor de natura instrumentelor financiare clasificate ca find 
evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global, sunt incluse in rezervä provenind 
din modificarea valorii juste a acestor instrumente financiare. 

Cursurile de schimb ale monedelor sträine utilizate la data raportãrii sunt: 

Valutä 31 decembrie 31 decembrie Variatie 
2018 2017 

EUR 4,6639 4,6597 +0,90 
USD 4,0736 3,8915 +4,68 

c) Contabilizarea efectului hiperinflatiei 
Conform lAS 29 "Raportarea financiarä In economii!e hiperinflationiste", situatiile financiare 
individuate ale unei entitäti a cärei monedã functionala  este moneda unei economii hiperinflaioniste 
trebuie prezentate In termenii puterii de cumpärare curente ai monedei la data Intocmirii situatiei 
poziiei financiare, adicä elementele nemonetare se retrateazä prin aplicarea indicelui general at 
preurilor de la data achizitiei sau contributiei. lAS 29 stipuleazä Ca o economie este consideratã 
hiperinflaionistä dacä, printre alti factori, rata cumulatã a inflatiei depaete 100% pe parcursul unei 
perioade de trei ani. 
Scäderea continua a ratei inflatiei i ali factori legai de caracteristicile mediului economic din 
Romania, indicã faptul cä economia a carei moneda functionala a fost adoptata de catre societate a 
Incetat sa mai fie hiperinflaionista, cu efect asupra perioadelor financiare Incepând cu I ianuarie 2004. 
Astfel, prevederile lAS 29 au fost adoptate In Intocmirea situatiilor financiare individuate pânä la data 
de 31 decembrie 2003. 
Astfel, valorile exprimate In unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca bazä 
pentru valorile contabile raportate In situatiile financiare individuate si nu reprezintä valori evaluate, 
cost de inlocuire, sau once altã mAsurare a valorii curente a activelor sau a preurilor la care 
tranzactiile ar avea bc In acest moment. 
Pentru Intocmirea situatiilor financiare In conditii IFRS La 31 decembrie 2015, Societatea a ajustat 
pentru a fi exprimate In unitatea de masurä curentä la 31 decembrie 2003 urmätoarele elemente: 

- capitalul social si elemente de natura rezervelor; 
- active financiare disponibile in vederea vânzarii evaluate La cost, pentru care nu existã o piaã activä 
sau piaa flu este activä. 

d) Numerar Si echivalente de numerar 
Numerarul cuprinde disponibilul in casä si la bänci si depozitele la vedere. 
Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, foarte lichide, care sunt uor 
convertibile in numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii. 
La Intocmirea situatiei fluxuribor de trezorerie, s-au considerat ca numerar si echivalente de numerar: 
numerarul efectiv, conturile curente la bãnci si depozitele cu o scadenta initialä mai mica de 90 de zile. 

e) Active si datorii financiare 

Instrumentele financiare, conform TFRS 9 ,, Instrumente financiare ", includ urmatoarele: 

- Investitiile In instrumente de capitaluri proprii (ex. actiuni); 
- Investitii in instrumente de datorie(ex. titluri, obligaiuni, Imprumuturi); 
- Creante comerciale si alte creante; 
- Numerar si echivalente de numerar; 
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Peutru ieitiiarC 

- Instrumente financiare derivate; 
- Participatii in fihiale, asociati si asocieri in participatie—In functie  de prevederile IFRS 10, lAS 27, 
lAS 28. 

• Clasjficare 

Societatea clasificä instrumentele financiare detinute  In conformitate cu IFRS 9 "Instrumente 
financiare" In active financiare si datorii financiare. 
Un activ este o resursä controlatã de societate ca rezultat al unor evenimente trecute si din care se 
preconizeazã cã vor decurge beneficii economice viitoare pentru societate. 
o datorie reprezintã o obligaie actualä a societatii rezultatä din evenimente trecute, a cärei decontare 
se asteapta sä determine o ieire de resurse Incorporând beneficii economice pentru societate. 
Societatea clasificä activele financiare drept: evaluate la costul amortizat, la valoarea justä prin alte 
elemente ale rezultatului global sau la valoarea justä prin profit sau pierdere pe baza: 
- modelului de afaceri al societä4ii pentru administrarea activelor financiare si 
- caracteristicile fluxurilor de trezorerie contractuale ale activului financiar. 

In conformitate cu IFRS 9, activele financiare se clasificã In una din urmãtoarele categorii: 

Active financiare evaluate la valoarejustä prin profit sau pierdere 

Activele financiare evaluate la valoare justá prin profit sau pierdere sunt: 
- instrumente de capitaluri proprii detinute  pentru  tranzactionare; 
- instrumente de capitaluri proprii desemnate a fi evaluate la valoarea justä prin contul de profit sau 
pierdere; 
- instrumente de datorie. 
Un activ financiar trebuie sã fie evaluat la valoareajustä prin profit sau pierdere, cu exceptia cazului In 
care acesta este evaluat la costul amortizat sau la valoarea justà prin alte elemente ale rezultatului 
global. 
Un activ financiar sau o datorie financiard sunt detinute In vederea tranzactionarii  dacä Indeplinesc 
cumulativ urmãtoarele conditii: 
- este detinut  In scopul vânzãrii si rãscumpärärii In viitorul apropiat; 
- la recunoaterea initialä face parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare identificate, ce sunt 
gestionate Impreunä si pentru care existä dovezile unui tipar real recent de urmãrire a profitului pe 
termen scurt. 
Aceastä categorie include active financiare sau datorii financiare detinute  pentru  tranzactionare  si 
instrumente financiare desemnate la valoarea justA prin profit sau pierdere la momentul recunoaterii 
initiale. 
Instrumentele financiare derivate sunt clasificate ca find detinute  pentru tranzactionare dacä nu 
reprezintã instrumente utilizate pentru contabilitatea de acoperire. 

Active financiare evaluate la valoarejustàprin alte elemente ale rezultatului global 

Activele financiare evaluate la valoare justä prin alte elemente ale rezultatului global, sunt: 
- instrumente de capitaluri proprii desemnate a fi evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale 
rezultatului global; 
- instrumente de datorie. 

Un activ financiar de natura instrumentelor de datorie trebuie evaluat la valoarea justä prin alte 
elemente ale rezultatului global dacá sunt Indeplinite ambele conditii de mai jos: 
a) activul financiar este detinut  In cadrul unui model de afaceri al cãrui obiectiv se realizeazä prin 
colectarea fluxurilor de trezorerie contractuale cat si vânzarea activelor financiare Si 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
e) Active si datorii financiare 'continuare) 

b) termenii contractuali ai activului financiar dau natere, la anumite date, la fluxuri de trezorerie care 
sunt exclusiv plati ale principalului si ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 
Societatea poate face o alegere irevocabilä la recunoaterea initialä in cazul anumitor investitii in 
instrumente de capitaluri proprii care aitminteri ar fi evaluate la valoarea justã prin profit sau pierdere 
sä prezinte modificãrile ulterioare ale valorii juste In alte elemente ale rezultatului global (conform 
punctelor 5.7.5 si 5.7.6 din MRS 9 - Instrumente financiare). 
Investitiile Societatii In instrumente de capital (actiuni),  sunt clasificate in totalitate ca active 
financiare evaluate la valoarea j ustã prin alte elemente ale rezultatului global. 
Investitiile Societatii in unitati de fond sunt clasificate si evaluate la valoarea justá prin contul de 
profit sau pierdere. 
Restul activelor si datoriilor financiare sunt prezentate la cost amortizat, valoarea reevaluatä sau cost 
istoric. 
Metoda folosita pentru scoaterea din evidentã a investitiilor Societatii in instrumente de capital 

(actiuni) este ,,primul intrat primul iesit", in conditiile cuantificärii si evaluärii performanelor 
Societätii pe baza valorii juste. 
Activele financiare evaluate la valoarea justà prin alte elemente ale rezultatului global sunt mäsurate 
la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global. 
Schimbàrile de valoare justä sunt recunoscute In alte elemente ale rezultatului global pânä când 
investitia este derecunoscutà, in momentul In care catigu1 sau pierderea cumulatã este reclasificatä 
din alte elemente ale rezultatului global Intr-un cont de rezultat reportat aferent perioadei. 
Dividendele primite de la entitäti in care Societatea detine actiuni sunt recunoscute In profit sau 
pierdere doar atunci când: 
a) dreptul Societätii de a primi plata dividendului este stabilit; 
b) este probabil ca beneficiile economice asociate dividendului sà fie generate pentru Societate, si 
c) valoarea dividendului poate fi evaluatá In mod fiabil. 

Active financiare evaluate la cost amortizat 

Activele financiare evaluate la cost amortizat sunt instrumentele de datorie. 
Un activ financiar trebuie evaluat la costul amortizat dacä sunt indeplinite ambele conditii de mai jos: 
a) activul financiar este detinut  In cadrul unui model de afaceri al cärui obiectiv este de a detine active 
financiare In vederea colectärii de fluxuri de trezorerie contractuale si 
b) termenii contractuali ai activului financiar dau natere, la anumite date, la fluxuri de trezorerie care 
sunt exclusiv plati ale principalului si ale dobânzii aferente valorii principalului datorat. 

Datoriifinanciare 

Sunt evaluate la cost amortizat, cu exceptia datoriilor financiare clasificate la valoare justä prin profit 
sau pierdere. 

Recunoatere inilialá 

Activele si datoriile financiare sunt recunoscute la data la care Societatea devine parte contractualä la 
conditiile respectivului instrument. Atunci când Societatea recunoate pentru prima data un activ 
financiar, trebuie sã 11 clasifice conform punctelor 4.1.1 - 4.1.5 (la cost amortizat, la valoare justä prin 
profit sau pierdere sau la valoare justá prin alte elemente ale rezultatului global) din MRS 9 si sà 11 
evalueze In conformitate cu punctele 5.1.1 - 5.1.3. (un activ financiar sau o datorie financiarä este 
evaluatä la valoarea sa justä plus sau minus, in cazul unui activ financiar sau al unei datorii financiare 
care nu este la valoarea justa prin profit sau pierdere, costurile tranzactiei care sunt direct atribuibile 
achizitiei sau emisiunii activului sau datoriei). 
Societatea recunoate initial depozitele la bänci, la data la care acestea sunt constituite. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
e) Active si datorii financiare ('continuare) 

Toate celelalte active si datorii financiare sunt recunoscute initial la data tranzactiei. 

Evaluare 

Dupa recunoaterea initiala, Societatea trebuie sa evalueze activele financiare, in conformitate cu 
punctele 4.1.1 - 4.1.5 la: 
a) cost amortizat; 
b) valoarea j ustä prin alte elemente ale rezultatului global; sau 
c) valoarea j ustã prin profit sau pierdere. 
DupA recunoaterea initiala, Societatea trebuie sä evalueze datoriile financiare in conformitate cu 
punctele 4.2.1 - 4.2.2 din IFRS 9. Astfel, Societatea va clasifica toate datoriile financiare la cost 
amortizat, Cu exceptia: 

a) datoriilor financiare evaluate la valoarea j ustä prin profit sau pierdere; 
b) datoriilor financiare care apar atunci când transferul unui activ financiar nu Indeplinete conditiile 

pentru derecunoatere; 
c) contractelor de garanie financiarä, evaluate la cea mai mare valoare dintre valoarea provizionului 

pentru pierderi (sectiunea  5.5 din IFRS 9) i valoarea recunoscutä initial minus venitul cumulat 
(recunoscut in baza IFRS 15); 

d) angajamentelor pentru furnizarea unui imprumut la o ratä a dobânzii sub valoarea pieei, evaluate 
la cea mai mare valoare dintre valoarea provizionului pentru pierderi (sectiunea 5.5 din IFRS 9) §i 
valoarea recunoscutã initial minus venitul cumulat (recunoscut In baza IFRS 15); 

e) contraprestatiei contingente recunoscute de un dobânditor Intr-o combinare de intreprinderi pentru 
care se aplica IFRS 3. 0 astfel de contraprestatie contingenta trebuie evaluatä ulterior la valoarea 
justá cu schimbãrile recunoscute In profit sau pierdere. 

Evaluarea la cost amortizat 

Costul amortizat at unui activ financiar sau at unei datorii financiare este valoarea la care activul 
financiar sau datoria financiarã este evaluat(ã) la recunoaterea initialä minus rambursärile de 
principal, plus sau minus amortizarea cumulatã utilizând metoda dobânzii efective pentru fiecare 
diferentã dintre valoarea initiala §i valoarea la scadentã, i minus once reducere (directä sau prin 
utilizarea unui cont de ajustare) pentru depreciere sau imposibilitatea de recuperare. 
Rata dobânzii efective reprezintä rata care actualizeazä exact p1aile sau Incasärile viitoare In numerar 
estimate pe durata de viatä preconizatä a activului financiar sau a datoriei financiare la valoarea 
contabilä brutä a activului financiar sau la costul amortizat at unei datorii financiare. La calcularea 
ratei dobânzii efective, entitatea trebuie sã estimeze fluxurile de numerar preconizate luând In 
considerare toate conditiile contractuale ale instrumentului financiar(de ex.: plata In avans, 
prelungirea, optiunile  call si alte optiuni  similare), dar nu trebuie sà ia in calcul pierderile preconizate 
din creditare. Calculul include toate comisioanele i punctele platite sau Incasate de pärile 
participante la contract care fac parte integrantä din rata dobânzii efective (a se vedea punctele B 5.4.1 
- B 5.4.3), costurile tranzactiei 5i toate celelalte prime sau reduceri. 

Evaluarea la valoareajustà 

Valoarea justä reprezinta preuI care ar fi pnimit la vânzarea unui activ sau plätit pentru stingerea unei 
datorii In cadrul unei tranzactii desfàurate In conditii normale Intre participanii pe piata principala, la 
data evaluärii, sau In absenta pietei principale, pe cea mai avantajoasà piaA la care Societatea are 
acces la acea data. 
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Societatea mäsoarã valoarea justä a unui instrument financiar folosind preurile cotate pe o piata 
activä pentru ace! instrument. Un instrument financiar are o piaä activä dacä pentru acel instrument 
sunt disponibile rapid i in mod regulat preturi cotate. Societatea mãsoarä instrumentele cotate pe 
piete active folosind pretul  de inchidere. 
Un instrument financiar este considerat ca find cotat pe o piaA activä atunci când preurile cotate 
sunt disponibile imediat si regulat dintr-un schimb, un dealer, un broker, o asociatie din industrie, un 
serviciu de stabilire a preturilor  sau o agenie de reglementare, jar aceste preturi  reflectä tranzactii 
care apar in mod real si regulat, desfaurate in conditii obiective de piaã. 
In categoria actiunilor cotate pe o piaã activä sunt incluse toate acele actiuni  admise la tranzactionare 
pe Bursa de Valori sau pe piata alternativã si care prezinta tranzactii frecvente . Criteriul de stabilire a 
pietei active trebuie setat astfel Incât sã se asigure un portofoliu stabil de actiuni  evaluate la cost/la 
valoare justA de !a o perioada de raportare Ia cealaltà. Pretul  de piata utilizat pentru determinarea 
valorii juste este pretul  de inchidere al pietei din ultima zi de tranzactionare Inainte de data evaluärii. 

Pentru calculul valorii juste, pentru instrumentele de capital (actiuni), Societatea fo1osete urmatoarea 
ierarhie de metode: 
- Nivelul 1: preturi  cotate (neajustate) In piete active pentru active si datorii identice; 
- Nivelul 2: intrari altele decât preurile cotate incluse In Nivelul I care sunt observabile pentru active 
sau datorii, fie direct (ex: preturi),  fie indirect (ex: derivate din preturi). 
- Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate In mare mãsurä pe elemente neobservabile. Aceastä categorie 
include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluare include elemente care nu se bazeazà pe 
date observabile i pentru care parametrii de intrare neobservabili pot avea un efect semnificativ 
asupra evaluãrii instrumentului. 

Evaluarea la valoarea justà a instrumentelor de capital (actiuni) detinute  este realized dupä cum 
urmeazä: 
- pentru titlurile cotate §i tranzactionate In perioada de raportare, valoarea de piaá s-a determinat cu 
luarea In consideratie a cotatiei din ultima zi de tranzactionare (cotatia de inchidere de pe piata 
principala de capital pentru cele listate pe piata reglementata - BVB, respectiv pretul  de referintä 
pentru sistemul alternativ - AERO pentru nivelul 1, iar pentru nivelul 2 se iau cotatiile pentru actiunile 
tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare); 
- pentru titlurile cotate care nu au tranzactii In ultimele 30 de zile din perioada de raportare, precum si 
pentru titlurile necotate, valoarea de piatä se determina aa cum rezultã din ultima situatie financiarä 
anualã aprobata a entitatii; 
- pentru titlurile neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau In cadrul unui sistem alternativ 
de tranzactionare din Romãnia emise de emitenti in care se detin participaii de peste 33% din capitalul 
social, acestea se evalueazä exclusiv In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare In baza 
unui raport de evaluare actualizat cel putin anual; 
- pentru titlurile aferente societätilor comerciale aflate In procedura insolventei sau In reorganizare, 
evaluarea se face la valoarea zero; 
Titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate luand in calcul ultima valoare unitarä a activului 
net, calculatä i publicata. 

Identflcarea Si evaluarea deprecierii de valoare 

Societatea trebuie sà recunoascä un provizion pentru pierderile preconizate din creditare aferente unui 
activ financiar care este evaluat conform punctului 4.1.2 sau 4.1.2A (instrumente de datorie evaluate 
la cost amortizat sau la valoare justã prin alte elemente ale rezultatului global), o creanta care decurge 
dintr-un contract de leasing, un angajament de creditare si un contract de garanie fnanciarä. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
e) Active si datorii financiare (continuare) 

Societatea aplicä dispoziiile de depreciere pentru recunoaterea si evaluarea provizionului pentru 
pierderi aferent activelor evaluate la valoare justä prin alte elemente ale rezultatului global in 
conformitate cu pet. 4.1.2A ( active  detinute  In scopul colectàrii fluxurilor de numerar si vânzärii, ale 
càror fluxuri de numerar reprezintà exclusiv rambursäri de principal sau plài de dobândã). 
Provizionul astfel determinat este recunoscut pe seama altor elemente ale rezultatului global si flu 

reduce valoarea contabilä a activului financiar din situatia pozitiei  financiare. 

• Derecunoatere 

Societatea derecunoate un activ financiar atunci când drepturile de a primi fluxuri de numerar din 
acel activ financiar expirã, sau atunci când Societatea a transferat drepturile de a primi fluxurile de 
numerar contractuale aferente acelui activ financiar Intr-o tranzactie In care a transferat In mod 
semnificativ toate riscurile i beneficiile dreptului de proprietate. 
Once interes In activele financiare transferate retinut  de Societate sau creat pentru Societate este 
recunoscut separat ca Ufi activ sau datorie. 
Societatea derecunoate o datorie fmanciara atunci când s-au Incheiat obligaiile contractuale sau 
atunci când ob1igaiile contractuale sunt anulate sau expirä. 
La derecunoaterea instrumentelor de capital (actiuni),  Societatea folosete metoda ,,primul intrat 
primul ieit". 

