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1.  Informatii generale si activitati principale 

 

OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni cu domiciliul în Romania. Societatea are sediul social 

situat pe strada Caraiman, nr 2, Constanța. 

 Societatatea s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 şi HG nr. 1200/1990, 

având forma juridică de societate pe acţiuni şi a fost înmatriculată la Registrul Comerţului Constanţa cu 

nr. J13/512/01.02.1991, având codul  de înregistrare fiscală RO 2410163. 

OIL TERMINAL este cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi 

petrochimice la nivel naţional.  

Conform statutului societăţii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestaţiilor de servicii 

privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, 

petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit. 

 Oil Terminal S.A. Constanţa are o capacitate de depozitare de circa 1,5 milioane metri cubi şi este 

cel mai mare operator via mare din portul Constanta, specializat în manipularea ţiţeiului, produselor 

petroliere, petrochimice lichide şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi 

tranzit, reprezentând un punct strategic în zona Mării Negre. 

Terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari de acest gen în sud-estul 

Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi 

Orientul Apropiat. 

Cu o vechime în domeniu de 117 de ani, societatea asigura importul, exportul şi tranzitul de ţiţei, 

produse petroliere, produse petrochimice şi chimice lichide, precum şi alte servicii de prestaţii.  

SC OIL TERMINAL SA CONSTANTA deţine trei secţii platformă  (Nord, Sud, Port). Fiecare depozit, 

funcţie de specificul acestuia, este dotat cu: 

 

- rezervoare cu capacităţi cuprinse între 1.000 m3 şi 50.000 m3, de construcţie metalică, cilindrice, 

verticale, prevăzute cu centuri de protecţie, cu capace fixe sau flotante, cu instalaţii de măsurare 

automată şi cu instalaţii de stingerea incendiilor; 

- instalaţii de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice şi chimice lichide formate din 

rampe CF cu o lungime totală de aproximativ 30 km cu o capacitate cumulată de circa 20.000 

tone/24 ore; 

- instalaţii de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalaţii de contorizare volumetrice; 

- conducte de transport cu diametre între 100 şi 1000 mm, pentru transvazări în cadrul depozitelor, 

legătura între depozite şi conectarea depozitelor cu danele unde se operează navele petroliere; 

- case de pompe ce pot realiza debite între 100 şi 2.500 m3/h; 

- instalaţii de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, 

materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotate cu maşini de stins 

incendiu; 

- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic; 

- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice 

specifice; 

- instalaţii de captare şi epurare a apelor reziduale; 

- instalaţii pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare se face cu locomotive şi 

personal proprii, acreditate şi autorizate AFER. 

 

 Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanţa, danele 69-79. Acesta 

are în exploatare 7 dane operative dintre care 6 au adâncimi de 12,80 m şi lungime de 325 metri - danele 

69-76, iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m şi lungimea de 393 metri, permiţând operarea navelor cu o 

capacitate de până la 150.000 tdw. 
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 Danele sunt dotate cu instalaţii de cuplare la nave pentru încărcare descărcare, acţionate hidraulic, 

cu diametre de 12” de tip WOODFIELD în danele 70-76 şi de diametrul 16” de tip FLEXIDER, în dana 

79. 

 Fiecare dană este echipată cu instalaţii de stins incendiu cu apă şi spumă. Danele 69-73 au 

montate pe cheu tunuri cu apă/spumă. Danele75, 76 şi 79, în afara tunurilor montate pe cheu, au în dotare 

tunuri de stins incendiu cu apă/spumă situate în turnuri la înălţimea de 16 metri cu comandă electrică de la 

distanţă. De asemenea, există instalaţie pentru formare perdea de apă între navă şi instalaţiile Oil 

Terminal. 

  OIL TERMINAL S.A. este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de 

transport CONPET S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte 

subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. 

De asemenea terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul 

Dunăre - Marea Neagră. 

Principalii competitori pe piață internă sunt: 

 Terminalul din Portul Midia, exploatat de SC Rompetrol Rafinare SA Constanța 

 Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galați 

 Frial SA Constanța şi Minmetal SA Constanța 

Principalii competitori pe piață externă sunt: 

 Terminalul portului Omisalje din Croația, care a preluat în totalitate tranzitul de țiței către 

Serbia 

 Terminalul Reni 

Societatea deține certificat pentru managementul calitatii primit din partea Bureau Veritas 

Romania cu valabilitate in perioada mai 2012 - mai 2015. 

Principalele servicii realizate de societate sunt: 

 primirea, depozitarea, condiţionarea şi expedierea ţiţeiului, păcurii, produselor petroliere; 

petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit; 

 efectuarea de testări şi analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate;  

 efectuarea de testări şi analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terţi; 

 efectuarea de reparaţii şi întreţineri pentru instalaţiile şi utilajele aflate în dotare; 

 închirierea bunurilor  proprii;  

 comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 

 

Cifra de afaceri realizată în anul 2014 este de 107.006.518  lei. Faţă de anul precedent s-a realizat 

o scadere  în mărime absolută de 4.571.650 lei.  