Reclasjficári 

Dacä Societatea reclasificá active financiare conform pet. 4.4.1 (ca efect al modificärii modelului de 
afaceri pentru gestionarea activelor sale financiare), atunci vor fi reclasificate toate activele financiare 
afectate. Datoriile financiare flu pot fi reclasificate ulterior recunoaterii initiale. 
Societatea aplicä reclasificarea activelor financiare in mod prospectiv de la data reclasificãrii. 
Eventualele câtiguri, pierderi sau dobânzi recunoscute anterior nu vor fi retratate. 
In eventualitatea unei reclasificári, Societatea procedeaza astfel: 
- la reclasificarea unui activ din categoria costului amortizat in cea a valorii juste prin profit sau 
pierdere, valoarea justä este determinatã la data reclasificänii. Diferenta Intre costul amortizat si 
valoarea j ustá este recunoscutà In profit sau pierdere; 
- la reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin profit sau pierdere in cea a costului 
amortizat, valoarea justä la data reclasificärii devine noua valoare contabilä brutA; 
- la reclasificarea unui activ din categoria costului amortizat In cea a valorii juste prin alte elemente 
ale rezultatului global, valoarea justä este determinatá la data reclasificärii. Diferenta Intre costul 
amortizat si valoarea justà este recunoscutä in alte elemente ale rezultatului global, firã a ajusta rata 
dobânzii efective sau pierderile preconizate din creditare; 
- Ia reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin alte elemente ale rezultatului global in cea 
a costului amortizat, reclasificarea se realizeazä la valoarea justä a activului de la data reclasificärii. 
Sumele anterior recunoscute In alte elemente ale rezultatului global sunt eliminate in raport cu 
valoarea justä a activului, fa-rd a fi afectat contul de profit sau pierdere. Rata dobânzii efective si 
pierderile preconizate din creditare nu sunt ajustate ca efect al reclasificarii; 
- Ia reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin profit sau pierdere In cea a valorii juste 
prin alte elemente ale rezultatului global, activul continua sã fie evaluat la valoarea sa justä; 
- la reclasificarea unui activ din categoria valorii juste prin alte elemente ale rezultatului global in cea 
a valorii juste prin profit sau pierdere, activul financiar continua sä fie evaluat la valoare justä. Sumele 
anterior recunoscute In alte elemente ale rezultatului global sunt reclasificate din capitalurile proprii In 
contul de profit sau pierdere, ca ajustare din reclasificare (conform lAS 1). 
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Câtiguri fipierderi 

Catigurile sau pierderile ce rezultã dintr-o modificare a valorii juste a unui activ financiar sau a unei 
datorii financiare care nu este parte a unei relatii de acoperire Impotriva riscurilor sunt recunoscute 
dupa cum urmeazã: 
a) Catigurile sau pierderile generate de active financiare sau de datorii financiare clasificate ca find 

evaluate la valoarea justà prin profit sau pierdere sunt recunoscute in profit sau pierdere; 
b) Catigurile sau pierderile generate de un activ financiar evaluat La valoare justa prin alte elemente 

ale rezultatului global sunt recunoscute la alte elemente ale rezultatului global. 
Când activul (In cazul instrumentelor de capital propriu) este derecunoscut, pierderile sau catigurile 
cumulate recunoscute anterior la alte elemente ale rezultatului global sunt transferate In cadrul 
rezultatului reportat. 
In momentul deprecierii sau derecunoaterii activelor financiare si a datoriilor financiare contabilizate 
La cost amortizat, cat si prin procesul de amortizare a acestora, Societatea recunoate un câtig sau o 
pierdere In contul de profit sau pierdere. 

1) Alte active i datorii financiare 

• Alte active ji datoriifinanciare 

Alte active i datorii financiare sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda dobânzii efective. 

• Stocuri 

in conformitate cu lAS 2 ,,Stocuri", aceste active sunt: 
- detinute pentru a fi vândute In cadrul desfurärii normale a activitAtii, 
- active In curs de producie, care urmeazä a fi vândute In cadrul desraurarii normale a activitätii, 
- active sub formã de materii prime, materiale §i alte consumabile, ce urmeazä a fi folosite In procesul 
de producie sau pentru prestarea de servicii. 
Stocurile sunt prezentate la valoarea cea mai mica dintre cost i valoarea realizabilä neta. Costul 
stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei i prelucrarii, precum 5i alte costuri suportate 
pentru aducerea stocurilor In forma 5i In locul In care se gasesc In prezent. Valoarea realizabilä netä 
este estimata pe baza pretului  de vânzare aferent a tivitatii normale, mai putin costurile estimate 
pentru finalizare si vanzare. 
Pentru stocurile de materii prime si materiale fàrã mic re sau cu micare lentA se constituie ajustAri pe 
baza estimärilor managementului. 
Constituirea si reluarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor se efectueazä pe seama contului de 
profit sau pierdere. 
Societatea pe parcursul normal de desfasurare a activitatii utilizeazä urmätoarele categorii de stocuri: 
materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile si alte materiale (obiecte 
de inventar - acestea se Inregistreazä pe costuri integral la darea In folosinta). 
Pentru stocuri, costul este determinat la ieire utilizând metoda ,,primul intrat, primul ieit" 

g) Imobilizäri necorporale 
Imobilizärile necorporale sunt evaluate initial la cost. Dupã recunoaterea initiala, o imobilizare necor-
poralà este contabilizatà la cost minus amortizarea cumulata i once pierderi din depreciere cumulate. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
g) Imobilizäri necorporale (continuare) 

• Cheltuieli ulterioare 

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci când acestea cresc valoarea beneficiilor economi-
ce viitoare Incorporate in activul cãruia Ii sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv cheltuielile 
pentru deprecierea fondului comercial i mãrcile generate intern, sunt recunoscute In contul de profit 
sau pierdere In momentul In care sunt suportate. 

Amortizarea imobilizárilor necorporale 

Amortizarea este calculatã pentru costul activului sau o altã valoare care substituie costul, minus va-
loarea rezidualä. Amortizarea este recunoscutä In contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniarã 
pentru durata de viatä utilä estimatä pentru imobilizärile necorporale, de la data la care sunt disponibi-
le pentru utilizare, aceastä modalitate reflectând cel mai fide] modul preconizat de consumare a benefi-
ciilor economice Incorporate in activ. 

Duratele de viata utile estimate pentru perioada curentã 5i pentru perioadele comparative sunt 
urmtoarele: programe informatice —3 ani. 

Metodele de amortizare, duratele de viata utile §i valorile reziduale sunt revizuite la fiecare sfârit de 
an financiar §i sunt ajustate corespunzätor. 

h) Imobilizäri corporale 

Recunoatere i evaluare 

Jmobilizãrile corporale recunoscute ca active sunt evaluate initial la costul de achizitie (pentru cele 
procurate cu titlu oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport in naturä la constituirea / 
majorarea capitalului social), respectiv la valoarea justä de la data dobândirii pentru cele primite cu ti-
tlu gratuit. 

Costul unui element de imobilizãri corporale este format din pretul de cumpãrare, inclusiv taxele nere-
cuperabile, dupä deducerea oricãror reduceri de pret de naturä comercialà i a oricäror costuri care pot 
fi atribuite direct aducerii activului la locatia i In conditia necesarä pentru ca acesta sä poatä fi utiliza-
tä In scopul stabilit de cätre conducere, cum ar fi: cheltuielile cu angajaii care rezultä direct din con-
structia sau achizitionarea activului, costurile de amenajare a amplasamentului, costurile initiale de li-
vrare i manipulare, costurile de instalare i asamblare, onorariile profesionale. 

Imobilizàrile corporale sunt clasificate de càtre Societate In urmAtoarele clase de active de aceeai na-
turà i cu utilizäri similare: 

- terenuri 5i constructii; 
- maini si echipamente si mijloace de transport; 
- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active 
corporale. 

• Evaluarea dupà recunoactere 
Pentru recunoa$erea ulterioarä, Societatea a adoptat modelul reevaluärii. 
Dupá recunoaterea ca activ, elementele de imobilzäri corporale de natura constructiilor si terenurilor 
a cáror valoare justá poate fi evaluatä in mod fiabil sunt contabilizate la o valoare reevaluatà, aceasta 
find valoarea justä la data reevaluárii minus once amortizare acumulatà ulterior i once pierderi acu-
mulate din depreciere. 
Alte imobilizàri corporale sunt mäsurate la cost minus amortizarea cumulatá si eventuale pierderi din 
depreciere. 
Reevaluàrile trebuie sà se facä cu suficientä regularitate pentru a asigura faptul Ca valoarea contabilã 
nu se deosebete semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data perioadei 
de raportare. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
h) Imobilizãri corporale (continuare) 

Dacã un element al imobilizärilor corporale este reevaluat, atunci Intreaga clasä de imobilizäri corpo-
rale din care face parte acel element este supusä reevaluärii. 
Dacä valoarea contabilA a unui activ este majoratä ca urmare a unei reevaluäri, creterea este recunos-
cutä In alte elemente ale rezultatului global i acumulatã In capitalurile proprii, cu titlul de surplus din 
reevaluare. 
Cu toate acestea, majorarea va fi recunoscutä in profit sau pierdere in niäsura In care aceasta compen-
seazä o descretere din reevaluarea aceluiai activ recunoscut anterior In profit sau pierdere. 
Dacä valoarea contabilä a unui activ este diminuatä ca urmare a unei reevaluãri, aceastä diminuare este 
recunoscutã in profit sau pierdere. 
Cu toate acestea, reducerea va fi recunoscutä in alte elemente ale rezultatului global in mãsura In care 
surplusul din reevaluare prezinta un sold creditor pentru acel activ. Transferurile din surplusul din ree-
valuare In rezultatul reportat nu se efectueazä prin profit sau pierdere. 
Evidenta rezervelor din reevaluare se efectueazä pe fiecare imobilizare In parte si pe fiecare operatiune 
de reevaluare care a avut loc. 
Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizare corporala se 
transferä direct In rezultatul reportat pe mãsura amortizärii si atunci când activul este derecunoscut la 
cedare sau casare. 
Terenurilei constructiile sunt evidentiate La valoare reevaluatà, aceasta reprezentând valoarea justa la 
data reevaluãrii minus amortizarea cumulatä si pierderi din depreciere. Reevaluärile sunt realizate de 
cätre evaluatori specializai, membrii ai ANEVAR. Frecventa reevaluärilor este dictatà de dinamica 
pietelor cärora le apartin  terenurile si constructiile detinute  de Societate. 

Costurile ulterioare 
Cheltuielile cu Intre%inerea si reparaiile zilnice aferente imobiIizrilor corporale flu sunt capitalizate. 
Ele sunt recunoscute drept costuri ale perioadei In care se produc. Aceste costuri constau In principal 
In cheltuieli cu forta  de muncá i cu consumabilele i pot include §i costul componentelor de mica va-
bare. Cheltuielile cu Intretinerea i reparaiile imobilizãribor corporale se Inregistreazä In contul de 
profit sau pierdere atunci când apar. 
Imburiãtàtirile semnificative aduse imobilizãrilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a 
acestora, sau care märesc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de cätre 
acestea, sunt capitalizate (màresc In mod corespunzätor valoarea contabilä a respectivei imobilizäri). 

Amortizare 
Amortizarea este calculatä la valoarea contabilã (costul de achizitie sau valoarea reevaluatä, minus va-
loarea rezidualã) pentru activitatea pentru care sunt destinate. Amortizarea este recunoscutä In 
contul de profit sau pierdere utilizând metoda liniarä pentru durata de viata utilä estimatä pentru imo-

bilizärile corporale (mai puin terenurile si imobilizàrile In curs), aceasta se Inregistreazá Incepând cu 
data la care sunt disponibile pentru utilizare, pentru activitatea pentru care sunt destinate, aceastä mo-
dalitate reflectând eel mai fidel modul preconizat de consumare a beneficiilor economice Incorporate 

In activ. 

Amortizarea unui activ Inceteazä eel mai devreme La data când activul este clasificat drept detinut  pen-
tru vânzare (sau inclus intr-un grup destinat cedãrii care este clasificat drept detinut  pentru vânzare), In 

conformitate cu MRS 5 si la data la care activul este derecunoscut. 

Fiecare parte a unui element de imobilizãri corporale ce prezintã un cost semnificativ fata  de costul to-

tal al respectivului element, trebuie amortizat separat. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

h) Imobilizäri corporale (continuare) 

Duratele de viatä utile estimate pentru perioada curentà i pentru perioadele comparative sunt urmã-
toarele: 

- constructii; 	 12-50 ani 
- maini si echipamente si mij!oace de transport 	 3-20 ani 

- mob ilier, aparaturä biroticä, echipamente de protectie a valorilor 	3-15 ani 

umane si materiale si alte active corporale 
Metodele de amortizare, duratele utile de viata estimate, precum si valorile reziduale sunt revizuite de 
càtre conducerea societãtii la fiecare data de raportare. 

Din istoricul Societatii, a rezultat faptul cã valoarea rezidualä a activelor este nesemnificativã si prin 
urmare, la calculul amortizärii nu se ia in calcul valoarea rezidualä. 

Deprecierea 
Un activ este depreciat atunci când valoarea sa contabilä depaete valoarea sa recuperabilã. 

Cu ocazia fiecärei date de raportare, Societatea trebuie sa verifice dacä existä indicii ale deprecierii ac-
tivelor. In cazu! In care sunt identificate astfel de indicii, Societatea trebuie sä estimeze valoarea recu-
perabila a activului. 

Dacã valoarea contabilä a unui activ este diminuatã ca urmare a unei reevaluãri, aceastä diminuare tre-
buie recunoscutä In profit sau pierdere. Cu toate acestea, reducerea trebuie recunoscutä In alte elemen-
te ale rezultatului global in mäsura In care surplusul din reevaluare prezinta un sold creditor pentru 
acel activ. Reducerea recunoscutä In alte elemente ale rezultatului global micoreazã suma cumulatä In 
capitalurile proprii cu titlu de surplus din reevaluare. 

Terenurile flu se depreciaza. Deprecierea altor bunuri tangibile este calculatä, folosind metoda amorti-
zärii liniare, alocând costuri aferente valorii reziduale, In concordanta cu durata de viaA aferentä. 

Derecunoasterea 
Valoarea contabilä a unui element de imobilizäri corporale este derecunoscutä (eliminatã din situatia 
pozitiei financiare) la cedare sau atunci când nu se mai ateaptä niciun beneficiu economic viitor din 

utilizarea sau cedarea sa. 

Imobilizärile corporale care sunt casate sau vâridute sunt eliminate din situatia pozitiei financiare Im-

preunä cu amortizarea cumulatä corespunzätoare. 

Catigul sau pierderea rezultate din derecunoaterea unui element de imobilizare corporala este inclus 
In contul de profit sau pierdere curent când elementul este derecunoscut. 

1) Investitii imobiliare 
Investitiile imobiliare sunt proprietAti imobiliare (terenuri, clãdiri sau parti ale unei clàdiri) detinute de 
cätre Societate In scopul inchirierii sau pentru creterea valorii sau ambele, si nu pentru: 

- a fi utilizate pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii sau In scopuri administrative; 

sau 
- a fi vândute pe parcursul desfàurãrii normale a activitatii. 

Anumite proprietai includ o parte care este detinuta  pentru a fi Inchiriatä sau cu scopul creterii valorii 

o altã parte care este detinutã  In scopul producerii de bunuri, prestarii de servicii sau In scopuri ad-

ministrative. 

pag 18 



JPA Audit & ConstItanti 

20 MAR. 2019 
I()1 II denittca 'ion purpose 

Ilentru Lden ti tica mc 

SOCIETA TEA DE INVESTITH FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(bate sumele sunt exprimate in let, dacá flu se specb/Icã all/el) 

3. Politici contabile semnificative (continuare) 

i) Investitii imobiliare (continuare) 

Dacä aceste päri pot fi vândute separat (sau Inchiriate separat In baza unui contract de leasing finan-
ciar), atunci ele sunt contabilizate separat. Dacã parile flu pot fi vândute separat, proprietatea este tra-
tatá ca investitie imobiliarä numai dacã partea utilizatä in scopul producerii de bunuri, prestärii de ser-
vicii sau In scopuri administrative este nesemnificativã. 

• Recunoatere 

o investitie imobiliarà este recunoscutä ca activ dacá i numai dacã: 

- este probabil ca un beneficiu economic viitor asociat investitiei imobiliare sa intre in Societate; 

- costul investitiei imobiliare poate fi evaluat in mod fiabil. 

• Evaluare 

Evaluarea inifialá 

0 investitie imobiliarä este evaluatä initial la cost, inclusiv costurile de tranzactionare.  Costul unei in-
vestitii imobiliare achizitionate este format din pretul de cumpärare al acesteia plus once cheltuieli 
direct atribuibile (de exemplu, onorariile profesionale pentru prestarea serviciilor juridice, taxele pen-
tru transferul dreptului de proprietate i alte costuri de tranzactionare). 

Evaluarea ulterioarà 

Politica contabilã a SocietAtii privind evaluarea ulterioarã a investitiilor imobiliare este cea pe baza 
modelului valorii juste. Aceastä po!iticä este aplicata In mod uniform tuturor investitiilor imobiliare. 
Evaluarea valorii juste a investiçiilor imobiliare este efectuatä de evaluatori membrii ai Asociatiei 
Nationale a Evaluatorilor din România (ANEVAR). Valoarea justä se bazeazä pe cotatii de preturi din 
piata, ajustate, dacã este cazul, astfel Incât sä reflecte diferentele legate de natura, locatia  sau conditiile 
respectivului activ. Aceste evaluäri sunt revizuite periodic de cätre conducerea Societatii. 

Câtigurile sau pierderile rezultate in urma modificärii valorii juste a investitiilor imobiliare sunt recu-
noscute In contul de profit sau pierdere al perioadei In care acestea se produc. 

Valoarea justä a investitiilor imobiliare reflectà conditiile de piata la data bilantului. 

• Transferuri 
Transferurile In i din categoria investitiilor imobiliare trebuie fcute atunci i numai atunci când exis-
tä o modificare In utilizarea activului evidentiata de: 
- inceperea utilizãrii de cãtre Societate - pentru transferurile din categoria investitiilor imobiliare in 
categoria imobilizãrilor corporale utilizate de cätre Societate; 
- Inceperea procesului de amenajare In perspectiva vânzárii - pentru transferurile din categoria 
investitiilor imobiliare in categoria stocuri, contabilizate In conformitate cu IFRS 5; 

- Incheierea utilizärii de cätre Societate - pentru transferurile din categoria imobilizãrilor corporale 
utilizate de cätre Societate in categoria investitiilor imobiliare; 
- Inceperea unui leasing operational  cu o altä parte - pentru transferurile din categoria stocurilor In 
categoria investitiilor imobiliare. 
Pentru transferul unei investitii imobiliare contabilizate la valoare justä la imobilizãri corporale, costul 
implicit al activului in scopul contabilizãrii sale ulterioare va fi valoarea sajusta de Ia data modificãrii 
utilizárii. 

DacA o proprietate imobiliarã utilizatä de posesor devine o investitie imobiliarä care este contabilizatã 
la valoarea justã, Societatea aplica lAS 16 "Imobilizãri corporale" pânà la data modificãrii utilizärii, 
iar once diferenta de la acea data intre valoarea contabilä a proprietatii imobiliare In conformitate cu 
lAS 16 si valoarea sa justä trebuie tratatà ca o reevaluare, In conformitate cu lAS 16. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

i) Investitii  imobiliare (continuare) 
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Derecunoaterea 

Valoarea contabilã a unei investitii imobiliare este derecunoscutã la momentul cedãrii sau atunci când 
investitia este definitiv retrasä din folosintä i flu se mai ateaptä beneficii economice viitoare din ce-
darea sa. 