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în perioada 2013-2014 se prezintă astfel:   

                          

Produse petroliere lei Anul 2014 Anul 2013  
Ţiţei  35.800.725 29.525.465  
Motorină  30.865.238 32.036.926  
Benzină  8.227.396 9.637.636  
Păcură 8.277.993 13.158.759  
Produse chimice 16.259.131 9.766.290  
Petrol turbo 487.665 423.448  
Produse reziduale 462.547 9.126.420  
Alte produse şi servicii 6.625.823 7.903.224  

TOTAL 107.006.518 111.578.168  
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 Principalii indicatori economico-financiari realizati de societate in intervalul 2013-2014 sunt: 

 

Denumire indicator An 2014 An 2013 

Lichiditate curentă 0,85 0,95 

Lichiditate imediată 0,82 0,90 

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (zile) 40 39 

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori (zile) 31 48 

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate (rot) 0,24 0,25 

Viteza de rotaţie a activelor totale (rot) 0,23 0,24 

Rentabilitatea capitalului angajat (%) 0,70 0,54 

Rezultat pe acţiune de bază (lei/acţiune) 0,001111 0,296904 

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori) 3,55 3,71 

Marja bruta din vânzări (%) 2,11 1,59 

 

Numărul mediu de angajaţi al Oil Terminal S.A. Constanţa pe anul 2014 este de 1016 angajaţi. 

La 31.12.2014 numărul efectiv de personal a fost de 1029 angajaţi, structurat pe niveluri de 

pregătire astfel: 

- personal cu studii superioare 182 angajaţi din care 39 angajati  cu funcţii de conducere 

- personal cu studii medii/gimnaziale: 847 angajati, din care 783 personal calificat şi 64 personal 

necalificat. 

Numărul de persoane angajate în cursul anului 2014 este de 9 persoane in baza unor contracte 

individuale de munca pentru perioada nedeterminata. 

 

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel: 

Indicator  Anul 2014 Anul 2013 

Cheltuieli cu salarii, tichete de masă şi indemnizaţii 45.120.021 50.074.890 

Cheltuieli privind primele referitoare la participarea la 

profit 
0 43.793 

Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială 12.278.437 15.637.887 

Cheltuieli cu personalul 43.017.145 47.984.352 

Nr. mediu de personal 1.016 1.025 

  

Conducerea executivă a  OIL TERMINAL SA in anul 2014: 

Nr. 

crt. 

Nume şi Prenume Funcţie 

1.  Viorel Sorin CIUTUREANU Director General 06.07.2012 - prezent 

2.  Cristian Dan POPESCU Director General Adjunct 10.05.2013 - prezent 

3.  Adriana FRANGU Director Economic 10.07.2012 - prezent 

4.  Emil ROHAT Director Tehnic 04.01.2011 - prezent 

5.  Armando Traian ANDREȘOIU Director Logistică Reparații 10.07.2012 - prezent 

6.  Gabriel DARABAN Director Comercial 10.07.2012 - prezent 

 

Indemnizaţiile acordate în anul 2014 membrilor Consiliului de Administraţie sunt în valoare totală 

de 249.427 lei. 

La data de 31.12.2014 nu sunt înregistrate avansuri şi credite acordate membrilor organelor de 

administraţie sau conducere. 
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Conducerea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 7 membri. 

In perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 componenţa Consiliului de Administraţie este : 

 

Nr.crt Nume şi prenume 
Data 

naşterii 
Profesie Funcţie/Perioada 

1. Dan CODESCU 31.08.1953 Inginer 

Administrator 20.12.2013-13.08.2014 

Presedinte Consiliu de Administratie 

27.01.2014-13.08.2014 

2 Adrian Viorel COMAN 22.09.1954 Economist Administrator 20.12.2013 - 13.08.2014 

3. Cristian FLOREA 05.05.1972 Economist Administrator 20.12.2013 - 13.08.2014 

4. 
Gheorghe 

IONESCU 
01.04.1957 Inginer Administrator 20.12.2013 - 13.08.2014 

5. Sorin Sebastian POTANC 08.02.1954 Inginer Administrator 20.12.2013 - 30.03.2014 

6. S.C. STAAR RATING SRL - 

Persoana 

juridica 

reprezentata de 

Dan Cristian 

BARBULESCU 

Administrator 20.12.2013 - 20.02.2015 

 

7 Corin COMSULEA 31.05.1974 Economist 
Administrator 24.11.2011- 20.02.2015 

 

8. 
Laurentiu-Gabriel 

CIOCIRLAN 
24.11.1966 Economist 

Administrator 13.08.2014-20.02.2015 

Presedinte Consiliu de Administratie 

12.09.2014 – 20.02.2015 

9. Mihai-Daniel ANITEI 16.12.1969 Inginer 
Administrator 13.08.2014 - 20.02.2015 

 

10. Valeriu IVAN  17.08.1968 Jurist 
Administrator 13.08.2014 - 20.02.2015 

 

11. Mihai-Cristian CHEBAC 05.12.1967 Economist 
Administrator 13.08.2014-20.02.2015 

 

12. Anca-Maria GHERMAN  18.09.1984 Economist 
Administrator 13.08.2014-24.10.2014 

 

13. Daniel-Marius BOGDAN  30.11.1971 Inginer 

Administrator  provizoriu  

12.11.2014 - 20.02.2015 

 

 

Prin Hotararea AGOA nr.1 din 20.12.2013 a fost stabilita noua componenta a Consiliului de 

Administratie, pentru o perioada de 4 ani, in conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 privind 

guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare formata din: 

 CODESCU DAN 

 COMAN VIOREL ADRIAN 

 FLOREA CRISTIAN 

 IONESCU GHEORGHE 

 POTANC SORIN-SEBASTIAN 
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 S.C. STAAR RATING SRL     

 COMSULEA CORIN 

Prin Rezolutia nr. 2355 din 13.01.2014 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Constanta, admite cererea inregistrata sub nr. 2355 din 13.01.2014 si dispune inregistrarea in registrul 

comertului a mentiunilor cu privire la Hotararea AGOA nr.1 din 20.12.2013. 