Catigurile sau pierderile care rezultä din cedarea sau casarea unei investitii imobiliare sunt recunoscu-
te In contul de profit sau pierdere atunci când aceasta este vândutä sau casatã. 

j) Active detinute  In vederea vânzärii 

Societatea trebuie sa clasifice un activ imobilizat (sau grup destinat cedärii) drept detinut  In vederea 
vânzärii dacã valoarea sa contabilä va fi recuperatä in principal printr-o tranzactie de vânzare si flu 

prin utilizarea sa continua. Pentru a fi disponibil Ia vânzare trebuie ca aceasta sä fie foarte probabila, 
-. 

	

	respectiv sa existe un plan de vânzare a activului, sã fie lansat un program activ de gäsire a unui 
cumpärätor, activul sä fie promovat In vederea vânzãrii la un pret rezonabil cu valoarea justä a 
activului, iar vânzarea sa fie finalizatä in termen de un an de la data clasificärii activului. Termenul de 
un an poate fi prelungit dacá existä circumstante in afara controlului entitatii si unitatea poate dovedi 
cä-i mentine  intentia planului säu de vânzare a activului. 

Când existà o modificare a utilizärii unei imobilizäri corporale, In sensul cä aceasta urmeazã a fi 
imbunãtãitä In perspectiva vânzãrii, Societatea Inregistreaza transferul activului din categoria 
imobilizäri corporate In categoria activelor imobilizate detinute In vederea vânzärii 

Dacá imobilizarea corporala transferatä a fost reevaluatä, rezerva din reevaluarea aferentä se inchide in 
momentul vânzärii activului. 

In cazul activelor incluse in categoria activelor imobilizate detinute in vederea vânzärii, care ulterior 
Ii schimbä destinatia, urmând a fi folosite pe o perioada mai Indelungata sau sa fie inchiriate unor 
te4i, se evidentiazä In contabilitate un transfer al acestora, din categoria activelor imobilizate detinute 
In vederea vânzàrii, In categoria imobilizärilor corporale. 

In prezent societatea flu are active care sä poatà fi Incadrate In aceasta categorie deoarece nu detine  un 
plan de vânzare In acest sens. 

k) Deprecierea activelor altele decât cele financiare 
Valoarea contabilä a activelor Societatii care nu sunt de naturä financiarä, altele decât activele de natu-
ra impozitelor amânate, este revizuitä la fiecare data de raportare pentru a identifica existenta mdi-
ciilor de depreciere. Dacã existã asemenea indicii, se estimeazã valoarea recuperabilä a activelor res- 

pective. 

o pierdere din depreciere este recunoscutA atunci când valoarea contabilã a activului sau a unitatii sale 
generatoare de numerar depaete valoarea recuperabila a activului sau a unitatii generatoare de 
numerar. 0 unitate generatoare de numerar este eel mai mic grup identificabil care genereazà numerar 

care este independent fata  de alte active i alte grupuri de active. Pierderile din depreciere se 

recunosc In contul de profit sau pierdere. 

Valoarea recuperabila a unui activ sau a unei unitati generatoare de numerar este maximul dintre va-
loarea de utilizare i valoarea sajustä mai puin costurile pentru vãnzarea acelui activ sau unitati. 

Pentru determinarea valorii nete de utilizare, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate folosind o 
rata de actualizare inainte de impozitare care reflectà conditiile curente de piaã i riscurile specifice 
activului respectiv. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

k) Deprecierea activelor altele deck cele financiare (continuare) 

Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt evaluate la fiecare data de raporta- 

re pentru a determina dacä s-au diminuat sau flu mai existä. Pierderea din depreciere se reia dacä s-a 

produs 0 schimbare In estimärile folosite pentru a determina valoarea de recuperare. Pierderea din de-
preciere se reia doar In cazul In care valoarea contabila a activului nu depaete valoarea contabilá care 
s-ar fi calculat, netä de amortizare §i depreciere, dacä pierderea din depreciere flU ar fi fost recunoscu- 

tä. 

1) Capital social 
Capitalul social este format din actiuni ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise in 
forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor br. 

m) Provizioane 
Provizioanele sunt recunoscute In contul de profit sau pierdere in momentul in care societatea are o 
obligaie actualä (legala sau implicita) generata de un eveniment trecut, când pentru decontarea obli-
gatiei este necesarä o ieire de resurse care Incorporeazà beneficii economice i când poate fi facutã o 

estimare credibilã In ceea ce privete valoarea obligaiei. 

Pentru determinarea provizionului, fluxurile viitoare de numerar sunt actualizate fobosind o ratä de ac-
tualizare Inainte de impozitare care reflecta conditiile curente de piatã si riscurile specifice datoriei res-
pective. Valoarea recunoscutã ca provizion constituie cea mai bunà estimare a cheltuielilor necesare 
pentru decontarea obligaiei actuale la finalul perioadei de raportare. 

Provizioanele se reanalizeazã la finalul perioadei de raportare i se ajusteazä astfel incât sã reflecte cea 
mai bunà estimare curentã. In cazul In care nu mai este probabilà ieirea de resurse care incorporeazà 
beneficii economice, provizionul trebuie anulat. 

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfàurarea activitatii In viitor. 

Societatea inregistreazä provizioane pentru contracte oneroase in situatiile In care beneficiile estimate 
a fi obtinute dintr-un contract sunt mai mici decât cheltuielile inevitabile asociate indeplinirii 

obligaii1or contractuale. 

Societatea va Inregistra provizioane pentru prime (stimulente) ce se vor acorda salariatilor, directorilor 
ce Ii desfoarä activitatea In baza contractului de mandat i administratorilor Societatii in conditiile 
Indeplinirii indicatorului de profit net stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea 

Generalã a Actionarilor. Aceste prime vor fi distribuite dupä aprobarea de cãtre Adunarea Ggenerala a 
Actionarilor a situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru anul In care s-a realizat profi- 

tul din care se acordä stimulentele. 

n) Beneficiile angajatilor 

• BeneJiciipe termen scurt 
Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ salariile, primele i contributiile la asigurarile socia-
be. Ob1igaii1e cu beneficiile pe termen scurt acordate angajatilor flu se actualizeazä §i sunt recunoscute 
In contul de profit sau pierdere pe mäsurã ce serviciul aferent este prestat. 

Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor sunt recunoscute ca si cheltuialã atunci când serviciile sunt 
prestate. Se recunoate un provizion pentru sumele care se ateaptä a fi platite cu titlu de prime in nu-
merar pe termen scurt sau scheme de participare a personalului la profit In conditiile In care societatea 
are In prezent obligaia Iegalã sau implicita de a plati aceste sume ca rezultat al serviciilor trecute pres-
tate de càtre angajai si dacä ob1igaia respectivä poate fi estimatã in mod credibil. 
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n) Beneficiile angaj atilor (continuare) 

J1'A Audit & Contant 

20 MAR. 2019 
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I'eii flu id cu ti tic re 

Pe langä salarii si alte drepturi de naturä salarialä, potrivit contractului de societate (actului constitutiv) 
si a contractului colectiv de muncä, administratorii, directorii cu contract de mandat si salariatii 
Societãtii au dreptul de a primi prime (stimulente) In conditiile indeplinirii indicatorului de profit net 
stabilit prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generalä a Actionarilor  pentru anul 
In curs, In limita sumei aprobate de AGA de aprobare a situatiilor financiare ale anului respectiv. 
Aceastã obligaie este recunoscutã mai Intâi In contul de profit sau pierdere al exercitiului financiar in 
care s-a realizat profitul sub forma unor provizioane pentru beneficiile angajailor. Distribuirea 
acestor prime (stimulente) se realizeazä In anul urmätor, dupã aprobarea br de cätre Adunarea 
Generalã a Actionaribor. 

Planuri de contribufii determinate 
Societatea efectueazä plai in numele angajailor proprii cätre sistemul de pensii al statului roman, 
asigurarile de sänãtate i contributia asiguratorie de munca In decursul derulärii activitatii normale. 
Toti angajaii Societãtii sunt membri i au obliga;ia legala de a contribui (prin intermediul 
contributiilor sociale individuale) la sistemul de pensii Si la sistemul de sänátate al statului roman. 
Contributia asiguratorie de muncA este recunoscutá In contul de profit sau pierdere al perioadei. 
Societatea nu are alte obligaii suplimentare. 
Societatea nu este angajatä In niciun sistem de pensii independent i, in consecintä, nu are niciun fel de 
alte obligaii In acest sens. Societatea nu este angajata in nici un alt sistem de beneficii post 
pensionare. Societatea nu are ob1igaia de a presta servicii ulterioare fotilor sau actualibor salariati. 

• Beneficiile angajafilorpe termen lung 
Obligaia netã a Societatii In ceea ce privete beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este 
reprezentatä de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajaii le-au câtigat in schimbub serviciilor 
prestate de cätre acetia In perioada curentä i perioadele anterioare. In baza Contractului colectiv de 
muncä In vigoare, persoanele care se pensioneazã la limitã de vârstä beneficiazä la data pensionärii de 
o indenmizatie egala cu valoarea a douä salarii avute la momentul pensionarii. 
Valoarea prezentã a acestei obligaii nu este semnificativã, si ca atare societatea nu recunoate aceste 
costuri viitoare ca si provizion in situatiile financiare. 

o) Venituri si cheltuieli cu dobânzile 

Veniturile i cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute In contul de profit sau pierdere prin metoda do-
bânzii efective. Rata dobânzii efective reprezintä rata care actualizeazä exact pbäi1e i incasärile In nu-
merar preconizate In viitor pe durata de viatä ateptata a activului sau datoriei financiare (sau, acolo 
unde este cazul, pe o duratà mai scurtã) la valoarea contabilà a activubui sau datoriei financiare. 

p) Venituri din dividende 
Veniturile din dividende sunt recunoscute In contul de profit sau pierdere la data la care este stabilit 
dreptul de a primi aceste venituri. 

Veniturile din dividende sunt Inregistrate la valoarea brutA ce include impozitul pe dividende, care este 
recunoscut ca o cheltuialá curentã cu impozitul pe profit. 

In cazul dividendebor primite sub forma actiunibor  ca alternativã la plata in numerar, veniturile din divi-
dende sunt recunoscute la nivelul numeraru!ui ce ar fi fost primit, In corespondenA cu creterea partici-
paiei aferente. Societatea flu inregistreazä venituri din dividende aferente actiunibor  primite cu titlu gra-
tuit atunci când acestea sunt distribuite proportional tuturor actionarilor. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

r) Câtiguri si pierderi din diferente de curs valutar 

Tranzactiile In valutä se Inregistreazä In moneda functionala  (leu), prin convertirea sumei In valutã la 
cursul de schimb oficial comunicat de Banca Nationalà a României, valabil la data tranzactiei. 

La data raportärii, elementele monetare exprimate in valutä sunt convertite utilizându-se cursul de 
schimb din ultima zi de licitatie valutarä din an. 

Diferentele de curs care apar cu ocazia decontärii elementelor monetare sau a convertirii elementelor 
monetare la cursuri diferite fatä  de cele la care au fost convertite la recunoaterea initiala (pe parcursul 
perioadei) sau In situatiile financiare anterioare sunt recunoscute ca si câtig sau pierdere In contul de 
profit sau pierdere, In perioada In care apar. 

s) Dividende de distribuit 

Dividendele sunt tratate ca o distribuire a profitului in perioada in care au fost declarate si aprobate de 
cãtre Adunarea Generalä Ordinarä a Actionarilor.  Profitul disponibil pentru repartizare este profitul 
anului Inregistrat In situatiile financiare intocmite In conformitate cu MRS. 

t) Impozitul pe profit 
Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent si impozitul amânat. Impozitul pe 
profit curent include impozitul pe veniturile din dividendele recunoscute la valoare brutä. 

Impozitul pe profit este recunoscut in profit sau pierdere sau in alte elemente ale rezultatului global 
dacä impozitul este aferent elementelor de capital. 

Impozitul curent este impozitul de platit aferent profitului realizat In perioada curentã, determinat In 
baza procentelor aplicate la data raportàrii si a tuturor ajustàrilor aferente perioadelor precedente. 

Pentru exercitiul financiar Incheiat la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017, rata impozitului pe 
profit a fost de 16%. Rata de impozitare aferentã veniturilor din dividende impozabile la 31 decembrie 

2018 Si 31 decembrie 2017 a fost de: 5% si 0%. 

Impozitul amânat este determinat de Societate folosind metoda bilantului pentru acele diferente tern-
porare ce apar Intre baza fiscalä de calcul a impozitului pentru active si datorii si valoarea contabilã a 
acestora, folositä pentru raportare In situatiile financiare individuale. 

Impozitul amânat flu se recunoate pentru urmätoarele diferente temporare: recunoaterea initialä a 
fondului comercial, recunoaterea initialä a activelor si datoriilor provenite din tranzactii care nu sunt 
combinatii de intreprinderi si care nu afecteazà nici profitul contabil nici pe cel fiscal si diferente pro-

venind din investitii In filiale, cu conditia ca acestea sà flu fie reluate In viitorul apropiat. 

Impozitul arnânat este calculat pe baza procentelor de impozitare care se ateaptä sä fie aplicabile dife-
rentelor temporare la reluarea acestora, In baza legislaiei In vigoare la data raportarii. 

Creanta privind impozitul amânat este recunoscutä de Societate numai in mäsura In care este probabilà 
realizarea de profituri viitoare care sä poatä fi utilizate pentru acoperirea pierderii fiscale. Creanta este 
revizuitä la Incheierea fiecärui exercitiu financiar si este diminuatã in mäsura In care beneficiul fiscal 
aferent este improbabil sá se realizeze. Impozitele aditionale care apar din distribuirea de dividende 
sunt recunoscute la aceeai data cu obligaia de platã a dividendelor. 

Creantele si datoriile cu impozitul amânat sunt compensate numai dacä existà dreptul legal de a corn-

pensa datoriile si creantele  curente cu impozitul si daca acestea sunt aferente impozitului colectat de 
aceeai autoritate fiscalä pentru aceeai entitate supusà taxArii sau pentru autoritäti fiscale diferite dar 
care doresc sà realizeze decontarea creantelor  si datoriilor curente cu impozitul utilizând o bazä netä 
sau activele si datoriile aferente vor fi realizate simultan. 

Impozitele aditionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeai data cu 
obIigaia de platä a dividendelor. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

u) Rezultatul pe actiune 

Societatea prezintà rezultatul pe actiune  de baza si diluat pentru actiunile  ordinare. Rezultatul pe 
actiune de baza se determina prin divizarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor  ordinari ai 
Societatii la numärul mediu ponderat de actiuni  ordinare aferente perioadei de raportare. 

Rezultatul pe actiune  diluat se determinä prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile actionarilor 
ordinari i a numãrului mediu ponderat de actiuni  ordinare cu efectele de diluare generate de actiunile 
ordinare poteniale. 

v) Raportarea pe segmente 
Un segment este o componentã distinctã a Societatii care furnizeazä anumite produse sau servicii 
(segment de activitate) sau furnizeazä produse sau servicii Intr-un anumit mediu geografic (segment 
geografic) i care este supus la riscuri si beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. La data de 
31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 Societatea flu a identificat segmente de activitate sau 
geografice raportabile. 

(x) Plati de leasing 
Plätile de leasing operational sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere pe baza metodei liniare 
pe durata contractului de leasing. Facilitätile de leasing primite sunt recunosdute ca parte integrantä a 
cheltuielii totale de leasing, pe durata contractului de leasing. Cheltuiala cu leasingul operational este 
recunoscutä ca o componentä a cheltuielilor operaionale. Platile minime de leasing In cadrul contrac-
telor de leasing financiar sunt impä4ite proportional Intre cheltuiala cu dobânda de leasing §i reduce-
rea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda de leasing este alocatä fiecärei perioade de leasing in 
aa fel Incât sà produca o ratä de dobândã constantá pentru datoria de leasing rämasã. 

Societatea flu are Incheiate contracte de leasing. 

y) Noi standarde si amendamente 

a) Noi standarde, amendamente si interpretdri cu aplicare dupà data de 1 ianuarie 2018 

Existã standarde noi, amendamente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care Incep 
dupä 1 ianuarie 2018 si care nu au fost aplicate la Intocmirea acestor situatii financiare. 

Redàm mai jos standardele/interpretãrile care au fost emise si sunt aplicabile incepând cu perioada 
sau dupa perioada 1 ianuarie 2018. 

IFRS 9 "Instrumente financiare" (In vigoare Incepând Cu. 1 ianuaire 2018) 
Versiunea completä a IFRS 9 Inlocuiete ghidul de aplicare alIAS 39. IFRS 9 retine,  dar simplifica, 
modelul mixt de evaluare si stabileste trei categorii de mäsuri primare pentru activele financiare: 
costul amortizat, valoare justä prin alte elemente ale rezultatului global si valoare justä prin contul de 
rezultate. Baza clasificärii depinde de modelul de afacere al entitätii si fluxurile de trezorerie 
contractuale ale activului financiar. 
Instrumentele derivate si de capital se masoarä Ia valoare justã prin contul de rezultate, cu exceptia 
cazului In care instrumentele de capitaluri nu sunt detinute  pentru  tranzactionare  si o opiune 
irevocabilà este adoptatA pentru a masura aceste instrumente prin alte elemente ale rezultatului global 
(farà posibilitatea reciclãrii ulterioare prin contul de rezultate). 

• IFRS 15 "Venituri din contractele cu clientii" (In vigoare Incepând cu data de 1 ianuarie 2018) 
Acesta este un standard de convergentà cu privire la recunoaterea veniturilor. Inlocuiete lAS Ii 
"Contracte de constructii", lAS 18 "Venituri" si interpretãrile aferente. 
Venitul este recunoscut atunci când un client obtine controlul unui bun sau al unui serviciu. Clientul 
obtine controlul atunci când are abilitatea de a directiona utilizarea Si de a obtine beneficii din bunul 
sau serviciul respectiv. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
y) Noi standarde si amendamente (continuare) 

Principiul de bazä a! IFRS 15 este acela cã o entitate Ii recunoate venitul ca urmare a transferului 
promis de bunuri si servicii cätre clienti In cuantumul sumei care reflectä consideratia  pe care 
entitatea se asteapta sã o primeascä pentru aceste bunuri si servicii. 0 enitate recunoaste veniturile In 
conformitate cu acest principiu de bazä prin aplicarea urmätorilor pai: 
- Pasul 1: Identificarea contractului en clientul. 
- Pasul 2: Identificarea obligaii1or din contract. 
- Pasul 3: Determinarea pretului tranzactiei. 
- Pasul 4: Alocarea pretului tranzactiei  pe fiecare obligaie din contract. 
- Pasul 5: Recunoaterea venitului atunci când enitatea Ii satisface obligaii!e. 
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 entitãtii en clientii. 
Entitatile care vor aplica IFRS 15 pot alege Intre aplicare retrospectiva sau prospectiva cu informatii 
detaliate suplimentare. 

• Interpretarea 22 ,,Tranzactii In monedà strainà si consideratii avansate" (in vigoare Incepând 
cu 1 ianuarie 2018) 
Interpretarea clarified modul de determinare a datei tranzactiei  pentru stabilirea cursului de schimb 
care trebuie sä fie utilizat la recunoaterea initiala a unui activ, cheltuielã sau venit, atunci când 
entitatea platete sau incaseazà in avans In contracte denominate In monede sträine. 
In cazul unei pläti sau Incasäri unice pentru un element, data tranzactiei  trebuie sä fie data la care 
entitatea recunoate activul nemonetar sau datoria care decurge din platalincasarea In avans. 
In cazul In care existä plai/Incasäri multiple pentru acelai element, data tranzactiei trebuie sä fie 
determinatá ca mai sus, pentru fiecare plathllncasare. 
Noile interpretari se pot aplica retroactiv sau prospectiv. 

Amendamente la IFRS 2 ,,Plata pe bazä de actiuni" (In vigoare incepând cu data de 1 ianuarie 
2018) 
Amendamentul clarified baza de evaluare pentru plati in numerar, pe baza de actiuni  sau pentru acele 
premii care tranformä plai1e In numerar In pläi pe bazã de actiuni. 

Aplicarea IFRS 9 ,,Instrumente Financiare" cu IFRS 4 ,,Contracte de asigurare" - 
Amendamente la IFRS 4 (1 ianuarie 2019 la prima aplicare a IFRS 9) 

IFRS 4 va fi In curând Inlocuit de un standard cu privire la contractele de asigurare nou. In consecinä, 
scutirile temporare si sau abordarea generala a IFRS 9 pentru societätile de asiguräri, flu se vor mai 
aplica atunci când noul standard va fi emis. 

• Imbunätätiri anuale pentru ciclul 2014 - 2016 (In vigoare Incepând en data de I ianuarie 2018) 
- IFRS I - s-au sters scutirile pe termen scurt care acoperã prevederile IFRS 7, lAS 19 si IFRS 10 
care nu mai sunt relevante. 
- lAS 28 - clarified faptul cä alegerea de cätre organizatii de capital, fonduri mutuale, fonduri trust 
sau entitäti similare de a evalna investitiile In intreprinderi asociate la valoare justä prin contul de 
rezultate trebuie sa fie realizatä separat pentru fiecare intreprindere asociatã la recunoaterea initialä. 

• Transferurile investitiilor imobiliare - Amendamente la lAS 40 (In vigoare Incepând cu data de 
1 ianuarie 2018) 
Amendamentele clarified faptul cä transferurile cätre sau din categoria investitii imobiliare pot fi 
fa-cute doar dacá modificarea In utilizarea activului este sprijinitä de dovezi In acest sens. 0 
modificare In utilizarea activului apare in momentul in care proprietatea intrunete sau inceteazä a 
mai intruni definitia de investitie imobiliarã. Doar modificarea intentiei de utilizarea nu este 
suficientã. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 

y) Noi standarde Si amendamente (continuare) 

b) Cerinfe care urmeazà a se aplica in viitor 

La data de 30 septembrie 2018, urmätoareie standarde si interpretäri au fost emise, dar flu sunt 
obligatorii pentru raportarea anualä la data de 31 decembrie 2018. 

• IFRS 16 "Leasing" privind achizitia unui interes Intr-o operatiune comunà (In vigoare 
Incepând cu 1 ianuarie 2019; adoptarea mai devreme este permisà doar cu adoptarea simultanä a IFRS 
15) 
IFRS 16 va afecta In primul rand contabilitatea chiriauiui si va rezuita in recunoaterea a aproape 
tuturor activelor luate In leasing In cadrul bilantului. Standardul desfiinteazä distinctia Intre leasing-ui 
financiar si cel operational si prevede Inregistrarea unui activ si concomitent a unei datorii financiare 
pentru aproape toate tipuriie de leasing. 
• Interpretarea 23 ,,Incertitudini Cu privire la tratamentele fiscale" (In vigoare la data de I 
ianuarie 2019) 
Aceastã interpretare clarified modul In care se aplicä recunoaterea si evaluarea cerintelor lAS 12 
atunci când existä incertitudini cu privire la tratamentele fiscale. In astfel de situatii, o entitate trebuie 
sä recunoascã si sä evalueze activele si pasivele sale fiscale prin aplicareea lAS 12 la profitul fiscal, 
baza de calcul, creditul fiscal neutilizat si rata de impozit prin aplicarea acestei interpretàri. 
Atunci când existä incertitudine cu privire la tratatmentele fiscale, aceastä interpretare clarified: 
- dacã enitatea trebuie sä trateze aceste incertitudini In mod individual; 
- ipotezele pe baza cãrora entitatea considerã intepretarea impozitului de cätre autoritatile fiscale; 
- cum determinä entitatea profitul fiscal (pierderea fiscalã, baza de calcul, creditul fiscal neutilizat si 
ratele de impozitare; §i 
- modul cum abordeazã entitatea modificarile de circumstante. 

• IFRS 17 ,,Contracte de asigurare" (in vigoare Incepând cu data de I ianuarie 202 1) 
IFRS 17 a fost emis In mai 2017 ca Inlocuitor a! IFRS 4 ,,Contracte de asigurare". Acesta solicitä ca 
estimärile sã fie reevaluate la sfâritul fiecarei perioade de raportare. In acelai timp se descrie modul 
de evaluare al fiecarui contract de asigurare si metodele care pot fi aplicate prin utilizarea unei 
abordãri in etape. 

Amendament la IFRS 9 - Aspecte ale plätilor anticipate cu contrapartida negativã (In vigoare 
Incepând cu data de I ianuarie 2019) 
Amendamentul la IFRS 9 emis in decembrie 2017 permite enitàtilor sä mäsoare anumite active 
financiare platite anticipat cu contrapartida negativä la cost amortizat. Aceste active, care includ 
anumite credite si instrumente de datorie ar trebui In mod normal sá fie mãsurate la valoare justä prin 
contul de profit sau pierdere. 

• Amendamente la lAS 28 - Interese In Intreprinderi asociate (1 ianuarie 2019) 
Amendamentele clarified interesele pe termen lung In Intreprinderi asociate, care in esentã,  sunt parte 
a investitiei nete in Intreprinderea asociatä, dar pentru care nu se aplicä metoda capitalurilor proprii. 
Enitatile trebuie sä aplice mai Intâi tratamentul din IFRS 9 ,,Instrumente financiare" inainte de 
aplicarea alocärii pierderii si a cerintelor de depreciere ale lAS 28. 

• Imbunatatiri anuale pentru ciclul 2015 - 2017 (in vigoare Incepând cu data de 1 ianuarie 2019) 
- IFRS 3 - s-a clarificat faptul cä obtinerea controlului asupra unei afaceri care este o asociere in 
participaiune este o combinare de Intreprinderi realizatä In etape. 
- IFRS 11 - s-a clarificat faptul cà obtinerea controlului asupra unei afaceri care este o asociere in 
participatiune nu conduce la reevaluarea participarii anterior detinute. 
- lAS 12 - clarified faptul cä consecintele fiscale determinate de dividende platite pentru instrumente 
financiare clasificate ca si capitaluri proprii trebuie sã fie recunoscute in perioada in care tranzactiile 
sau evenimentele care au generat profitul distribuibil au fost inregistrate. 
- lAS 23 - clarified faptul Ca daca un anumit Imprumut rämâne in sold dupä data la care activul la care 
se referä este pregätit pentru utilizare sau pentru vânzare, el devine parte a datoriei generale. 
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3. Politici contabile semnificative (continuare) 
y) Noi standarde Si amendamente (continuare) 

• Amendamente la Cadrul Conceptual a! IFRS (In vigoare Incepând cu data de I ianuarie 2020) - 
IASB a emis un Cadru Conceptual revizuit pentru raportarea financiarä. Acesta stabileste conceptele 
fundamentale ale raportarii financiare care ghideaza consiliut In dezvoltarea de standarde IFRS. 

4. Administrarea riscurilor financiare 

Conducerea evalueazã In permanenta riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societãtii si ia 
mäsurite ce se impun in cazul modificärii conditiilor In care îi desfasoarä activitatea. 
Activitatea de management a riscurilor, componentã importanta a activitatii societätii, vizeazã atât 
riscurile generate cat si riscurile specifice, astfet cum acestea sunt prevãzute de Legea nr. 297/2004, 
cu modificärile si comptetarile ulterioare, si de Regulamentul CNVMIASF nr. 15/2004, cu 
modificãrite si completärite ulterioare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 at Parlamentului European si 
at Consititiului din 26 iunie 2013, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii 
alternative, Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fonduritor de investitii  alternative si 
Regulamentul delegat (UE) nr. 231/2013 at Comisiei de completare a Directivei nr. 201 1/61/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului In ceea ce privete derogarile, conditiite generate de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparenta si supravegherea. 
Abordarea Societatii privind managementut riscutui este consecventä cu strategia generala de 
business si actioneazà planificat pentru realizarea obiectivelor de afaceri, atiniate cu obiectivele 
strategiei de risc. 
Printre principatete obiective ale strategiei de risc evidentiem: 
- dezvoltarea si imptementarea unui proces de gestionare a riscului de larga transparenta pentru 
identificarea si gestionarea riscurilor; 
- promovarea la nivelut Societatii a unei abordäri de management a riscurilor prin educatie si Intâlniri 
de constientizare; 
- identificarea opiunilor pentru managementul permanent at riscurilor; 
- descrierea mediului extern ateptat sà aibã un impact asupra businessutui planificat si evoluia 
acestuia cum ar fi: perspectiva pietei, evotutii reglementare; 
- descrierea strategiei de business a Societätii, tintete strategiei, activitatite de baza; 
- definirea etementelor cheie ale cadrului de lucru at managementului riscurilor pentru a asigura 
implementarea unei strategii adecvate strategiei generate de business; 
- descrierea profitului de risc curent si tintit pentru principatete tipuri de riscuri. 
La nivetul Societátii este organizatä o structurã specialä, independentá, care supravegheazä si 
coordoneazä aceastä activitate - Administrator risc. 
Administratorut de Risc a primit Autorizatia ASF nr. 46/ 15 februarie 2018, find Inscris In registrul 
ASF cu nr. PFR132FARA/160051 odatá cu primirea de cátre Societate a Autorizatiei nr. 45/15 
februarie 2018 prin care Societatea este autorizatã In catitate de AFJA. 
Societatea acordä o maxima importanta gestionärii eficiente a riscurilor In vederea atingerii 
obiectivelor strategiei si pentru a asigura beneficii actionarilor. 
Administrarea riscurilor semnificative presupune asigurarea cadrutui pentru identificarea, evatuarea, 
monitorizarea si controlul acestor riscuri in vederea mentinerii  br la un nivet acceptabil raportat la 
apetitul de risc at Societatii si la capacitatea acesteia de a diminua sau acoperi aceste riscuri. 
Monitorizarea riscurilor se face pe fiecare nivel ierarhic, existând proceduri de supervizare si aprobare 
a limitelor decizionale. 
Raportarea internã a expunerii la risc se face in mod continuu, pe fiecare linie de activitate, 
conducerea societatii find permanent informatä cu privire la riscurile ce pot apärea In derutarea 
activitatii. 
Prm natura obiectului de activitate Societatea este expusã la diferite tipuri de riscuri asociate 
instrumentelor financiare si pietelor pe care are expunere. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
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Principalele riscuri identificate in activitatea Societätii sunt: 
a) riscul de piatä (risc de pre, risc valutar, risc de ratä a dobânzii) 
b) riscul de credit 
c) riscul de lichiditate. 
d) riscul aferent impozitärii 
e) riscul aferent mediului economic 
f) riscul operational 

a) Riscul de piaä 
Riscul de piaA reprezintä riscul actual sau viitor de afectare negativä a profiturilor, determinat de 
fluctuatiile pe piaä ale preurilor titlurilor de capital - In ceea ce privete activitatile care apa4in 
portofoliului de tranzactionare - ale ratei dobânzii, precum §i fluctuaiile cursului valutar pentru Intreaga 
activitate a societatii. 
Administrarea eficientã a riscului de piaa se face prin utilizarea analizei fundamentale care da 
indicatii asupra soliditatii unei investitii, precum si estimarea potenialului unor companii, si luând in 
considerare prognozele privind evolutia ramurilor economice si a pietelor financiare. 
Principalele aspecte urmärite In analiza riscului de piaã sunt: evaluarea portofoliului de actiuni  din 
punct de vedere al profitabilitatii si a potenia1u1ui de crestere, alocarea strategica a investitiilor pe 
termen lung, identificarea investitiilor pe termen scurt pentru a se fructifica fluctuatiile de pret pe piata 
de capital, stabilirea unor limite de concentrare a activelor Intr-un anumit sector economic. 

Societatea este supusd la riscul de pia, In special din cauza activitãtii sale de tranzactionare. 

Conducerea Societatii a urmàrit si urmãrete In pennanenä reducerea la minim a posibilelor efecte 
adverse asociate riscului de piata, printr-o politicã activã de diversificare prudentialä a portofoliului de 
active financiare administrat. 

Estimãm cà riscul de piaA la care este supusà Societatea este mediu. 
Societatea este expusä la urmatoarele riscuri de piata: 

Riscul de pret 
Societatea este expusä riscului de valoare justä a instrumentelor financiare detinute  care fluctueazä ca 
rezultat al schimbärilor In preuriIe pietei, fie cä este cauzat de factori specifici activitatii emitentului 
sau factori care afecteazä toate instrumentele tranzactionate  pe piatã. 

La data de 31 decembrie 2018 si 2017 Societatea are urmãtoarea structurä de active supuse riscului de 
pret: 

In lei 

Tnvestitii de capital 

Nr. 
soc. 

Valoare de piatä 
31 decembrie 2018 

Nr. 
soc. 

Valoare de piatä 
31 decembrie 2017 

Societãti listate 32 1.319.404.429 32 1.186.552.577 

Societati nelistate 17 159.052.930 19 608.754.946 
Unitãti de fond 4 2.732.940 4 2.789.494 

Total investitii de capital 53 1.481.190.299 55 1.798.097.017 

Valoarea de piaA a portofoliului de actiuni  listate (pe BVB - piatã reglementata, BVB-AERO - sistem 
alternativ de tranzactionare), la 31 decembrie 2018, reprezintà 89,08% (2017: 65,99%) din valoarea 
totalã a portofoliului administrat. 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
a) Riscul de piatà (continuare) 

In aceste conditii, Societatea are un risc mediu, asociat variatiei  preuri1or activelor financiare de pe 

piata de capital. 

In cadrul portofoliului administrat se regãsesc un numar de 8 emitenti, din cei 15 care constituie 

indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti. 

Valoarea de piata conform IFRS a pachetelor de actiuni  detinute la cei 8 emitenti, reprezintä 65,36% 

din valoarea de piatA a actiunilor detinute la societätile listate. Astfel, riscul asociat variatiei  indicelui 

BET a! BVB este mediu. 

Plasamentele detinute  In societätile ale cäror titluri sunt cotate si tranzactionate pe piaa de capital din 

România, reprezintä la 31 decembrie 2018, 89,08% (2017: 92,45 % plus plasamentul detinut  la BCR) 

din valoarea justä a investitiilor. 

Societatea monitorizeazä de asemenea concentrarea riscului pe sectoare de activitate care se prezintä 

dupa cum urmeazä: 

Structura portofoliului 

Sectoarele econom ice cu pondere In 
portofoliul valoric SIF: 

fmante, bAnci 

Inchirieri si subAnchirieri bunuri imobiliare 

resurse petrol, gaz metan si servicii anexe 

transport energie si gaze 

turism,alimentatie publicä, agrement 

industria alimentarA 

industria farmaceuticd 

distribuire, furnizare de energie electricA si servicii 
energetice 

industria electronicA, electrotehnicA 

industriametalurgicA 

intermedieri fmanciare 

industria constructoare de maini, prelucrare 

industria chimicä 

depozitare si comert cereale 

altele 

TOTAL TITLURI DE CAPITAL 

UNITATI DE FOND 

Din analiza datelor prezentate mai sus, la 31 decembrie 2018 Societatea detinea  cu precadere actiuni  la 

emitenti care activeazA In domeniul finante, bAnci cu o pondere de 31,14 % din total portofoliu, In 

scädere fata  de 31 decembrie 2017, când pe ace1ai sector de activitate Inregistra o pondere de 44,60%. 

Valoarea de piatä totalä 
a pachetului 

31 decembrie 2018 

Valoarea de piatA totalA 
a pachetului 

31 decembrie 2017 

(lei) % (lei) 

1.481.190.299 100,00 1.798.097.017 100,00 

461.252.477 31,14 802.011.358 44,60 

265.754.054 17,94 230.139.655 12,80 

258.739.649 17,47 256.348.197 14,26 

135.190.148 9,13 143.245.566 7,97 

94.502.421 6,38 80.024.069 4,45 

54.070.058 3,65 90.845.150 5,05 

50.319.987 3,40 52.059.090 2,90 

33.766.505 2,28 1.070.539 0,06 

33.558.808 2,27 35.099.118 1,95 

31.089.782 2,10 32.134.556 1,79 

28.135.844 1,90 27.545.457 1,53 

19.174.290 1,29 30.944.221 1,72 

10.910.020 0,74 12.179.721 0,68 

1.660.826 0,11 1.660.826 0,09 

332.490 0,02 0 0,00 

1.478.457.359 99,82 1.795.307.523 99,84 

2.732.940 0,18 2.789.494 0,16 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
a) Riscul de piaà (continuare) 

Cns1taä 

20 MAR. 21fl9 
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or 	 purpose 
Fe n tru ad en titica re 

Riscul valutar 
Riscul valutar este riscul ca valoarea unui portofoliu sã fie afectatã negativ ca urmare a unei variatii a 
cursurilor valutare. In ceea cc privete riscul valutar, Societatea este expusA la acest risc, suma Incasatã 
din vânzarea BCR find In euro. La 31 decembrie 2018 disponibilitäile In valutã erau de 443.707.220 
lei, reprezentând 93,82 % din total disponibilitãi. 