Prin Hotararea AGOA nr.1 din 27.01.2014 s-a ales in functia de presedinte al Consiliului de 

Administratie domnul DAN CODESCU. 

In data de 28.03.2014 s-a inregistrat la sediul  OIL TERMINAL SA demisia din calitatea de 

mebru al Consiliului de Administratie a domnului Potanc Sorin Sebastian. Prin Hotararea AGOA nr.4 din 

17.06.2014 a fost revocat din calitatea de administrator domnul Potanc Sorin Sebastian, urmare demisiei. 

Prin Hotararea AGOA nr. 4/17.06.2014 a fost respins Planul de Administrare al Consiliului de 

Administratie al societatii, numit prin Hotararea AGOA nr.1 din 20.12.2013.  

In conformitate cu art. 30 alin (3) din OUG 109/2011, dacă planul de administrare revizuit nu este 

aprobat de adunarea generală a acţionarilor, administratorii în funcţie vor convoca de îndată Adunarea 

Generală a Acţionarilor, pentru numirea a unor noi administratori, cu respectarea dispoziţiilor art. 29. 

Mandatul administratorilor în funcţie încetează de drept la data numirii noilor administratori, 

conform art 30 alin 3 din OUG 109/2011. 

Consiliul de Administratie   a convocat AGOA care va avea loc in data de 13.08.2014, pe ordinea 

de zi figurand punctul cu privire la alegerea unor noi membrii ai Consiliului de Administratie al  OIL 

TERMINAL S.A., prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

                Prin Hotararea AGOA nr. 6 din 13.08.2014, isi inceteaza de drept mandatul de administrator 

raportat la prevederile art. 124 cap. IV Sectiunea I din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, urmatorii: 

 CODESCU DAN  

 COMAN VIOREL-ADRIAN  

 FLOREA CRISTIAN  

 IONESCU GHEORGHE  

 

                Prin Hotararea AGOA nr. 6 din 13.08.2014 s-a stabilit noua componenta a Consiliului de 

Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A. desemnata prin aplicarea metodei votului cumulativ, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare astfel: 

 ANITEI MIHAI-DANIEL                                   

 IVAN VALERIU                                                 

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN                                            

 CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL             

 GHERMAN ANCA MARIA                                            

 SC STAAR RATING S.R.L.                                              

 COMȘULEA CORIN  

                In conformitate cu prevederile art. 17 alin 3 din actul constitutiv al societatii, administratorii 

sunt alesi pe o perioada de 4 ani. 

                Prin Rezolutia nr. 20931 din 03.09.2014 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul 

Constanta a admis cererea de inregistrare nr. 63781 din 01.09.2014 si a dispus inregistrarea in Registrul 

Comertului a mentiunilor cu privire la Hotararea AGOA nr.6 din 13.08.2014. 
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                Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 91/12.09.2014 a fost numit in functia de presedinte 

al Consiliului de Administratie domnul CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL. 

 

                În data de 24.10.2014 doamna Anca-Maria GHERMAN își depune demisia din funcția de 

administrator al societății. Astfel, prin decizia 110/12.11.2014, Consiliul de Administrație îl numește în 

calitate de administrator provizoriu pe domnul Daniel Bogdan Marius. 

 

                În data de 22.12.2014 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu a aprobat planul de 

administrare depus de administratorii societății. În consecință, s-a convocat Adunarea Generală Ordinară 

a Acționarilor, având înscrisă pe ordinea de zi alegerea Consiliului de Administrație.  

 

Prin hotărârea nr. 3/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor revoca Consiliul de 

Administratie ales prin Hotararea AGOA nr. 6/13.08.2014, cu urmatoarea componenta : 

 CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL             

 ANITEI MIHAI-DANIEL                                   

 IVAN VALERIU                                                 

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN    

 COMȘULEA CORIN 

 SC STAAR RATING S.R.L.                                              

 

               Prin hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4/20.02.2015, se aleg în calitate de 

membrii ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL S.A. pentru un mandat de un an 

sau până la desemnarea noilor administratori de către Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile 

prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această numire intervine înainte 

de împlinirea termenului de un an, urmatorii:  

 COSTREIE TOMA-BOGDAN  

 CRIȘAN DANIEL-MARIUS  

 DAVID ELENA-DANIELA  

 GHEORGHE CRISTIAN –FLORIN  

 MATEI DUMITRU  

 PĂUN DAN  

 

Prin hotărârea nr. 5/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba  ca:” in 

 conformitate cu prevederile art. 124. (4) din Regulamentul 1/2006 CNVM  “Aplicarea metodei votului 

cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administraţie, format din cel puţin cinci membri, în 

cadrul aceleiaşi AGA”, nu se desemnează componența unui nou Consiliu de Administrație prin aplicarea 

votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare” (rezultatul votului fiind următorul:  

 

 SC STAAR RATING SRL – 368.664.590 – voturi cumulate  

 MATEI DUMITRU – 258.048.182 – voturi cumulate  

 ȚICU NICULAE – 952.637 – voturi cumulate.  