In conditiile In care majoritatea activelor Societätii sunt exprimate In moneda nationalA, fluctuatiile 
cursului de schimb flu afecteazä In mod direct activitatea Societatii. Aceste fluctuatii au influentã In 
cazul evaluärii investitiilor de tipul depozitelor In valutã si a disponibilitailor din conturile curente. 
Disponibilitai1e In valutä reprezintä, La 31 decembrie 2018, 22,52% (2017: 0,03%) din totalul 
activelor financiare, astfel Incat riscul valutar este mediu. 
Investitiile In depozite bancare In valutã sunt In permanenã monitorizate si se iau mäsuri de investire, 
dezinvestire, In functie de evolutia prognozatä a cursului valutar. 
Concentrarea activelor si datoriilor pe feluri de valute este rezumatä In tabelul urmätor: 

In lei 

31 decembrie 2018 

Active financiare 

Valoare contabilä Lei EUR USD 

Numerar Si echivalente de numerar 472.375.238 29.100.114 443.275.059 65 

Depozite plasate la bänci 554.340 122.244 432.096 

Active financiare evaluate la valoarea justä 
prin alte elemente ale rezultatului global 

1.478.457.359 1.478.457.359 

Active fmanciare evaluate la valoarea justà 
prin contul de profit sau pierdere 

2.732.940 2.732.940 

Credite Si creante 15.836.743 15.836.743 

Alte active financiare 134.574 134.574 

Total active financiare 1.970.091.194 1.526.383.974 443.275.059 432.161 

Datorii financiare 

Dividende de platä 42.515.955 42.515.955 

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891 

Total datorii financiare 52.371.846 52.371.846 

In lei Valoare contabilä Lei EUR USD 

31 decembrie 2017 

Active financiare 

Numerar si echivalente de numerar 3.020.367 2.8 10.3 19 210.001 47 

Depozite plasate la bänci 792.848 381.928 410.920 
Active financiare disponibile in vederea 
vanzarii 

1.798.097.017 1.798.097.0 17 

Credite si creante 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 

Datorli financiare 

Dividende de platä 48.087. 127 48.087. 127 
Alte datorii financiare 6.349.864 6.349.864 
Total datorii financiare 54.436.991 54.436.991 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
a) Riscul de piaä (continuare) 

JPA Audit & CosI1ltarä 

20 MAR. 2W 
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Iciifru identiheare  

Riscul de ratà a dobânzii 
Riscul de ratA a dobânzii reprezintà riscul actual sau viitor de afectare negativà a profiturilor si capitalurilor, 
ca urmare a unor modificäri adverse a ratelor dobânzii. Factorii ce definesc acest tip de rise de piaA sunt o 
gamã largA de rate ale dobânzii corepunzatoare unei variatii de piete, monede i scadente pentru care 
Societatea detine  poziii. 
Rata dobânzii influenteazä direct veniturile si cheltuielile atasate activelor si datoriilor financiare 
purtätoare de dobânzi variabile. 
Majoritatea activelor din portofoliu flu sunt purtätoare de dobandà. In consecinta Societatea flu este in 
mod semnificativ afectatà de riscul de ratä a dobânzii. Ratele de dobandA aplicate numerarului si 
echivalentelor de numerar sunt pe termen scurt. 
Pentru a beneficia de volatilitatea dobânzilor, pentru o mai mare flexibilitate in politica de alocare a 
disponibilitailor bäneti, se va urmäri ca plasarea disponibilitailor bãneti In instrumente monetare sä 
se facã in special pe termen scurt, de 1-3 luni. 
Urmätorul tabel rezumà expunerea Societatii la riscul de ratä a dobânzii. 
In lei Valoare 

contabilä Sub 3 luni 
Intre 

3 si 12 luni Färä dobândä 
31 decembrie 2018 

Active financiare 

Numerar si echivalente de numerar 472.375.238 472.375.238 

Depozite plasate la banci 554.340 554.340 

Active financiare evaluate la valoarea justä 
prm alte elemente ale rezultatului global 

1.478.457.359 1.478.457.359 

Active financiare evaluate la valoarea justä 
prin contul de profit sau pierdere 

2.732.940 2.732.940 

Credite si creane 15.836.743 15.836.743 

Alte active financiare 134.574 134.574 

Total active financiare 1.970.091.194 554.340 0 1.969.536.854 

Datorii financiare 

Dividende de platä 42.5 15.955 42.5 15.955 

Alte datorii financiare 9.855.891 9.855.891 

Total datorii financiare 52.371.846 0 0 52.371.846 

In lei Valoare Intre 

contabilã Sub 3 luni 3 si 12 luni Färä dobândã 

31 decembrie 2017 

Active financiare 

Numerar si echivalente de numerar 3.020.367 3.020.367 

Depozite plasate Ia bänci 792.848 792.848 

Active financiare disponibile In vederea 
vânzãrii 

1.798.097.017 1.798.097.017 

Credite si creante 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 platã 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) 
b) Riscul de credit 

JPA Audit & Constar1l 
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Riscul de credit reprezintä riscul Societatii de a Inregistra pierderi ca urmare a insolvabilitatii 
debitorilor säi. 
Riscul de credit exprimä posibilitatea ca debitorii sau emitentii sã nu-i onoreze obligaii!e la scadenta, 
ca urmare a degradarii situatiei financiare a Imprumutatului sau de situatia generala a economiei. 
Riscul de credit apare in raport cu once tip de creanta. 
Riscul de emitent reprezintä riscul de pierdere a valorii unui titlu dintr-un portofoliu, ca urmare a 
deteriorärii situatiei sale economico-financiare. 
Principalele elemente de risc de credit identificate, care pot influenta semnificativ activitatea Societatii 
sunt: 
- riscul de neâncasare a dividendelor de la societatile din portofoliu; 

- riscul de neâncasare a va!orii contractului, in cazul activitãtii de vânzare a pachetelor de actiuni  La 
societäti de tip ,,Inchis", prin contract de vânzare-cumpärare; 
- riscul ca in situatia Iichidärii unei societäti din portofoliu, valoarea obtinuta sä fie mai mica decât 
valoarea investitiei initiale. 
In cazul Societatii, riscul de credit este In cea mai mare parte determinat de expunerile pe elemente de 
activ de tipul "actiunilor" care reprezintã 74,57 % din activele administrate, evaluate conform 
prevederilor legale. 
Evaluarea riscului de credit se face In douä etape, atât Inaintea realizärii operatiunilor investitionale, 
cat §i dupa aprobarea i realizarea efectivä a operaiunilor, urmärindu-se evolutia activelor pentru a lua 
màsuri adecvate in situatia aparitiei unor elemente ce pot conduce la deteriorarea activitatii economice 
a societatilor 5i In cazuri extreme, La intrarea In insolventa a acestora. 

Estimäm cä riscul de credit la care este expusä Societatea este mediu. 

Expunerea maxima la riscul de credit la data de 31 decembrie 2018 este de 488.735.889 lei (2017: 
5.743.060 lei) i poate fi analizatä in tabelele urmatoare. 

in lei 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Depozite si conturi Ia bänci 472.903.745 3.794.594 

Alte active 15.832.144 1.948.466 

TOTAL 488.735.889 5.743.060 

Expunere pe conturi curente si depozite plasate la bãnci (exclusiv dobânda ataatã) 

In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Banca RAIFFEISEN BANK 28.977.540 2.778.355 

Banca TRANSILVANIA 527.773 650.613 

Banca COMERCIALA ROMANA 443.396.211 364.227 

BancaBRD - GSG 741 436 

EXIMBANK 1.480 963 

Total 472.903.745 3.794.594 
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4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
b) Riscul de credit (continuare) 

Alte active 

AudI 
	ojstitanã 

20 MAR. 209 
i litlentiliclition purpose 
Peutru jdentiñeare 

In lei 
31 decembrie 

2018 
31 decembrie 

2017 

Dividende de iicasat 21.578 21.578 

Alti debitori diversi si creante comerciale 16.545.856 2.662.178 

Provizioane constituite pentru deprecierea 
altor active fmanciare (735.290) (735.290) 

Total 15.832.144 1.948.466 

c) Riscul de lichiditate 

Societatea urmärete mentinerea unui nivel de lichiditate adecvat obligaiilor sale suport, pe baza unei 

evaluàri a lichiditätii relative a activelor pe piata, tinând cont de perioada necesará pentru lichidare i 

de preul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum i de sensibilitatea br la 

riscurile de piaã sau Ia ali factori externi. 

Societatea trebuie sã detina  active lichide, a cãror valoare Insumatã sa acopere diferenta dintre ieiri1e 

de lichiditati i intrãrile de lichiditãti In situatii de crizã, astfel Incât sä fie asigurat faptul cä societatea 

menine niveluri ale rezervelor de lichiditate care sunt adecvate pentru a-i permite sã facã fatä 

eventualelor dezechilibre dintre inträrile 5i ieirile de lichiditái In situatii de crizã. 

Riscul de lichiditate este legat in special de participaiile detinute la societätile comerciale de tip 

"Inchis" existente In portofoliul administrat. Astfel, vânzarea unor participatii - In situatia aparitiei 

unor aspecte negative in situatia br economico-financiarä sau In cazul In care se urmärete obtinerea 

de lichiditäti - este deosebit de greoaie, existând riscul de a nu fi posibilä obtinerea unui pret superior 

sau eel puin egal celui cu care aceste participaii sunt evaluate in calculul activului net, conform 

reglementarilor A.S.F. 

Vânzarea pachetului de actiuni detinut Ia BCR a redus mult riscul de lichiditate, actiunile detinute In 

societati comerciale nelistate reprezentând numai 10,76% din valoarea portofoliului de actiuni 

administrat si 8,02% din valoarea activelor totale. 

Lichiditatea scäzutä a pietei de capital din România face adeseori dificilã chiar i tranzactionarea unor 

participaii detinute  la societati comerciale listate. 

in perspectiva anului 2019, anticipam mentinerea unui nivel scäzut de lichiditate pentru piaa de 

capital din România. 

Acest aspect este In permanentã In atentia conducerii, càutându-se solutii de cretere a lichiditätii 
portofoliului administrat. 

Estimãm cä acest rise este mediu, corelat cu lichiditatea pietei de capital româneti. 

Structura activelor si datoriilor din punct de vedere al lichiditatii este analizatä In tabelul urmätor: 
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Pcntru i(tcntt4jOrc 

	

3.020.367 
	

3.020.367 

	

792.848 
	

792.848 

1.798.097.017 

2.755.702 

367.939 

1.805.033.873 

48.087. 127 

6.349.864 

54.436.991 

1.798.097.017 

2.755.702 

367.939 

0 	1.804.241.025 

0 
	

0 

792.848 

48.087.127 

6.349.864 

54.436.991 

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA SA. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In lei, dacà nu se speqfica  altfel) 

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
c) Riscul de lichiditate (continuare) 

In id 
	 Valoare 

	

contabilA 	Sub 3 luni  
Intre 3 si 12 Färä maturitate 

luni 	prestabilità 

31 decembrie 2018 

Active financiare 

Numerar si echivalente de numerar 

Depozite plasate la bänci 

Active fmanciare evaluate la 
valoarea justä prin alte elemente ale 
rezultatului global 

Active financiare evaluate la 
valoarea justä prin contul de profit 
sau pierdere 

Credite si creançe 

Alte active financiare 

Total active financiare 

Datorii financiare 

Dividende de platà 

Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

	

472.375.238 
	

472.375.238 

	

554.340 	554.340 

	

1.478.457.359 
	 1.478.457.359 

	

2.732.940 
	

2.732.940 

	

15.836.743 
	

15.836.743 

	

134.574 
	

134.574 

	

1.970.091.194 
	

554.340 
	

0 	1.969.536.854 

	

42.5 15.955 
	

42.5 15.955 

	

9.855.891 
	

9.855.891 

	

52.371.846 
	

52.371.846 	 0 	 0 

In lei 
	

Valoare 
	

Intre 3 Si 12 Färä maturitate 

	

contabilä 
	

Sub 3 luni 
	

luni 	prestabilitä 

31 decembrie 2017 

Active financiare 

Numerar si echivalente de numerar 

Depozite plasate la bänci 

Active financiare disponibile In 
vederea vânzärii 

Credite Si creante 

Alte active financiare 
Total active financiare 

Datorii financiare 

Dividende de platä 

Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

d) Riscul aferent impozitàrii 
Incepând cu data aderàrii României la Uniunea Europeana, Societatea a trebuit sä se supunã reglemen-

tãrilor fiscale ale UE si sa implementeze schimbãrile aduse de legis1aia europeanã. Modul in care So-

cietatea a implementat aceste schimbAri rãmâne deschis auditului fiscal timp de cinci ani. 

Conducerea Societätii considerä cä a interpretat corect prevederile legislative si a Inregistrat valori corec-

te pentru impozite, taxe si alte datorii cätre stat dar, §i In aceste conditii, existä un anumit rise ataat. 

Sistemul fiscal din România este supus unor diverse interpretäri 5i schimbãri permanente. In anumite 

situatii, autoritatile fiscale pot adopta interpretari diferite faä de Societate ale unor aspecte fiscale §i 

pot calcula dobânzi 5i penalitai. 
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SOCIETA TEA BE IN yES TI Til  FINANIARE OL TENIA LA. 
Note explicative la situatiilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt expriinate in lei, dacä flu se speclIcã altfel) 

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
d) Riscul aferent impozitärii (continuare) 

A Apdt Ct1nta 

20 MAR. 219 
- ... 

For inden titica iou purpose 
'cntrU identifICUIT,  

Declaratiile privind impozitele §i taxele pot fi supuse controlului §i revizuirii pe o perioada de cinci 

ani, In general dupä data depunerii br. 

Guvernul României detine  un numär important de agentii autorizate sã efectueze controlul societatilor 

care opereazä pe teritoriul României. Aceste controale sunt similare auditurilor fiscale din alte tdri si 

pot acoperi flu numai aspectele fiscale, dar si alte aspecte legale si de reglementare care prezintã inte-

res pentru aceste agentii. Este posibil ca Societatea sã fie supusa controalelor fiscale pe masura emite-

rii unor noi reglementari fiscale. 

e) Riscul aferent mediului economic 

Acest rise este extrem de important, prin efectul direct asupra activitatii Societatii, cat i indirect, prin 
intermediul societatibor la care se detin  participaii. 
Economia româneascã continua sä prezinte caracteristicile specifice unei economii emergente §i 
existã un grad semnificativ de incertitudine privind dezvoltarea mediului politic, economic §i social. 
Din punct de vedere al economiei româneti, anul 2018 a fost un an foarte bun, creterea Inregistrata 
de PIB find de 5,5%. 
Economia româneascä este Inca o economie fragila §i este afectatä de evolutia celorlalte economii, in 
special a tarilor din UE, care sunt principalele partenere de afaceri pentru tara noasträ. 
Economia UE va fi supusä In anul 2019 in special riscurilor politice. Politica va influenta economia si 
va genera incertitudiie. 
Modul In care Marea Britanie va iei din UE, conditiile cc urmeazá sa fie negociate, nidicä Inca semne 
de Intrebare asupra evolutiei economiei UE In 2019. 
Aceste schimbãri îi pun amprenta si pe evolutia economicá. In România, de asemenea existä un rise 
politic ridicat. In anul 2018 au avut bc numeroase schimbäri la nivel guvernamental si acestea vor 
continua probabil si in anul 2019. 
Estimàm cà riscul aferent mediului economic la care este expusä Societatea este moderat (mediu). 

1) Riscul operational 

Riscul operational este definit ca riscul Inregisträrii de pierderi sau al nerealizärii profituribor estimate 
din cauza unor factori interni, cum ar fi derularea inadecvatä a unor activitati interne, existenta unui 
personal sau a unor sisteme necorespunzãtoare, sau din cauza unor factori externi, cum ar fi 
schimbarea conditiibor economice, schimbäri legislative pe piata de capital, evenimente socio-politice. 
Responsabilitatea principala a dezvoltãrii i implementarii controalelor legate de riscul operational 
revine administratorului de rise si conducerii Societatii, care actioneaza in sensul dezvoltArii 
standardelor generale ale Societatii de gestionare a riscului operational pe urmätoarele arii: 
- stabilirea adecvatã a structurii organizaionale si a responsabilitäibor; 

- cerinte de separare a responsabilitailor; 
- alinierea la cerintele cadrului de reglementare; 
- ceninte de raportare a pierderilor operaionaIe §i propuneri de remediere a acestora; 
- dezvoltarea i instruirea profesionala; 
- stabilirea unor standarde de eticã pentru personal; 
- documentarea controalelor i procedunibor; 
- prevenirea niscubui de litigii; 
- stabilirea si implementarea procedurilor de prevenire si gestionare a conflictelor de interese; 

- stabilirea i implementarea strategiei managementubui niscului, stabilirea apetitului la rise si a profilului de 
rise. 
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SOCIETA TEA DE IN VESTITH FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Note explicative la situatiilefinanciare individuale 
pentru exerc4iulflnanciar Incheial la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In let, dacà flu se specified altfel) 

4. Administrarea riscurilor frnanciare (continuare) 
1) Riscul operational (continuare) 

Risdurile operationale  sunt inerente activitatii Societatii. 
Societatea gestioneazã riscul operational  prin identificarea, estimarea, monitorizarea i controlul 
riscurilor. 
Trebuie subliniat faptul cä, In gestionarea riscului operational, flu modelele i tehnici!e sunt cele mai 
importante, ci atitudinea fata  de rise, care se formeazä in timp i este un aspect at culturii 
organizaionaIe. 
n anul 2018 Societatea a efectuat evaluarea internã a riscurilor operationale  generate de Sistemele 

Informatice conform Normei ASF nr. 4 I 2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de 
sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/Inregistrate, reglementate si/sau 
supravegheate de ASF. Din punctul de vedere at Normei ASF nr. 4 / 2018, Societatea se Incadreazã In 
categoria de rise "mediu". 
Responsabilii de departamente / directii din cadrul Societatii au reevaluat riscurile din cadrul structurii 
organizatorice proprii si au incercat sä identifice riscurile noi apãrute. Pentru documentarea procesului 
de reevaluare a riscurilor, au fost Intocmite "Rapoartele privind gestionarea si revizuirea riscurilor 
operationale generate de Sistemele Informatice" respectându-se procedura "Procedurã privind 
evaluarea internä a riscurilor operationale  generate de Sistemele Informatice", aprobata de conducerea 
Societàtii. 
Persoana desemnatä de conducere cu responsabilitati pentru gestionarea riscurilor operationale 
generate de sistemele informatice a primit "Rapoartele privind gestionarea si revizuirea riscurilor 
operationale generate de Sistemele Informatice" de la responsabilii de departamente / directii i a 
actualizat Registrul Riscurilor cu datele / informatiile despre riscurile care urmeazä a fi gestionate la 
nivelul tuturor structurilor organizatorice. 
Responsabilii de departamente I direcii din cadrul Societatii au monitorizat mãsurile de control at 
riscurilor existente constatând cã flu este necesarã implementarea de noi mäsuri. 
In urma analizei riscurilor s-a constatat cä probabilitatea producerii unor evenimente nedorite, 
generate de sistemele informatice, este neglijabila sau slabã, nivelul de impact este neglijabil sau 
mediu, rezultând un nivel at riscului mic (scäzut). Deasemenea, s-a constatat cä mäsurile de control 
necesare au fost deja implementate, neflind nevoie de mäsuri suplimentare. 
Conform art. 49 lit, a) din Norma ASF nr. 4/2018, rezultatul evaluárii interne a riscurilor operationale 
ale Societatii trebuie transmis ASF pânã la data de 31 martie 2019, pentru anul 2018. Acesta a fost 
transmis In data de 26 februarie 2019. 
De asemenea, conform art. 21 din Norma ASF nr. 4/2018, Societatea are obligaia de a audita IT 
extern sau cu resurse interne certificate sistemele informatice importante utilizate, odata la 3 ani, astfel 
Incât perioada supusä auditului sä fie 3 ani calendaristici consecutivi, incepând cu prima luná ianuarie 
dupä sfâritu1 perioadei supuse auditului IT anterior, conform Incadrärii In categoria de rise mediu. 
La sfâritul anului 2016 la sediul Societatii a fost efectuat auditul extern asupra sistemelor informatice 
relevante ale Societatii, de cätre Mazars România S.R.L.. Urmátorul audit asupra sistemelor 
informatice relevante ale Societatii urmeazá a fi efectuat In anul 2020. 
Desele modificäri legislative induc anumite riscuri legate in special de Inelegerea complexitätii 
activitatii si de adaptarea acesteia la cerintele legislative, iar pe de altä parte, conduc la o supraveghere 
mai ridicatã (profesionista) a activitatilor generatoare de rise. 
Un element de rise important tinând cont de structura portofoliului adminstrat II constituie modul In 
care va fi aplicatä OUG nr. 114/2018 la nivelul societatilor comerciale si cum va afecta aceasta 
cotatiile actiunilor  listate la BVB. 
Estimãm la nivelul Societätii cä acest rise este moderat (mediu). 
Societatea are o politica de mentinere  a unui nivel optim at capitalurilor proprii In scopul dezvoltãrii 
societatii si atingerii obiectivelor propuse. Obiectivul principal at Societãtii este continuitatea 
activitatii In scopul furnizärii de profitabilitate pentru actionarii säi. 
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472.375.238 472.375.238 472.375.238 

554.340 	554.340 	554.340 

1.478.457.359 1.478.457.359 1.478.457.359 

2.732.940 2.732.940 

15.971.317 15.971.317 

2.732.940 

2.732.940 1.478.457.359 

15.971.317 

1.970.091.194 

42.5 15.955 
9.855.891 

52.371.846 

Numerar Si echivalente de 
numerar 

Depozite plasate la bänci 

Active financiare evaluate Ia 
valoareajusta prin alte 
elemente ale rezultatului 
global 

Active financiare evaluate la 
valoarea justä prin contul de 
profit sau pierdere 
Alte active financiare 

Total active financiare 

Dividende de plata 

Alte datorii financiare 

Total datorii financiare 

488.900.895 1.970.091.194 

	

42.515.955 	42.515.955 

	

9.855.891 	9.855.891 

	

52.371.846 	52.371.846 

SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exerc4iulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In let, dacã nu se specflcä aItfel) 

4. Administrarea riscurilor financiare (continuare) 
g) Adecvarea capitalurilor 

Capitalurile proprii ale Societätii sunt formate din capitalul social, rezervele create, rezultatul curent si 
rezultatul reportat. La data de 31 decembrie 2018 capitalurile proprii ale Societàtii sunt 1.760.119.782 
lei (2017: 1.606.478.617 lei). 