 ANIȚEI MIHAI DANIEL – 0 –        voturi cumulate  



OIL TERMINAL -  Note la situatiile financiare pentru anul incheiat la 
31 decembrie 2014 

 

Page 7 of 82 

 BOGDAN DANIEL MARIUS – 0 - voturi cumulate  

 CHEBAC MIHAI-CRISTIAN – 0 – voturi cumulate  

 CIOCIRLAN LAURENTIU-GABRIEL – 0 – voturi cumulate  

 COMȘULEA CORIN  – 0 –             voturi cumulate  

 IVAN VALERIU - – 0 – voturi cumulate  

 NANCU DUMITRU – 0 – voturi cumulate)”. 

 

Prin hotărârea nr. 6/20.02.2015 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba stabilirea datei de 

09.03.2015, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 si 

stabilirea datei de 06.03.2015 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale 

Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 in corelare cu Decizia ASF 

nr. 1430/07.10.2014. 

La art. 2 din aceeasi hotarare adunarea aproba  imputernicirea presedintelui de sedinta sa semneze 

hotararile adunarii  iar la art.3 se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze 

documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind 

publicarea acestor hotarari. 

 

Hotararea Adunarii Generale a Acționarilor nr. 5/20.02.2015 a fost inregistrata la Registrul 

Comertului la data de 11.03.2015 in baza rezolutiei 5619/10.03.2015. 

 

Hotararile nr. 3, 4 si 6/20.02.2015 nu au fost inregistrate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Constanta, intrucat au fost formulate  cereri de interventie de catre actionarul Broadhurst 

Investments Ltd. 

Urmare cererilor de interventie formulate, Oficiului Registrului Comertului a declinat competenta de 

solutionare a cererilor de inregistrare a mentiunilor in favoarea Tribunalului Constanta, Sectia Comercial, 

in conformitate cu prvederile art.7¹ din OUG nr. 116/2009 privind instituirea unor masuri privind 

activitatea de inregistrare in Registrul Comertului.  

 Tribunalul Constanța, după înregistrarea celor trei cereri de intervenție a alocat trei numere de dosar 

pentru fiecare speță în parte, respectiv 1502/118/2015, 1503/118/2015 si 1505/118/2015. In dosarul 

1505/118/2015, instanta de judecata a stabilit primul termen de judecata in data de 27.04.2015. 

 

Mentionam ca pana la data prezentei nu ni s-au comunicat citatii insotite de cererea de interventie. S-

au depus intampinari in toate cele 3 dosare, care urmeaza a fi comunicate  petentulului Broadhurst LTD. 

In temeiul art. 201 alin. 2 Noul Cod de Procedura Civila, judecatorul va pune in vedere acestuia sa depuna 

raspuns la intampinarea formulata de Oil Terminal S.A, in termen de 10 zile de la comunicarea citatiei. 

 

In temeiul art. 201 alin. 4 Noul Cod de Procedura Civila,  “În cazul în care pârâtul nu a depus 

întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la 

întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul 

fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, 

dispunând citarea părţilor”.  

 

Societatea OIL TERMINAL a formulat ordonanță președințială la Tribunalul Constanța față de 

cererea de intervenție în nume propriu depusă de acționarul Broadhurst Investments Ltd împotriva 

hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 3, 4, și 6 din 20.02.2015 și a fost înregistrată cu 
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număr de dosar 1542/118/2015. La primul termen de judecata din data de 24.03.2015, Dan Cristian 

Barbulescu a formulat cerere de interventie. Pentru ca nu s-a indeplinit procedura de citare cu parata 

Broadhurst Investement LTD, se va cita intervenientul sa achite taxa judiciara de timbru si sa-si precizeze 

cererea de interventie daca este principala sau accesorie. 

 

In data de 30.03.2015 s-a depus intampinare la cererea de interventie si precizari privind citarea paratei 

Broadhurst Investment LTD. 

 

La termenul din data de  06.04.2015  Ticu Nicolae  a formulat cerere de interventie. Instanța a dispus 

citarea intervenientului cu achitarea taxei judiciare de timbru si cu mentiunea de a –si preciza natura 

interventiei. Intervenientul Barbulescu a timbrat actiunea si a precizat prin aparator ales ca intelege sa 

formuleze cerere de interventie accesorie, iar pentru a fi citata parata Broadhurst la sediul social se va 

depune inca o copie dupa ordonanta presedentiala, tradusa in lb. engleza. Următorul termen de judecată a 

fost stabilit în data de 22.06.2015. 

 

OIL Terminal nu are relatii cu filiale sau entitati asociate şi nu deţine participaţii semnificative la 

alte societăţi. Singurele titluri deţinute pe termen lung sunt la capitalul social al companiei Pan European 

Oil Pipeline – Societatea de dezvoltare a proiectului (PEOP – PDC), în valoare de 170.972 lei, 

reprezentând 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire sterline. 

 

2. Politici contabile semnificative 

 

2.1. Declaratia de conformitate 

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu cerintele Standardelor Internationale  de 

Raportare Financiara (IFRS) prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.126/2008 de adoptare a anumitor 

standarde internationale de contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare, adoptate in 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 

iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.  

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii. Sumele 

sunt exprimate in lei, in toate componentele situatiilor financiare. 

OIL TERMINAL nu face parte dintr-un grup de entitati aflate sub controlul unei societati mama si nu 

aplica IAS 27 – Situatii financiare consolidate si individuale. 

 

2.2 a) Standarde si amendamente la standard care existau la 1 ianuarie 2014 

In anul 2014, politicile contabile sunt aceleasi cu cele din exercitiul financiar anterior. 

Nu exista standade, interpretari sau amendamente la standardele existente, emise de catre Comisia 

Standardelor Internationale de Contabilitate (IASB) si adoptate de catre Uniunea Europeana, care se aplica 

pentru prima data pentru anul financiar care incepe la 1 ianuarie 2014,  care sa aiba un impact semnificativ 

asupra situtaiilor financiare ale societatii.  

 

b) Noi standarde, amendamente si interpretari cu aplicare dupa data de 1 ianuarie 2014 si 

care nu au fost adoptate mai devreme 

Exista standarde noi, amendamente si interpretari care se aplica pentru perioadele anuale care 

incep dupa 1 ianuarie 2014 si care nu au fost aplicate la intocmirea acestor situatii financiare. Nici unul 

dintre cele de mai jos nu se estimeaza a avea un efect semnficativ in viitor asupra situatiilor financiare.  
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Lista de mai jos descrie standardele/interpretarile care au fost emise si sunt aplicabile incepand cu 

perioada sau dupa perioada 1 ianuarie 2014.  

 

Subiect 

 

Cerinte  

Data 

aplicare 

   

Amendamente la 

IAS 

32 « Instrumente 

financiare : 

Prezentare » cu 

privire la 

compensarea 

activeor si 

pasivelor. 

Amendamentul se refera la aplicarea ghidului IAS 32 si clarifica 

anumite cerinte pentru compensarea activelor si pasivelor in cadrul 

bilantului.  

1/1/2014 

   

IAS 36 

“Deprecierea 

activelor” cu 

privire la 

prezentarea 

sumelor 

recuperabile. 

Amendamentul se refera la  prezentarea informatiilor cu privire la 

valoarea recuperabila a activelor depreciate daca valoarea se bazeaza 

pe valoare justa minus costul disponibilizarii.  

1/1/2014 

   

IAS 39 

“Instrumente 

financiare: 

recunoastere si 

evaluare” cu privire 

la novarea 

derivatevelor.  

Amendamentul scuteste de la intreruperea contabilitatii de hedging 

atunci cand novarea instrumentului de hedging intruneste anumite 

conditii.  

1/1/2014 

   

IFRS 21 “Taxe” Este o intepretare a IAS 37 “Provizioane, datorii si active 

contingente”. IAS 37 stabileste criteriile pentru recunoasterea unei 

datorii, si anume cerinta ca entitatea sa aiba o obligatie prezenta ca 

rezultat al unui eveniment trecut. Interpretarea se refera la ce 

inseamna acest eveniment trecut, cand da nastere la o obligatie de 

taxe si cand datoria trebuie recunoscuta.  

1/12014 

 

Cerinte care urmeaza a se aplica in viitor 

Mai jos este o lista de standarde si interpetari care au fot emise si care nu se aplica decat in perioade dupa 

data de 1 ianuarie 2014.  

   

   

Modernizari anuale 

2012 

Aceste modernizari modifica standardele din 2010 pana in 2012. Ele 

includ modificari cu privire la: 

 IFRS 2 “Plati pe baza de actiuni” si clarifica definitia unei 

conditii  si defineste separat “conditia de performanta” si 

“conditia de serviciu”.  

1/7/2014 
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 IFRS 3 “Combinari de intreprinderi”,  clarifica faptul ca o 

obligatie de a plati o datorie contingenta care intruneste 

definitia unui instrument financiar se clasifica ca datorie 

financiara sau capital propriu, pe baza definitiilor din IAS 

32. De asemenea clarifica faptul ca toate datoriile 

contingente care nu sunt de capitaluri proprii se masoara la 

valoare justa la fiecare data de raportare, modificarile de 

valoare fiind recunoscute in contul de rezultat.  

 IFRS 8 “Segmente de exploare” care este amendat in sensul 

prezentarii rationamentului aplicat de catre conducere in 

agregarea segmentelor operationale.  

 IFRS 13 “Valoare justa” care modifica baza concluziilor 

pentru clarificarea faptului ca nu s-a intentionat eliminarea 

abilitatii de a evalua creantele si datoriile la valoarea de 

facture, atunci cand efectul intreruperii este nesemnificativ.  

 IAS 16 “Imobilizari corporale” si IAS 38 “Imobilizari 

necorporale” sunt modificate pentru a clarifica felul in care 

valoarea contabila bruta si amortizarea acumulata sunt 

tratate atunci cand entitatea utilizeaza modelul reevaluarii.  

 IAS 24 « Tranzactii cu parti afiliate” se modifica pentru a 

include ca parte afiliata, o entitate care furnizeaza servicii de 

personal de conducere catre entitatea care raporteaza. Se 

solicita prezentarea sumelor facturate catre entitatea care 

raporteaza.  

   

Modernizari anuale 

2013 

Aceste moderenizari modifica standardul din ciclul de raportare 

2011-2013. Ele includ: 

 IFRS 1 “Prima adoptare a IFRS”, baza de concluzii se 

modifica pentru a clarifica faptul ca atunci cand un nou 

standard nu este obligatoriu, dar este disponibil pentru 

aplicare in avans, entitatea poate utiliza fie vechea sau nou 

versiune publicata, cu conditia ca acelasi standard sa se 

aplice pentru toate perioadele.  

 IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” se modifica pentru a 

clarifica faptul ca IFRS 3 nu se aplica contabilitatii pentru 

formarea nici unui joint venture din IFRS 11.  

 IFRS 13 “Evaluarea la valoare justa” se modifica pentru a 

clarifica faptul ca exceptia de portofoliu din IFRS 13 se 

aplica tuturor contractelor care intra in aria de aplicabilitate 

a IAS 39 si IFRS 9.  

 IAS 40 “Proprietati de investitii” se modifica pentru a 

clarifica faptul ca IAS 40 si IFRS 3 nu se exclud reciproc. 

IAS 40 asista utilizatorii in distinctia dintre proprietate 

investitionala si proprietate ocupata de catre proprietar.  

1/7/2014 

Amandamente la 

IAS 19 “Beneficiile 

angajatilor” cu 

privire la angajat 

Amenadmentul se aplica contributiilor angajatilor si a tertelor parti 

la un plan definit de beneficii si clarifica tratamentul acestor 

contributii. Amendamentul distinge intre contributii care sunt legate 

de servicii pentru perioada in care apar si cele pentru servicii pentru 

1/7/2014 
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sau contributii de la 

terte parti in planuri 

de beneficii 

definite.  

periode mai lungi. Obiectivul acestui amendament este simplificarea 

contabilitatii pentru contributii care sunt indepenedente de numarul 

de ani de angajare a angajatului.  

   

Amendamente la 

IFRS 11 

“Angajamente 

comune” privind 

achizitia unui 

interes intr-o 

operatiune cumuna 

Amendamentul furnizeaza ajutor in felul in care trebuie contabilizata 

achizitia unui interes intr-o entitate controlata in comun care este o 

afacere. Amendamentul cere ca investitorul sa aplice principiul 

combinarii de intreprinderi atunci cand achizitioneaza un interes ca 

cel de mai sus.  

1/1/2016 

   

Amendament la 

IAS 16 “Imobilizari 

corporale” si IAS 

38 “Imobilizari 

necorporale” 

privind deprecierea 

si amortizarea.  

Amendamentul clarifica faptul ca utililzarea metodelor bazate pe 

venit privind deprecierea activelor nu este adecvata deoarece venitul 

generat de o activitate care include utilizarea activului reflecta in 

general factori diferiti de consumarea de beneficii economice ale 

activului respectiv. Acelasi lucru pentru deprecierea activelor 

necorporale.  

1/1/2016 

   

Amendament la 

IAS 16 “Imobilizari 

corporale” si IAS 

41 “Agricultura” 

privind plantele 

aflate la terti. 

Amendamentul modifica raportarea pentru plante aflate la purtator, 

ca vita-de-vie, arbore de cauciuc si palmieri de ulei. Plantele la 

purtator trebuie sa fie contabilizate in acelasi mod ca si o imobilizare 

corporala, deoarece exploatarea acestora este similara cu cea de 

productie. Aceste active, insa raman in domeniul IAS 40.  

 

   

Amendamente la 

IFRS 10 si IAS 28 

privind vanzarea de 

active intre un 

investitor si 

asociatul 

Acestea amendamente se refera la inconsecventa dintre IFRS 10 si 

IAS 28 privind vanzarea sau contributia in active intre investitor si 

asociatul sau sau in cadrul unei operatiuni controlate in comun.  

O pierdere sau un profit trebuie recunoscute atunci cnad se implica o 

afacere.  

1/1/2016 

   

Amendament la 

IAS 27 “Situatii 

financiare 

individuale” 

Amendamentul permite entitatilor sa utilizeze metoda capitalurilor 

proprii pentru contabilizarea investitiilor in succursale, joint venture 

si participatii in cadrul situatiilor financiare individuale.  

1/1/2016 

   

IFRS 14 “Conturi 

de anagajamente de 

regularizare” 

Standardul permite celor care aplica penru prima data IFRS sa 

continue sa recunoasca sumele legate de evaluarea reglementarii in 

conformitate cu regelementarile contabile anterioare atunci cand 

adopta IFRS.  

1/1/2016 

   

Modernizari anuale 

2014 

Acestea modernizari modifica standarde din ciclul de raportare 

2012-2014. Ele includ : 

 IFRS 5 “Active pe termen lung detinute pentru vanzare si 

activitati intrerupte” – amendamentul clarifica faptul ca, 

1/7/2016 
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atunci cand un activ este reclasificat din “detinut pentru 

vanzare” in “detinut pentru distribuire” sau vice-versa, 

aceasta nu constituie o modificare a planului de a vinde sau 

a distribui si nu trebuie sa fie inregistrat ca atare.   

 IFRS 7 “Instrumente financiare: Prezentari” – exista doua 

amendamente:  

o Contracte de servicii – daca entitatea transfera 

activul financiar catre o terta parte in conditiile care 

ii permit celui care transfera sa derecunoasca 

activul, IFRS 7 cere prezentarea tuturor tipurilor de 

implicare pe care entitatea le mai poate avea in 

activul transferat.  

o Situatii financiare interimare – amendamentul 

clarifica faptul ca, atunci cand se determina 

prezentarile suplimentare solicitate de 

amendamentele la IFRS 7 “Prezentare – 

compensarea activelor si datoriilor financiare” nu se 

solicita in mod explicit sa se realizeze pentru toate 

periodele interimare, decat daca IAS 34 o cere. 