5. Active si datorii financiare 

Clasificári contabile si valori juste 

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezintã la 31 decembrie 
2018, astfel: 

In lei 
	

Valoarea justã Valoarea justä 	Cost 	Valoarea 	Valoare justä 
prin alte elemente prin contul de amortizat contabilA netfi  

ale rezultatulul 	profit sau 
global 	pierdere 

.JPAAudR & Conscftantã 

20 MAR. 2019  

For indea ttlicn tion ImIrpose 
Pentru identificarc  

Valorile contabile si valorile juste ale activelor si datoriilor financiare se prezintä la 31 decembrie 
2017, astfel: 

In lei Disponibile In 
vederea vãnzärii 

Cost 
amortizat 

Valoarea 
contabilä netä 

Valoare justä 

Numerar si echivalente de numerar 3.020.367 3.020.367 3.020.367 

Depozite plasate la bänci 792.848 792.848 792.848 

Active financiare disponibile In 
vederea vânzärii 

1.798.097.017 1.798.097.017 1.798.097.017 

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 plata 48.087.127 48.087.127 48.087.127 

Alte datorii fmanciare 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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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA LA. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In lei, dacá flu se specified aitfel) 

6. Venituri din dividende 

PA Audit & CoMuttn 

2 0 MAR. 2019 
For 	den Uticatton pnr)OS 

I-en tm ide n titiei re 

Th 

Veniturile din dividende sunt inregistrate la valoarea brutã. Cotele de impozitare a dividendelor 
aferente exercitiului financiar Incheiat la 31 decembrie 2018 au fost de 5% si zero (2017: 
Veniturile din dividende, In principal, pe contributori se prezinta astfel: 

i zero). 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. Bucuresti 24.329.621 11.203.197 

B.C.R. S.A. 14.365.762 

OMV PETROM S.A. Bucuresti 14.362.006 10.5 82.504 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 10.848.544 8.937.959 

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediai 9.047.968 11.325.116 

BANCA TRANSILVANIA S.A. 6.683.453 2.458.861 

ANTIBIOTICE S.A. 2.6 16.639 3.690.653 

B.T. ASSET MANAGEMENT S.A. 1.999.969 1.999.969 

UNIVERS S.A. Rm.Vâlcea 1.0 10.533 1.862.435 

MERCUR S.A. Craiova 978.336 284.192 

FLAROS S.A. Bucuresti 810.386 475.799 

BURSA DE VALORI BUCURETI S.A. 647.010 353.120 

TURISM FELIX S.A. Bäile Felix 646.886 488.211 

IAMU BLAJ S.A. 546.444 320.329 

ANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. 512.054 581.463 

EXIMBANK S.A. Bucureti 405.825 164.693 

S.I.F. MOLDOVA S.A. Bacãu 200.957 842 

ELBA S.A. Timisoara 131.849 80.212 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 124.502 249.003 

TURISM S.A. Pucioasa 101.060 101.060 

PROVITAS S.A. Bucuresti 91.361 82.577 

S.E. ELECTRICA S.A. Bucuresti 89.535 70.248 

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureti 52.961 59.271 

RELEE S.A. Medias 13.074 24.696 

C.N.T.E.E. TRANSELECTICA S.A. 12.897.764 

CONTACTOARE S.A. Buzãu 27.295 

TOTAL 90.616.735 68.321.469 

7. Venituri din dobânzi 

In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Venituri din dobänzi aferente depozitelor bancare 
Venituri din dobânzi aferente conturilor curente 
bancare 

Total 

431.647 

526 

432.173 

68.417 

2 

68.419 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENIA S.A. 
Note explicative la situa(illefinanciare individuale 
pentru exerciliulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(bale sumele sunt exprimate in lei, dacä nu se specific! aitfel) 

8. Alte venituri operationale 

JPAAU It & Cons':1ta 

20 MAR. 2019 
For in d no lice tso n p U rosc 

I'cn 110 iticu titicare 

In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Venituri financiare din ajustari pentru pierderi de valoare a 
imobi1izri1or financiare 236.977 

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 219.822 

Alte venituri din exploatare 15.310.101 22.392.819 

Alte venituri financiare 12.282.477 17.996 

Venituri din impozitul pe profit amânat 

Total 27.592.578 22.867.614 

In cursul anului 2018 au fost reluate la alte venituri din exploatare, conform hotärârii AGOA nr. 
8/25.04.2018, dividendele neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibi1itaii br, pentru 
care dreptul la actiune  s-a stins prin prescriptie. In acest sens, au fost reluate la alte venituri, 
dividendele In sold aferente anului 2014 In sumä de 14.942.856 lei (2017: 21.141.889 lei, cf. Hotärârii 
AGOA nr. 7/04.04.2017). 

9. Câtig net din vânzarea activelor financiare 

In lei 
	

31 decembrie 	31 decembrie 

	

2018 	 2017 

Venit din vânzarea activelor financiare disponibile In vederea vânzärii 
	 24. 197.025 

Valoarea contabilä a activelor financiare disponibile in vederea 
vânzärii cedate, reflectatä In profit sau pierdere 

	 (11.980.579) 

Cãtig net din vänzarea activelor financiare reflectat In profit sau 	 0 	12.216.446 
pierdere 

Incepând cu 01 ianuarie 2018, Societatea a aplicat IFRS 9 ,,Instrumente financiare" si a clasificat tot 

portofoliul de instrumente de capital (actiuni)  In categoria ,,Active financiare evaluate la valoareajustä 
prin alte elemente ale rezultatului global". Conform prevederilor IFRS 9 ,,Instrumente financiare" la 
derecunoaterea instrumentelor de capital (actiuni), catigul sau pierderea rezultatä nu se recirculä prin 
contul de profit sau pierdere, ci prin rezultatul reportat. In acest sens catiguI net recunoscut In anul 

2018 din derecunoatere si Inregistrat In rezultatul reportat este de 507.864.789 lei din care 98,82 % II 
reprezintä catigul din derecunoaterea (vânzarea) BCR. 

10. Comisioane, onorarii si taxe de administrare si supraveghere 

In lei 

Cheltuieli privind comisioane datorate SSIF pentru tranzactii actiuni 
Cheltuieli privind comisioane datorate pentru servicii registru 
actionarl 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

144.800 

26.497 

145.045 

Cheltuieli privind comisioane cu societatea de depozit 320.207 305.384 

Cheltuieli BVB 24.990 24.990 

Cheltuieli privind taxe datorate entitatilor din piaa de capital (ASF) 1.752.870 1.636.936 

Cheltuieli privind onorariul de audit 113.258 113.258 

Alte cheltuieli privind comisioane, onorarii si cotizai 82.226 147.776 

Total 2.438.351 2.399.886 

Onorariile platite auditoribor in cursul anului 2018 au fost de 113.258 lei (2017: 113.258 lei). 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENL4 S.A. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
peniru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In lei, dacà flu se specIcá altfel) 

11. Alte cheltuieli operationale 

In lei 
	

31 decembrie 
	

31 decembrie 

	

2018 
	

2017 

Cheltuieli cu impozite si taxe 
Cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli cu personalul 

Cheltuieli cu amortizäri, provizioane si ajustari de valoare 
Cheltuieli cu prestatii externe 
Total 

Cheltuieli cu salariile Si asimilate 

In lei 

— 	Cheltuieli CU salariile 

Cheltuielile privind asigurarile si proteCia socialä 
Alte cheltuieli salariale conf. Hot. judecätoreti 

Total 

Personal CU contract de mandat 

Salariati CU studii superioare 

Salariati CU studii medii 
Salariati cu studii generale 

Total 

205.003 

11.681.482 

5.943.829 

934.718 

18.765.032 

31 decembrie 
2018 

11.358.788 

322.694 

11.681.482 

31 decembrie 
2018 

2 

29 

12 

3 

46 

224.087 

10.959.520 

11.529.699 

1.087.221 

23.800.527 

31 decembrie 
2017 

8.867.449 

2.092.071 

10.959.520 

31 decembrie 
2017 

2 

31 

12 

4 

49 

Evolutia numärulUi salariatilor pe Categorii In cursul anului 2018 se preziritä astfel: 

Nr. salariati 	Inträri salariati lesiri salariati 	Nr. salariati 
31 decembrie 2017 In anul 2018 In anul 2018 31 decembrie 2018 

Salariati Cu studii superioare 31 1 3 29 

Salariati CU studii medii 12 1 1 12 

Salariati CU studii generale 4 3 

Total 47 2 5 44 

In exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 numàrul mediu de salariati a fost de 44 
(2017: 48), jar efectivul de salariati Inregistrai la finele anului 2018 a fost de 44 (2017: 47). 

Indemnizatiile acordate in exercitiul financiar a! anului 2018 organelor de administratie, conducere 

efectivã si personalului Cu functii cheie, reprezentand drepturile de naturã salarialä, precum si 
stimulentele acordate conform hotärârii AGOA, Insumeazã 5.699.070 lei (2017: 4.067.000 lei). 

Societatea face plati cätre institutii ale statului roman in contUl pensiilor angajai1or sai. 

Toti angajatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea flu opereazä nici un alt 

plan de pensii sau de beneficii dupä pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte ob!igatii referitoare la 
pensii. Mai mult, Societatea flu este obligata sã ofere beneficii suplimentare angajailor dupä pensiona-

re. 
In cadrul altor cheltuieli operationale sunt cuprinse cheltuieli cu alte impozite si taxe, cheltuieli Cu 

prestaii externe si cheltuieli cu amortizàri, provizioane si ajustãri de valoare. 
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11. Alte cheltuieli operationale (continuare) 

JPA Audit  & Cons-Oltant  

20 MO. 2U19 
-- 

For iudentification purpose 
Pen ti-u iden ti ica re 

Situatia provizioanelor constituite se prezintä astfel: 

Sold la 01 	Intràri 
ianuarie 2018 	(constituire) 

lesiri 
(reluare) 

Sold la 31 
decembrie 2018 

Previzioane pentru Iitigii 	 272.650 272.650 

Provizioane pentru participarea angajai1or 
5.016.250 	5.500.000 

la profit si prime de platit 
4.990.801 5.525.449 

Total 	 5.288.900 	5.500.000 4.990.801 5.798.099 

12. Impozitul pe profit 

Reconcilierea profitului Inainte de impozitare 
cu cheltuiala Cu impozitul pe profit in contul de profit sau pierderi 

In lei 	 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

Impozit pe profit curent 961.406 4.594.708 

Impozit pe dividende 4.164.497 3.019.128 

Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat 

Total impozit pe profit recunoscut in rezultatul exercitiului 5.125.903 7.6 13.836 

Profit Inainte de impozitare 101.385.703 81.917.800 

Impozit In conformitate cu cota statutarã de 16% 16.221.712 13.106.848 

Efectul asupra impozitului pe profit al: 

Cheltuielilor nedeductibile 2.009.553 3.772.575 

Veniturilor neimpozabile (17.264.859) (12.277.715) 

Ratii de impunere a dividendelor 4.164.497 3.0 19.128 

Sumelor reprezentând sponsorizäri In limite legale (5.000) (7.000) 

Inregistrari si reluäri ale diferentelor temporare 

Impozitul pe profit 5.125.903 7.613.836 

13. Numerar si echivalente de numerar 

In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Numerar In casierie 6.229 5.952 

Conturi curente la bänci 472.350.025 3.00 1.842 

Echivalente de numerar 18.984 12.573 

Total numerar Si echivalente de numerar 472.375.238 3.020.367 

Conturile curente deschise la bänci sunt In permanena la dispoziia Societatii si flu sunt restrictionate. 

14. Depozite plasate la bänci 

In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Depozite bancare la vedere 553.720 792.752 

Creante atasate 620 96 

Total depozite plasate la bAnci 554.340 792.848 
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Note explicative ía situa(iilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
'toate sumele sunt exprimate In lei, dacà nu se spec/Icã aitfel) 

15. Active financiare 

For inden titc tnm pu Ipose 
diutj 0 -. 

 

• Active financiare evaluate la valoareajustá prin alte elemente ale rezultatului global/ 
disponibile In vederea vânzárii 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

1.478.457.359 1.788.585.977 

6.72 1.546 

2.732.940 2.789.494 

1.481.190.299 1.798.097.017 

In lei 

Actiuni evaluate la valoareajustä 

Actiuni evaluate la cost 

Unitati de fond Ia valoareajust 

Total 

Miscarea activelor financiare evaluate la valoarea justà prin alte elemente ale rezultatului global / 
disponibile In vederea vânzärii In exercitiile  financiare Incheiate la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 
2017 este prezentatä in tabelul urmãtor: 

In lei Actiuni evaluate 
la valoarea justA 

Actiuni 
evaluate la cost 

Unitati de 
fond 

Total 

01 ianuarie 2017 1.569.695.067 6.721.546 2.386.705 1.578.803.318 

Reclasificäri 2017 

Varia;ia netä In 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 

Transfer din actiuni  evaluate la cost la 
actiuni evaluate la valoareajustã prin 
alte elenente ale rezultatului global 

6.721.546 (6.721.546) 

Variatia netä in cursul perioadei 130.456.512 130.456.512 

Pierderi din depreciere 0 

Modificarea valorii juste (447.306.676) (56.554) (447.363.230) 

31 decembrie 2018 1.478.457.359 0 2.732.940 1.481.190.299 

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017 In categoria actiunilor  evaluate la valoarea justã sunt 

incluse, In principal, valoarea actiunilor  detinute la urmätorii emitenti: OMV Petrom SA Bucureti, 
BRD - Groupe Societe Generale, Banca Transilvania SA Cluj Napoca, CNTEE Transelectrica SA 
Bucureti, SNTGN Transgaz SA Media, SC Argus SA Constanta, SC Antibiotice SA Iai. 

lerarhia valorilorjuste 

Pentru calculul valorii juste pentru instrumentele de capital (actiuni),  Societatea folosete urmatoarea 
ierarhie de metode: 

- Nivelul 1: preturi  cotate (neajustate) In piete active pentru active si datorii identice 

- Nivelul 2: intrari altele deck preurile 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 in mare mäsurä pe elemente neobservabile. Aceastä categorie 
include toate instrumentele pentru care tehnica de evaluare include elemente care nu se bazeazã pe 
date observabile §i pentru care parametrii de intrare neobservabili pot avea un elect semnificativ 
asupra evaluãrii instrumentului. 
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15. Active financiare (continuare) 

In lei 31 decembrie 

For inden tifica tion 1)0 rpss 
pentru identifiCar_ .  

31 decembrie 

2018 2017 

Nivelul 1 1.033.478.989 866.393.528 

Nivelul 2 269.243.692 314.181.351 

Nivelul 3 178.467.618 617.522.138 

Total 1.481.190.299 1.798.097.017 

Evaluarea la valoarea justä a participatiilor (instrumentelor de capital - actiuni) detinute la 31 
decembrie 2018 a fost realizatä dupã cum urmeazà: 

- pentru titlurile cotate §i tranzactionate  In perioada de raportare, valoarea de piata s-a determinat cu 
luarea In consideratie a cotatiei din ultima zi de tranzactionare  (cotatia de Inchidere de pe piata 
principalä de capital pentru cele listate pe piaa reglementata - BVB, respectiv pretul de referintã 
pentru sistemul alternativ - AERO pentru nivelul 1, jar pentru nivelul 2 se iau cotatiile pentru actiunile 
tranzactionate In ultimele 30 de zile de tranzactionare); 
- pentru titlurile cotate care nu au tranzactii In ultimele 30 de zile din perioada de raportare, precum si 
pentru titlurile necotate, valoarea de piaá se determina aa cum rezultá din ultima situatie financiarà 
anualà aprobatä a entitatii; 
- pentru titlurile neadmise La tranzactionare  pe o piatä reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ 
de tranzactionare din România emise de emitenti in care se detin  participatii de peste 33% din capitalul 
social, acestea se evalueazä exclusiv In conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare in baza 
unui raport de evaluare actualizat eel putin anual; 
- pentru titlurile aferente societAtilor comerciale aflate In procedura insolventei sau In reorganizare, 
evaluarea se face la valoarea zero; 
Titlurile de participare emise de OPC, sunt evaluate luand in calcul ultima valoare unitarã a activului 
net, calculatä i publicata. 
Incepând cu I ianuarie 2018, Societatea a aplicat prevederile MRS 9 ,,Instrumente financiare". 
Situatiile financiare ale anului 2017 flu an fost ajustate, Societatea considerä cä flu existä deosebiri 
majore intre IFRS 9 si lAS 39 in sensul cä evaluarea la valoarea justä prin alte elemente ale 
rezultatului global existã in ambele standarde. 

16. Credite si creante 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

Creante comerciale 15.830.833 1.545.845 

Debitori 736.600 1.137.911 

Creante In legaturä cu bugetul statului si bugetul 
asigurarilor sociale 805.842 

Alte creante 4.600 1.394 

Ajustäri depreciere creante (735.290) (735.290) 

TOTAL 15.836.743 2.755.702 
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SOCIETA TEA DE INVESTITII FINANCIARE OL TENL4 S.A. 
Note explicative la situatiilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(toate sumele sunt exprimate In let, dacá flu se spectIca aitfel) 

17. Imobilizäri corporale 

In lei 
Terenuri 

constructii 

Instalatli 
tehnice i 
maini 

Alte instalatil 
utilaje 	i 
mobiher 

Avansuri si 
imobilizäri 

corporate In 
curs 

Total 

Valoare brut 

01 ianuarie 2017 

Creteri 

Reduceri 

31 decembrie 2017 

Creteri 

Reduceri 

31 decembrie 2018 

Amortizare cumulatä 

01 ianuarie 2017 

Amortizarea inregistrat 
in cursul exercitiului 

Reduceri saureluãri 

31 decembrie 2017 

Amortizarea Inregistrata 
In cursul exercitiului 

Reduceri san reluäri 

31 decembrie 2018 

Valoarea contabilä netä 
la 01 ianuarie 2017 

Valoarea contabilä netä 
la 31 decembrie 2017 

Valoarea contabilä netä 
la 31 decembrie 2018 

11.801.280 

(385.696) 

11.415.584 

1.122.773 

(1.190.422) 

11.347.935 

524.865 

390.017 

(36.928) 

877.954 

382.178 

(1.190.422) 

69.710 

11.276.415 

10.537.630 

11.278.225 

2.130.141 

269.180 

(119.528) 

2.279.793 

407.569 

(137.973) 

2.549.389 

2.082.478 

27.372 

(119.528) 

1.990.322 

49.630 

(137.973) 

1.901.979 

47.663 

289.471 

647.410 

215.194 

8.496 

(2.000) 

221.690 

5.237 

(18.938) 

207.989 

165.877 

13.566 

(2.000) 

177.443 

9.937 

(18.938) 

168.442 

49.317 

44.247 

39.547 

269.180 

(269.180) 

0 

0 

0 

0 

14.146.615 

546.856 

(776.404) 

13.917.067 

1.535.579 

(1.347.333) 

14.105.313 

2.773.220 

430.955 

(158.456) 

3.045.719 

441.745 

(1.347.333) 

2.140.131 

11.373.395 

10.871.348 

11.965.182 

Societatea flu are restrictii asupra titlurilor de proprietate. Imobilizãrile corporale flu an fost acordate 
drept garanie. La sfâritu1 perioadelor de raportare din 2018 si 2017 Societatea flu Inregistra ob1igaii 
contractuale pentru achizitii de imobilizàri corporale. 