Amendamentul se aplica retrospectiv.  

 IAS 34 – Situatii financiare interimare” – amendamentul 

clarifica ceea ce se intelege prin “informatii prezentate in 

alta parte a raportului financiar”. Amendamentul modifica 

de asemenea IAS 34 in sensul cerintei de a indica in cadrul 

notelor referinta care se refera la aceste informatii.  

   

IFRS 15 “Venituri 

din contractele cu 

clientii” 

Acesta este un standard de convergenta cu privire la recunoasterea 

veniturilor. Inlocuieste IAS 11 “Contracte de constructii”, IAS 18 

“Venituri” si interpretarile aferente.  

Venitul este recunoscut atunci cand un client obtine controlul unui 

bun sau al unui serviciu. Clientul obtine controlul atunci cand are 

abilitatea de a directiona utilizarea si de a obtine beneficii din bunul 

sau serviciul respectiv.  

Principiul de baza al IFRS 15 este acela ca o entitate isi recunoaste 

venitul ca urmare a transferului promis de bunuri si servicii catre 

clienti in cuantumul sumei care reflecta considertia pe care entitatea 

se asteapta sa o primeasca pentru aceste bunuri si servicii. O enitate 

recunoaste veniturile in conformitate cu acest principiu de baza prin 

aolicarea urmatorilor pasi : 

 Pasul 1: Identificarea contractului cu clientul 

 Pasul 2: Identificarea obligatiilor din contract. 

 Pasul 3: Determinarea pretului tranzactiei 

 Pasul 4: Alocarea pretului tranzactiei pe fiecare oblilgatie 

din contract. 

 Pasul 5: Recunoasterea venitului atunci cand enitatea isi 

satisface obligatiile.  

IFRS 15 include de asemenea un set de cerinte de prezentare care 

vor avea ca rezultat furnizarea de informatii complete despre natura, 

suma, perioada si incertitudinea veniturilor si a fluxurilor de 

1/1/2017 
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trezorerie provenite din contractele entitatii cu clientii.  

   

IFRS 9 

“Instrumente 

financiare” 

Versiunea completa a IFRS 9 va inlocui ghidul de aplicare al IAS 

39. IFRS 9 retine, dar simplifica, modelul mixt de evaluare si 

stabileste trei categorii de masuri primare pentru activele financiare : 

costul amortizat, valoare justa prin rezultatul comprehensiv si 

valoare justa prin contul de rezultate. Baza clasificarii depinde de 

modelul de afacere al entitatii si fluxurile de trezorerie contractuale 

ale activului financiar.  

1/1/2018 

  

 

2.3. Bazele evaluarii 

Situatiile financiare sunt intocmite la cost istoric modificate pentru a include reevaluarea 

imobilizarilor corporale si necorporale si ajustate conform Standardului International de Constabilitate 

IAS 29 - Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste – pana la 31 decembrie 2003. Incepand cu 

1 ianuarie 2004 economia Romaniei nu mai este considerate hiperinflationista. 

Societatea a incetat aplicarea IAS 29 incepand cu acesta data.  

 

2.4. Moneda functionala si de prezentare 

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei, aceasta fiind si moneda functionala a companiei. 

Toate informatiile financiare sunt prezentate in lei, rotunjite la intreg daca nu este specificat altfel. 

 

2.5.  Utilizarea estimarilor si rationamentelor profesionale 

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea 

unor estimari, judecati si presupuneri ce afecteaza aplicarea politicilor contabile precum si valoarea 

raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si presupunerile asociate acestor 

estimari sunt bazate pe experienta istorica precum si pe alti factori considerati rezonabili in contextual 

acestor estimari. Rezultatele acestor estimari formeaza baza judecatilor referitoare la valorile contabile ale 

activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele actuale pot fi diferite 

de valorile estimarilor. Estimarile sunt revizuite periodic si daca sunt necesare ajustari, acestea sunt 

raportate in contul de profit si pierdere al perioadei in care devin cunoscute.Cu toate acestea, 

incertitudinea aferenta estimarilor poate genera rezultate diferite de estimarile initiale si poate duce la 

ajustari semnificative ale valorii contabile a activelor sau datoriilor in perioadele viitoare. Managemetul 

considera ca orice abatere de la aceste estimari nu va avea o influenta semnificativa asupra stituatiilor 

financiare in viitorul apropiat. 

In conformitate cu IAS 36, atat imobilizarile corporale cat si cele necorporale sunt analizate la data 

bilantului pentru a se identifica daca exista indicii de depreciere. Daca exista indicii ca s-a produs o 

pierdere din depreciere societatea estimeaza valoarea recuperabila a unitatii generatoare de numerar sau a 

activului. Valoarea recuperabila este maximul dintre valoarea de utilizare si valoarea de vanzare mai putin 

costurile aferente vanzarii. In majoritatea cazurilor, societatea estimeaza valoarea de utilizare. Calculul 

valorii de utilizare este bazat pe bugete si previziuni si necesita o serie ampla de estimari si ipoteze, cum 

sunt: preturile viitoare ale produselor si/sau marjele brute, ratele de crestere, indicii de inflatie, cursurile de 

schimb, ratele de actualizare etc. 