Ultima reevaluare a terenurilor si clädirilor detinute  a fost realizatã la 31 decembrie 2018, diferentele 
din reevaluare find Inregistrate In cadrul capitalurilor proprii. Reevaluarea a fost efectuatä de 
evaluator autorizat, respectiv LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L. Craiova, membru 
corporativ ANEVAR cu numãrul 0016, conform contract nr. 183599/05 decembrie 2018. 

Managementul considerà cã valoarea contabilã netà a terenurilor si clãdirilor la 31 decembrie 2018 
reprezintã o estimare a valorii juste la data raportärii. 
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18. Investitii imobiliare 

In lei 

Sold la I ianuarie 

Evaluare investitii imobiliare 

Sold la 31 decembrie 

31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

539.637 

15.364 

555.001 

483.071 

56.566 

539.637 

Ultima evaluare a investitiilor imobiliare detinute a fost efectuatä la 31 decembrie 2018. Diferentele 
din evaluare au fost Inregistrate in contul de profit sau pierdere. Evaluarea a fost efectuatã de evaluator 
autorizat, respectiv LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L. Craiova, membru corporativ 
ANEVAR cu numãrul 0016, conform contract nr. 183599/05 decembrie 2018. 
In cursul anului 2018, veniturile realizate din investitii imobiliare (chirii)sunt In sumaä de 104.257 lei 
(2017: 100.826 lei), jar cheltuielile (impozitele locale) sunt in sumä de 3.523 lei (2017: 3.591 lei). 

19. Alte active 

in lei 

31 decembrie 

2018 

31 decembrie 

2017 

Imobilizäri necorporale 2.521 2.087 

Alte creante imobilizate 42.683 277.582 

Stocuri 10.549 14.830 

Cheltuieli In avans 78.821 73.440 

TOTAL 134.574 367.939 

20. Dividende de plata 

In lei 

31 decembrie 

2018 

31 decembrie 

2017 

Dividende de plata aferente anului 2013 644.780 644.780 

Dividende de platä aferente anului 2014 484.242 15.584.820 

Dividende de plat aferente anului 2015 18.079.375 18.446.071 

Dividende de platä aferente anului 2016 12.820.745 13.411.456 

Dividende de platä aferente anului 2017 10.486.813 

Total dividende de platä 42.515.955 48.087.127 

21. Impozite si taxe 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 

2018 2017 

Datorii In legaturä cu Bugetul Asigurarilor Sociale 203.938 175.664 

Datorii In legaturä cu Bugetul Statului 97.364.185 4.679.691 

Alte impozite si taxe 147.380 141.975 

Total 97.715.503 4.997.330 
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22. Datorii privind impozitul pe profit amânat 

.JPA Audit & Coitantä  

20 MAR. 2019 
For intlen titicu I loll purpose 

Pentru itlellrificure 

Datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt determinate de urmàtoarele elemente: 

In lei Active Datorii Net Impozit 

31 decembrie 2018 

Evaluarea la valoare justä a activelor financiare 
evaluate la valoarea j ustd prin alte elemente ale 
rezultatului global 

353.778.539 353.778.539 56.604.566 

Reevaluare imobilizàri corporale 9.338.439 9.338.439 1.494.150 

Rezultatul reportat reprezentänd rezerve din reevaluare 
realizate neimpozitate 

2.094.978 2.094.978 335.197 

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare 
nerealizate neimpozitate 

3.929.462 3.929.462 628.713 

Rezultatul reportat reprezentând rezerve din reevaluare 
nerealizate neimpozitate - mvestitn imobiliare 

359.751 359.751 57.560 

Diferente din modificarea valorii j uste a activelor 
financiare evaluate la valoareajustä prin alte elemente 
ale rezultatului global - actiuni gratuite In sold 

57.509.383 57.509.383 9.201.501 

Rezerve legale 11.603.314 11.603.314 1.856.530 

Alte rezerve - dividende prescrise conform hotärârii 
6.551.528 6.551.528 1.048.244 

AGOA din 23 aprihe 2005 

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906 

Diferena modificärii valorii juste a activelor financiare 
evaluate prin alte elemente ale rezultatului global- 
hiperinflaie 

6.380.492 6.380.492 1.020.879 

TOTAL 452.526. 544 452.526.544 72.404.246 

In lei Active Datorii 	Net Impozit 

31 decembrie 2017 

Evaluarea la valoare justä a activelor financiare 
disponibile In vedereavânzàrii 801.374.693 801.374.693 128.219.951 

Reevaluare imobilizri 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 - investitii imobiliare 359.751 359.751 57.560 

Diferente din modificarea valorii juste a activelor 
financiare disponibile in vederea vnzrii - actiuni 
gratuite In 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 hotärârii 
AGOA din 23 aprilie 2005 6.55 1.528 6.55 1.528 1.048.244 

Alte rezerve 980.658 980.658 156.906 

TOTAL 940.824.498 940.824.498 150.531.920 
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23. Alte datorii 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

Datorii cu personalul 403.872 616.117 
Datorii comerciale 3.628.089 230.534 
Creditori diversi 205.958 
Venituri inregistrate Iii avans 25.831 8.355 
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 5.798.099 5.288.900 
Total alte datorii 9.855.891 6.349.864 

24. Capital si rezerve 

Capital social 

Capitalul social conform actului constitutiv a! Societatii are valoarea de 58.016.571 lei, este divizat In 
580.165.714 actiuni  cu valoare nominalà de 0,1 !ei/actiune si este rezultat din subscrierile directe 
efectuate la capitalul social a! Societatii, prin transformarea In actiuni  a sumelor cuvenite ca dividende 
in baza Legii nr. 55/1995 si prin efectul Legii nr. 133/1996. 
Actiunile Societatii sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egala, emise in forma 
dematerializatä si acorda drepturi egale titularilor br. Toate actiunile  au fast subscrise si plãtite 
integral la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2017. 
Dreptul de detinere  de  actiuni  este limitat la 5% din capitalul social, respectiv 29.008.286 actiuni. 
n cursul anului 2018 flu au existat modificäri ale numãrului de actiuni  emise. 

Actiunile emise de Societate sunt tranzactionate  la Bursa de Valori Bucureti, categoria Premium din 
data de 01 septembrie 1999 cu simbol de piatä SIF5. 
Evidenta actiunilor  si actionarilor este tinutã de Depozitarul Central S.A. Bucureti. 
Capitalul social conform actului constitutiv este prezentat In tabelul urmàtor: 

	

31 decembrie 	 31 decembrie 
in lei 	 2018 	 2017 

Capital social statutar 	 58.016.571 	 58.016.571 

La 31 decembrie 2018 numärul actionarilor era de 5.742.311 (2017: 5.748.221) care in structura se 
prezintã astfel: 

31 Decembrie 2018 
Numär actionari Numär actiuni 

Suma 
(lei) (%) 

Persoane fizice rezidente 5.740.203 237.561.073 23.756.107 40,95 
Persoane fizice nerezidente 1.852 2.168.581 216.858 0,37 
Total persoane fizice 5.742.055 23 9.729.654 23.972.965 41,32 

Persoane juridice rezidente 213 246.894.549 24.689.455 42,56 
Persoane juridice nerezidente 43 93.541.511 9.354.151 16,12 
Total persoane juridice 256 340.436.060 34.043.606 58,68 

Total 2018 5.742.311 580.165.714 58.016.571 100,00 
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(toate sumele sunt exprimate in lei, dacà flu se specfIca aitfel) 

24. Capital si rezerve (continuare) 

Numär actionari 	Numär actiuni 	Suma 	 (%) 
(lei) 

31 Decembrie 2017 
Persoane fizice rezidente 	 5.746.147 	23 1.390.642 	23.139.064 	39,88 
Persoane fizice nerezidente 	 1.812 	2.22 1.396 	222.139 	0,38 
Total persoane fizice 	 5.747.959 	233.6 12.038 	23.36 1.203 	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 

Rezerva constituitfi conform Legii nr. 133/1996 

Rezerva aferentã portofoliului initial a fost constituitä In urma aplicarii Legii nr. 133/1996, ca 
diferentä Intre valoarea portofoliului si valoarea capitalului social subscris la Societate. Rezerva 
constituitá In urma aplicarii legii 133/1996 se prezintä astfel: 

in lei 

Rezerve constituite In urma aplicärii Legii nr. 133/1996 

	

31 decembrie 	31 decembrie 

	

2018 	 2017 

144.636.073 	144.636.073 

Rezerve legale 

Rezervele legate sunt constituite conform cerintelor legate In cuantum de 5% din profitul inregistrat 
conform reglementarilor contabile aplicabile pânä la nivelul de 20% din valoarea capitalului social, 
conform actului constitutiv. Valoarea rezervei legate la 31 decembrie 2018 este de 11.603.314 lei 
(2017: 11.603.314 lei). In anii financiari 2018 si 2017 Societatea nu a constituit rezerve legale din 
profit, acestea atingand plafonul de 20% din capitalul social, conform actutui constitutiv. 

Rezervele legale nu pot fi distribuite cätre actionari. 

Dividende 

In conformitate cu hotärârile AGOA din 25 aprilie 2018 in cursul anului 2018 Societatea a declarat 
dividende de platã In valoare de 40.611.600 lei aferente anului 2017 (2017: 52.214.914 lei, dividende 
aferente anului 2016), respectiv 0,07 tei/actiune pentru anul 2018 (2017: 0,09 lei/actiune). 

In cursul anului 2018 Societatea a inregistrat la venituri dividendele neridicate timp de mai mutt de trei 
ani de la data exigibilitätii br, pentru care dreptul la actiune  s-a stins prin prescripie In sumà de 
14.942.856 lei (2017: 21.141.889 lei) conform hotärârilor adunaritor generate. 

Rezerve din evaluarea active/or financiare evaluate ía valoarea justá prin alte elemente ale 
rezultatului global / disponibile In vederea vânzärii 

Rezerva cuprinde modificärile nete cumulate ale valorilor juste ale activelor financiare evaluate la 
valoarea justA prin alte elemente ale rezultatului global / disponibile In vederea vânzärii, de la data 
clasificärii acestora In aceaste categorii si pânã la derecunoaterea sau deprecierea br. 

Rezervele din evatuarea activelor financiare evaluate la valoarea justã prin alte elemente ale 
rezultatului global / disponibile In vederea vânzärii sunt Inregistrate la valoare netã de impozitul 
amânat aferent. 

Impozitut amânat aferent acestor rezerve este inregistrat pe capitalurile proprii si dedus din rezervete 
din evatuarea activelor financiare evaluate la valoarea justä prin alte elemente ale rezultatului global / 
disponibile In vederea vânzãrii. 
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25. Alte rezerve 
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In lei 31 decembrie 
2018 

31 decembrie 
2017 

Alte rezerve 555.2 10.270 52 1.5 17.906 

Total 555.210.270 521.517.906 

26. Rezultatul pe actiune 

In lei 31 decembrie 31 decembrie 
2018 2017 

Profitul atribuibil actionarilor ordinari 96.259.800 74.303.964 

Numärul mediu ponderat al actiunilor  ordinare 580.165.714 580. 165.7 14 

Rezultatul pe actiune  de bazä 0,1659 0,1281 

27. Garantii acordate 

Societatea nu are nici un fel de garanii acordate. 

28. Tranzactii  si solduri cu pAri aflate In relatii speciale 

Societatea a identificat in cursul desthurärii activitatii sale urmãtoarele päri aflate In relatii speciale: 

Filiale 

In conformitate Cu 1egis1aia In vigoare, Societatea detine control Intr-un numär de 11 emitenti la 31 
decembrie 2018 (2017: 11 emitenti). Toate fihialele Societatii la 31 decembrie 2018 Si 31 decembrie 

2017 an sediul In România. Pentru acestea procentul de detinere  nu este diferit de procentul 

numärului de voturi detinute. 

Denumire societate 
Procent detinut  la 

31 decembrie 2018 
-%- 

Procent detinut  la 
31 decembrie 2017 

COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA S.A. Târgovite 99,94 99,94 

VOLTALIM S.A. Craiova 99,19 99,19 
MERCUR S.A. Craiova 97,86 97,86 
GEMINA TOUR S.A. Rm. Vâlcea 88,29 88,29 
ARGUS S.A. Constanta 86,42 86,34 
FLAROS S.A. Bucureti 81,07 81,04 
CONSTRUCTIT FEROVIARE S.A. Craiova 77,50 77,50 
UNIVERS S.A. Rm. Vâlcea 73,75 73,75 
PROVITAS S.A Bucuresti 70,28 70,28 
TURISM PUCIOASA S.A. Dâmbovita 69,22 69,22 
ALIMENTARA S.A. Slatina 52,24 52,24 
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(bate sumele sunt exprimate in lei, dacá flu se specica aitfel) 

28. Tranzactii Si solduri cu pàrti aflate In relatii speciale (continuare 

Entitàti asociate 

La 31 decembrie 2018 Societatea detinea participatii de peste 20% dar flu mai mari de 50% din 
capitalul social la un numär de 8 emitenti (2017: 9 emitenti). Toti  acetia au sediul In România. Pentru 
aceti emitenti procentul de detinere  flu este diferit de procentul numãrului de voturi detinute. 

Detinerile In aceti emitenti nu au fost calificate ca entitati asociate, datorità faptului cä Societatea nu 
exercitä o influentA semnificativä In aceste societäti. 

Denumire societate 
Procent detinut la 

31 decembrie 2018 
-%- 

Procent detinut  la 
31 decembrie 2017 

-%- 

LACTATE NATURA S.A. Târgovite 40,38 39,70 
S[NTEROM S.A. Cluj-Napoca 31,88 31,88 
ELECTRO TOTAL S.A. Botoani 29,86 29,86 
TURISM FELIX S.A. Bäile Felix 28,97 28,97 
SANTIERUL NAVAL Orova S.A. 28,02 28,02 
PRODPLAST S.A. Bucuresti 27,55 27,55 
TURISM LOTUS FELIX S.A. Bäile Felix 27,46 27,46 
MAT S.A. Craiova 25,83 
ELECTROMAGNETICA S.A. Bucureti 26,14 25,40 

Persona/ui cheie de conducere 

31 decembrie 2018 

Membrii Consiliului de Administratie: Tudor Ciurezu - Preedinte, Cristian Buu - Vicepreedinte, 
Anina Radu, Radu Hanga, Ana - Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, Carmen Popa. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director General, Cristian Buu - Director General Adjunct. 

31 decembrie 2017 

Membrii Consiliului de Administratie: Tudor Ciurezu - Preedinte, Cristian Buu - Vicepreedinte, 
Anina Radu, Radu Hanga, Ana — Barbara Bobirca, Nicolae Stoian, Carmen Popa. 

Conducerea superioara: Tudor Ciurezu - Director Genera!, Cristian Buu - Director General Adjunct. 

Societatea nu are obligaii contractate cu privire la plata de pensii cätre foti membrii ai Consiliului de 
Administratie si conducere si deci nu are contabilizate angajamente de aceastã natura. 

Societatea nu a acordat credite sau avansuri (cu exceptia  avansurilor pentru deplasari in interesul 
serviciului, justificate in termen legal) membrilor Consiliului de Administratie si conducerii si nu are 
contabilizate angajamente de aceastä naturä. 

Societatea nu a primit si nu a acordat garantii In favoarea niciunei pärti afiliate. 
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29. Angajamente si datorii contingente 

JP1\ Aidit & Consltauã 

20 MAR. 2019 
For lIffleitiljeatwj purpose 

Pen ru iden ti fica re 

Actiuni In instantá 

La data de 31.12.2018, la Directia Juridicä a Societatii figureaza Inregistrate In stare de judecatã un 
numãr de 31 cauze, din care: 

- 14 cauze - reclamantä; 

- 11 cauze - pârata; 

- 3 cauze - in procedura insolventei; 

- 2 cauze - chematA in garanie; 

- 1 cauzä - intervenientä 

DupA obiectul acestora, cauzele se structureazä astfel: 

- 3 cauze - societãti aflate in procedura insolventei, astfel: 

• in 2 cauze Societatea are calitatea de creditor chirografar; 

• Intr-o cauzä are calitatea de creditor de aport. 

- 8 cauze - anulare hotàrâri A.G.A / anulare operatiuni cu actiuni,  In care Societatea are calitatea de 
reclamanta; 	 - 

- 20 - alte cauze. 

In dosarele de insolventä, an mai rãmas la data analizei 3 cauze, din care in douã Societatea este 
reditor chirografar, respectiv Electrototal S.A. Botoani si SCCF S.A. Bucureti si o cauzä In care 
Societatea este creditor de aport - Corint S.A. Targovite. 

In calitatea de reclamantä, cauzele principale vizeazä anuläri ale hotärârilor A.G.A., referitor la: 
modificäri ale actelor constitutive, constituire de noi societati cu aporturi In naturä, achizitie active, 
operatiuni cu  actiuni,  fuziune, hotärâri adoptate cu Incàlcarea limitelor de competentã,  printre 
societätile pârâte figurand Corealis S.A. Craiova, Prodplast S.A. Bucureti, Contactoare S.A Buzãu, 
Cerealcom S.A. Alexandria, Sinterom S.A. Cluj Napoca, dintre care exemplificam: 

- dosar nr. 9270/63/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect anularea AGEA Corealis 
S.A. din data de 18 mai 2017, privind modalitatea de punere In executare a unor Hotärâri judecãtoreti 
irecvocabile. Termen: 04 februarie 2019. 

- dosar nr. 7294/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca object constatarea nulitätji absolute 
a Hotärârilor AGEA Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. Termen: 21 ianuarie 2019; 

- dosar nr. 7400/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, avAnd ca obiect suspendarea Hotàrârilor 
AGEA Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. A fost solutionat prin admiterea cererii Societatii. 
Corealis a formulat apel. La data de 13 decembrie 2018 Curtea de Ape] Craiova respinge apelul 
Corealis S.A.; 

- dosar nr. 7443/63/2018, aflat pe rolul Tribunalului Dolj, având ca obiect cerere de interventie 
Impotriva Inregistrarii meniunii nr. 69549/12 octombrie 2018, la ORC DoIj privind Hotärârile AGEA 
Corealis S.A. din data de 01 octombrie 2018. Termen: 04 februarie 2019. 

- dosarul nr. 32433/3/2015, având ca obiect anulare tranzactie  cu actiuni  PPLI pârâta - Prodplast S.A. 
Bucureti din data de 26 august 2015, la data de 20 decembrie 2018, instanta respinge cererea. Cu apel 
In 30 de zile de la comunicare. 

- dosarul nr. 806/1285/2017, având ca obiect anularea Hotärârii AGEA Sinterom S.A. din data de 02 
octombrie 2017. Tribunalul Specializat Cluj admite cererea Societatea si dispune anularea Hotàrârii 
AGEA Sinterom S.A. din data de 02 octombrie 2017. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. 

- dosar nr. 3625/114/2017, având ca obiect anularea AGEA Contactoare S.A. din data de 28 
septembrie 2017 - participare maj orare la Chimcomplex. Tribunalul Buzäu admite cererea Societätii la 
data de 12 martie 2018. Contactoare S.A. formuleazä apel care este pe rolul Curtii  de Apel Ploieti. La 
data de 18 decembrie 2018, instanta respinge apelul. 
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29. Angajamente si datorii contingente (continuare) 
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• La capitolul ,,alte cauze", In care Societatea are calitatea de reclamantä, sunt Inregistrate dosare 
având object diversificat: plangeri penale, executãri suite, pretentii-despagubiri, contestatii la 
executare silitä prin poprire asupra dividendelor cuvenite, cereri de interventie, dintre care 
exemplificam: 

- executare silitä Impotriva debitoarei A.V.A.S. Bucuresti (actualmente A.A.A.S. Bucuresti) pentru 
recuperarea sumei de 633.567 lei, conform Sentintei civile nr. 1581/21 octombrie 2010, dosar nr. 
19477/3/2010, reprezentând suma datoratà de cãtre A.A.A.S. Bucureti cãtre Retizoh S.A., respectiv 
70% din valoarea unui imobil retrocedat foti1or proprietari. Societatea respectivA a executat aceastã 
sumä tot din contul Societatui, uzând de prevederile aplicabile raspunderii solidare. 

Pânä In prezent a fost Incasatä suma de 7.875 lei si s-a mai distribuit Societätii suma de 35.565 lei din 
preul de vânzare al actiunilor detinute de A.A.A.S. Bucureti la Biofarm S.A. Bucureti (In executarea 
silitä de cãtre a!ti creditori) sumä neIncasatã pâna la data raportärii. Se continua executarea. A.A.A.S. 
Bucuresti a contestat vânzarea actiunilor detinute la Biofarm S.A., contestatie admisã In prima 
instanta, solutia find atacatä cu apel. Societatea a formulat cerere de interventie In cauzä. A.A.A.S. 
Bucuresti a contestat si procesul verbal de distribuire a pretului rezultat din vânzarea actiunilor 
Biofarm S.A., In care este parte si Societatea, dosar suspendat pa-nã la solutionarea primei contestatii a 
A.A.A.S. Bucuresti. 

Ultima contestatie a A.A.A.S. Bucuresti efectuatã In cadrul acestei executäri vizeazä cererea de 
poprire a dividendelor cuvenite A.A.A.S. Bucuresti, tert poprit Mercur S.A. Craiova: dosar 
29516/215/2017. Judecãtoria Craiova respinge la data de 12 septembrie 2018 cererea A.A.A.S. 
Bucureti, care formuleazã recurs la Tribunalul Dolj. Termen: 16 ianuarie 2019. 

- aciune având ca object despagubiri pentru neIndeplinirea obligaiei de derulare a ofertei publice 
obligatorii a actiunilor in aplicarea prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 - referitor actiuni  Mobila 
Rãdáuti S.A. Dosarul privind actiunile  Mobila Rädäuti S.A. se aflã in executare silitã a creantelor din 
titlurile executorii obtinute la B .E.J. Coj ocaru Mihai Bogdan (dosar executare nr. 666/2015), care la 
data de 25 septembrie 2018 a emis cãtre Banca Transilvania adresä de poprire pe contul Amattis S.A., 
jar la data de 25 octombrie 2018, Banca Transilvania a comunicat Inflintarea popririi farã consemnarea 
de sume de bani. 

- Societatea a promovat o actiune  In  pretentii  bäneti pentru obligarea Cerealcom S.A. Alexandria la 
plata sumei de 1.660.826 lei, reprezentând contravaloarea pachetului de actiuni  cuvenitä la retragerea 
din societate, in conformitate cu prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificärile si 
completãrile ulterioare. Cauza s-a solutionat in data de 28 decembrie 2017 prin respingerea cererii 
Societätii. S-a formulat apel si, la data de 03 julie 2018, Curtea de Apel Bucureti admite apelul 
Societatii si trimite cauza spre rejudecare. Cauza se aflä pe rolul Tribunalului Teleoman In rejudecare 
sub nr. de dosar 483/87/2016*.  Termen: 04 februarie 2019. 

• Cauze In care Societaea are calitatea de paratä: 

- dosar nr. 6584/63/2014, reclamant Buzatu Florian Teodor, având ca object pretentii bäneti In sumá 
de 1.758.550 lei i daune morale In sumà de 40.000 lei, motivat de faptul cA a fost revocat din functia 
de administrator In AGOA Societatui din 29 aprilie 2011: cauza se aflä In rejudecare sub nr. 
6584/63/2014*. La data de 12 aprilie 2018, Tribunalu! Dolj respinge actiunea  reclamantului, care 
formuleazä ape!. Cauza se afla pe rolul Curtii de Ape! Craiova. Termen: 04 februarie 2019. 

- dosar nr. 7680/63/2018, Corealis S.A. a formulat cerere de anulare a Hotararilor AGEA Societátii din 
data de 04 octombrie 2018, pe rolul Tribunalului Dolj, termen: 04 februarie 2019 si dosar nr. 
7693/63/2018, cerere de suspendare -Ordonanta Preedintiala a Hotararilor AGEA Societatii din data 
de 04 octombrie 2018, pe rolul Tribunalului Dolj. Termen: 21 ianuarie 2019. 

- dosar nr. 15674/4/2018, aflat pe rolul Judecãtoriei Sector 4 Bucuresti, având ca object pretentii 
Prodplast S.A. Bucureti, constând In cheltuieli dejudecatä efectuate In dosarul nr. 19321/3/2016, atât 
!a fond cat si In ape! In sumã tota!ã de 57.913,51 lei. Instanta admite in parte cererea Prodplast S.A. si 
obliga Societatea la plata sumei de 30.000 lei che!tuieli de judecatà in dosarul nr. 19321/3/2016 Si 
sumei de 1.505 lei In prezenta cauzä. Societatea a formulat apel la data de 14 decembrie 2018. 
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- dosar nr. 57180/300/2015, Judecätoria Sector 2 Bucureti, având ca object contestatie la executare 
formu!atä de A.A.A.S. Bucureti la poprirea prin Depozitarul Central -tert poprit, instanta admite In 
parte actiunea. Sentinta este necomunicatä päri!or. Se ana!izeazä posibilitatea formulãrii cAii de atac. 

- dosar fir. 70/332/2017, Tribunalul Mehedinti, reclamanti Nae Gabriel si Nae C!audiu, având ca object 
pretentii, "imbogätire faräjustà cauzà". Lajudecata pe fond si apel s-a admis lipsa ca!itatii procesuale 
a Socjetätij. A.A.A.S. Bucuresti a formulat recurs, care este suspendat panä la solutionarea execeptiei 
de neconstitutionalitate a art. 520 aim. 4 NCPC, coroborat cu art. 27 NCPC de cãtre Curtea 
Constitutionaiä a României. 

- dosar nr. 6876/1/2006, Curtea de Ape! Timisoara, având ca object Legea 10/2001, In contradictoriu 
cu Tincu Emi!ian, Claude Silvia Alice si Hoch Ileana: cauzä suspendata pânä la solutionarea dosaruluj 
nr. 4040/101/2008, pe rolul Tribuna!ului Mehedinti, cauzä in care Socjetatea flu este parte. 

In perioada 01 ianuarje 2019 - 15 martie2019 situatia dosarelor mai sus prezentate care au avut 
termene In aceastA perioada, se prezintä astfel: 

- dosar. nr. 9270/63/2017: termen 01 aprj!je 2019; 

- dosar nr. 7294/63/2018: !a 04 martie 2019 instanta admite cererea Societätjj. si  anuleazä Hotärârea 
Corealjs S.A. din data de 01 aprilie 2019. Cu ape!; 

- dosar nr. 7443/63/2018: la 18 februarie 2019 instanta admite cererea de interventie Societätii. Cu 
ape!; 

- dosar nr. 29516/215/2017: !a 16 ianuarie 2019 instanta respinge recursu!AAAS Bucureti; 

- dosar nr. 483/87/2016*:  termen 01 apri!je 2019; 

- dosar nr. 6584/63/2014*:  !a 04 februarie 2019 instanta respinge apelu! reclamantu!ui Buzatu Florian 
Teodor. Cu recurs; 

- dosar nr. 7680/63/2018: termen 18 martie 2019; 

- dosar nr. 15674/4/2018: termen 18 apri!ie 2019; 

- dosar nr. 57180/300/2015: !a 22 februarie 2019 s-a formu!at recurs de cätre Societate; 

- dosar nr. 70/332/2017: termen 20 martie 2019. 

Contingente legate de mediu 
Societatea nu a Inregistrat njcj un fel de provizion pentru costuri viitoare privind elemente de mediu 
Inconjurator. Conducerea nu considerã cheituielile asocjate cu aceste e!emente ca find semnificative. 

Pretul de transfer 
Legislaia fiscalã din România contine  reguli privind preturi!e de transfer Intre persoanele afiliate Inca 
din anul 2000. 

Cadrul legis!ativ curent definete principiu! "valorii de piaA" pentru tranzactiile  Intre persoane afiuiate, 
precum si metode!e de stabilire a preturilor de transfer. Ca urmare, este de ateptat ca autoritati!e 
fisca!e sa initieze verificäri amanuntite ale preturilor de transfer, pentru a se asigura cä rezultatul fiscal 
nu este djstorsjonat de efectul preturilor practicate In relatii!e cu persoane afihiate. 

Soc jetatea nu poate cuantifica rezultatul unej astfel de verificãri. 

JPA A;:Ut & 
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(toale sumele sunt exprimate in lei, dacà flu se speqilca altfel) 

30. Evenimente ulterioare datei de raportare 

• in data de 25 februarie 2019, Societatea a publicat rezultatele financiare preliminare aferente anului 
Incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu IFRS, prin comunicare In piaä (BVB), 
ASF si postare pe pagina de internet la adesa www.sifolt.ro. 
• Oferta publicà de preluare actiuni. 
In data de 25 aprilie2018 a avut bc Adunarea Generalã Extraordinarà a Actionarilor  Societatii. 
A fost aprobat un program de räscumpãrare de cãtre societate a propriilor actiuni, In conformitate CU 
dispozitiile legale aplicabile, In urmätoarele conditn: 
- dimensiunea programului - maxim 32.704.308 actiuni CU valoare nominalä de 0,10 Iei/actiune 
reprezentând maxim 5,637% din capitalul social; 
- preuI de dobândire a actiunilor - preul minim va fi de 1,50 lei/actiUne iar preul maxim va fi 2,50 
leilactiune; 
- durata programului - perioada de maxim 12 luni de La data publicàrii hotärârii AGEA In Monitorul 
Oficial al României partea a TV-a; 
- plata actiUnilor  räscumpärate si märimea fondUlui aferent - din rezervele disponibile, suma maxima 
afectatã ráscUmpärãrilor find de 49.056.462,55 lei, conform hotararii nr.3 a AGOA din 06 septembrie 
2017; 

destinatia programului - reducerea capitalUlui social 
In data de 13 decembrie 2018 a fost depus La Autoritatea de Supraveghere Financiarä de cätre SSIF 
Voltinvest S.A. Craiova - in calitate de intermediar In cadrul Ofertei Publice de Cumparare Actium 
emise de Societate - Documentul de Ofertã Publicä de Cumparare Actiuni  emise de Societate, 
impreunà cu docUmentatia aferentä. 
In data de 17 ianuarie 2019 Societatea a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiarä Decizia 
nr. 66/16.01.2019 prin care s-a aprobat documentul de ofertã publica de cumpärare de actiuni emise de 
Societate 
Oferta s-a derulat Cu succes in perioada 28 ianuarie 2019 - 08 februarie 2019, an fost achizitionate un 
nUmãr de 19.622.585 actiuni  la preuI de 2,5 lei / actiune, reprezentând 3,3822 % din capitalul social. 
Oferta a fost suprasubscrisa de 13,2 on, ceea ce demonstreazä interesul actionarilor fatã de astfel de 
actiuni. 
Decontarea tranzactiei  aferente ofertei publice s-a realizat In data de 14 februarie 2019 prin 
Depozitarul Central. 

31. Bazele Intocmirii situatiilor financiare 

1FRS 9 "Instrumente financiare" - aplicabil cu 01 ianuarie 2018. 

Natura modflcdrii 
IFRS 9 adreseazä clasificarea, evalUarea si derecunoaterea instrumentelor financiare si a datoriilor 
financiare, introduce noi reguli pentru contabilitatea de acoperire a riscUnilor si un nou model de 
depreciere pentru activele financiare. 

Impact 
Societatea a evalUat activele si datoriile financiare, jar prin adoptarea noului standard incepând CU 01 
ianuarie 2018 a rezultat urmätorul impact: 
La data de 31 decembrie 2017 majonitatea activelor financiare ale Societätii erau formate din 
instrumente de capitaluri sub forma participaçiibor la capitalul social al diferitilor emitenti ce 
constituiau portofoliul Societatii (actiuni). In conditiile aplicärii prevedenilor lAS 39 aceste active 
au fost clasificate ca find active financiare disponibile In vederea vânzãnii, ale caror diferente din 
evaluare La sfâritul perioadei au fost contabibizate prin abte ebemente ale rezubtatului global. 
La 31 decembrie 2017 Societatea detinea  urmätoarebe tipuri de instrumente financiare care inträ sub 
incidenta IFRS 9: instrumente de capitaluri proprii (actiuni),  instrumente de datorie (unitati de 
fond), abte active si datorii financiare. 
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Pentru identiticare 
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Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exerc4iulflnanciar Incheiat la 31 decembrie 2018 
(bate sumele sunt exprimate in lei, dacá flu se specUlca  altfel) 

31. Bazele Intocmirii situatiilor financiare (continuare) 

In urrna analizei efectuate pentru Incadrarea In prevederile IFRS 9, Societatea a decis pentru 
evaluarea ulterioarä urmätoarea clasificare a instrumentelor financiare: 
- instrumentele de capitaluri proprii (actiuni)  sä fie evaluate la valoarea justã prin alte elemente ale 
rezultatului global; 
- instrumentele de datorie (unitatile de fond) sä fie evaluate la valoarea justä prin profit sau 
pierdere. 
Restul activelor si datoriilor financiare sunt prezentate Ia cost amortizat, valoarea reeva!uatä sau 
cost istoric. 

Optiunea de clasificare ca instrumente de capitaluri proprii (actiuni)  evaluate la valoarea justA prin 
alte elemente ale rezultatului global se regäsete atât In lAS 39 cat si in IFRS 9. 
Astfel clasificarea acestor instrumente ca evaluate Ia valoarea justà prin alte elemente ale 
rezultatului global nu va fi afectatà de noul standard. Diferentele de valoare vor fi in continuare 
Inregistrate in alte elemente ale rezultatului global. 

Totusi, catigurile sau pierderile rezultate din cedarea activelor financiare evaluate la valoarea justã 
prin alte elemente ale rezultatului global conform IFRS 9, nu vor mai fi transferate In contul de profit 
sau pierdere ci reclasificate din alte elemente ale rezultatului global In rezultatul reportat. 
Ajustãrile pentru depreciere constituite prin contul de profit sau pierdere aferentä activelor 
financiare disponibile In vederea vânzärii in sold la 31 decembrie 2017 care vor fi transferate la 
active evaluate la valoarea justã prin alte elemente ale rezultatului global, au fost transferate In 
"Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9" prin diminuarea rezervei din modificarea valorii juste, 
acestea find In sumà de 22.477.248 lei. 
Alte active, sub forma unitatilor de fond, Inregistrate la valoarea justA de 2.789.494 lei, au fost 
clasificate conform noului standard ca active financiare evaluate la valoarea justä prin contul de 
profit sau pierdere. 
Rezervele din modificarea la valoarea justä a unitatilor de fond care au fost transferate de la active 
financiare disponibile In vederea vânzärii la active financiare evaluate la valoarea justã prin contul de 
profit sau pierdere, la data tranzitiei au fost transferate la "Rezultatul reportat din adoptarea IFRS 9", 
aceste find in suma de 536.884 lei. 
Ajustärile pentru depreciere constituite prin contul de profit sau pierdere In suma de 247.407 lei 
aferentä unitätilor de fond care au fost transferate de la active financiare disponibile In vederea 
vânzärii la active financiare evaluate la valoarea justä prin contul de profit sau pierdere, la data 
tranzitiei au fost reversate. Diferentele de evaluare care vor fi inregistrate pe parcursul exercitiului 
financiar vor afecta direct contul de profit sau pierdere al Societatii. 
In conformitate cu prevederile tranzitorii ale IFRS 9, Societatea a decis sa nu retrateze perioadele 
anterioare. 
Nu a fost cazul de modificäri a valorilor juste la trecerea Ia IFRS 9. 
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vederea vânzärii 
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Active financiare 
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valoareajustä prin 
alte elemente ale 
rezultatului global 
(FVOCI) 

SOCIETA TEA DE IN yES TIHI FINANCL4RE OLTENL4 LA. 
Note explicative la situa(iilefinanciare individuale 
pentru exercitiulfinanciar lncheiat la 31 decembrie 2018 
(bate sumele sunt expr!inate In let, dacá flu se specified altfe) 

31. Bazele Intocmirii situatiilor financiare (continuare) 
For index 	UO U pin-pose  

Pentru ülentitIcare 

Modificãrile de clasificare si evaluare a instrumentelor financiare comparativ cu anul 2017, ca efect 
al adoptarii IFRS 9 Incepând CU 1 ianuarie 2018 se prezintã astfel: 

Categoria de activ financiar 

Instrumente de datorie (unitäti de 
fond) 

Total instrumente de datorie 

Instrumente de capital 

Total instrumente de capital 

Alte active financiare 

Total alte active financiare 

Total active financiare 

Sold final la 
31 decembrie 
2017 (lAS 39) 

Sold initial la 
1 ianuarie 

2018 (IFRS 9) 

3.813.215 

2.789.494 

3.813.215 

2.789.494 

6.602.709 6.602.709 

1.795.307.523 1.795.307.523 

1.795.307.523 1.795.307.523 

3.123.641 3.123.641 

3.123.641 3.123.641 

1.805.033.873 1.805.033.873 

Clasificarea activelor financiare 
conform: 

lAS 39 la 31 	IFRS 9 Incepând 
decembrie 2017 cu 1 ianuarie 2018 

Active fmanciare 
disponibile In 
vederea vânzärii 
(AFS) 

Active financiare 
evaluate la 
valoareajusta prin 
contul de profit sau 
pierdere (FVTPL) 

Cost amortizat 
	

Cost amortizat 

Numerar si echivalente de numerar 
(inclusiv depozite bancare) 	

Cost amortizat Cost amortizat 

conf.univ.dr.ec. Ciureu Tudor 

Presedinte/Director GcJ}ieral 

conf.univ.dr. Busu Cristian 

Vicepreedinte/DiJr@.enera1 Adjunct 

ec. Sichigea Elena 

Director ecoiyomic 
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