 

2.6. Ipoteze 

In procesul de aplicare a politicilor contabile ale societatii conducerea nu a facut ipoteze 

semnificative, in afara de cele care implica estimari ale provizioanelor pentru creante, stocuri si litigii, 

care au efect semnificativ asupra valorilor din situatiile financiare. 
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2.7. Bazele contabilitatii si raportarii in economiile hiperinflationiste 

Moneda de evaluare si raportare a societatii este leul romanesc nou (RON), IAS 29 – Raportarea 

financiara in economiile hiperinflationiste cere ca situatiile financiare ale societatilor care raporteaza in 

moneda unei economii hiperinflationiste sa fie intocmite in termeni de unitate monetara curenta la data 

bilantului si toate sumele trebuie retratate in aceste conditii.  

IAS 29 prevede ca raportarea rezultatului operational si a pozitiei financiare in moneda locala, fara 

retratarea aferenta inflatiei, este nefolositoare pentru ca banii isi pierd puterea de cumparare atat de repede, 

incat o comparatie intre valoarea tranzactiilor sau a altor evenimente care au avut loc in momente diferite, 

chiar si in cadrul aceleiasi perioade de raportare este gresita.  

IAS 29 sugereaza ca o economie trebuie considerata hiperinflationista daca se indeplinesc anumite 

conditii , una dintre ele fiind aceea ca rata cumulativa a inflatiei pe o perioada de trei ani sa depaseasca 

100%. 

Pana la 31 decembrie 2003 s-au efectuat ajustari in vederea reflectarii aplicarii IAS 29. 

Aplicarea IAS 29 categoriilor specifice de tranzactii si solduri in cadrul situatiilor financiare este 

prezentata mai jos: 

Active si pasive monetare 

Activele si pasivele monetare nu au fost reevaluate in vederea aplicarii IAS 29, deoarece acestea 

sunt deja exprimate in raport cu unitatea monetara curenta la data bilantului. 

Active si pasive nemonetare si capitaluri proprii 

Din aceasta categorie componentele de capitaluri proprii au fost retratate aplicand indicele de inflatie 

din luna in care componentele capitalurilor proprii au fost inregistrate initial in situatiile financiare pana la 

31 decembrie 2003. 

 

 

 

2.8. Tranzactii in moneda straina 

Tranzactiile in moneda straina sunt transformate in moneda functionala a companiei utilizand rata de 

schimb din ziua tranzactiei.  

Activele monetare si datoriile denominate in moneda straina la data intocmirii bilantului sunt 

transformate in moneda functională cu o rata de schimb la data bilantului. 

 Diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.  

Activele si pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric in valuta sunt 

transformate utilizand rata de schimb de la data tranzactiei. 

La 31.12.2014, respectiv 31.12.2013 cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor 

în valuta străină sunt :  

 

Moneda  

Anul incheiat 

la 31 

decembrie 

2014 

Anul incheiat 

la  31 

decembrie 

2013 

1 FRANC ELVEŢIAN CHF 3,7273 3,6546 

1 EURO EUR 4,4821 4,4847 

1 LIRĂ STERLINĂ GBP 5,7430 5,3812 

1 DOLAR SUA USD 3,6868 3,2551 
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2.9. Imobilizari corporale 

 

a) Prezentari generale 

 

Imobilizarile corporale sunt prezentate la valoarea lor reevaluata mai putin amortizarea cumulata si 

pierderile din depreciere.  

Costul activelor construite in regie proprie include costul materialelor, al salariilor directe, estimarea 

initiala, unde este cazul a costurilor de demontare si de mutare a elementelor si restaurarea 

amplasamentului direct atribuibile, si o cota parte a cheltuielilor indirecte.  

Cand un activ prezinta componente majore cu durate de viata utile diferite, aceste componente sunt 

inregistrate ca si elemente de active separate.  

Valoarea justa a activelor tangibile a fost stabilita pe baza principiului continuitatii. 

 

b) Evaluarea la recunoastere 

Un element de imobilizari corporale care indeplineste condiiile de reunoastere drept activ, este evaluat 

la costul sau.  

 

 

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la costul de achizitie (pentru cele procurate cu titlu 

oneros), la valoarea de aport (pentru cele primite ca aport in natura la constituirea/majorarea capitalului 

social), respectiv la valoarea justa de la data dobandirii pentru cele primite cu titlu gratuit). 

 

c) Evaluarea dupa recunoastere 

Pentru recunoasterea ulterioara s-a adoptat modelul reevaluarii, conform IAS 16 – Imobilizari 

corporale. 

Valoarea bunului reevaluat este valoarea sa justa la data reevaluarii minus orice amortizare 

acumulata ulterior si orice pirderi acumulate din depreciere. 

Reevaluarile trebuie sa se faca cu o suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila 

nu se deosebeste semnificativ de ceea ce s-ar fi determinat prin utillizarea valorii juste la data bilantului. 

Reevaluarile sunt efectuate de catre evaluator independent certificat ANEVAR. 

Valoarea reevaluata (in plus) se substituie costului de achizitie. Diferentele in plus din reevaluare 

se reflecta in contabilitate la capitalurile proprii cu titlul de surplus din reevaluare, cu exceptia cazului in 

care crestererea compenseaza o descrestere din reevaluarea anterioara a aceluiasi activ recunoscut anterior 

in profit sau pierdere, caz in care cresterea se recunoaste direct in contul de  profit sau pierdere. 

Diferentele in minus din reevaluare se recunosc in profit sau pierdere, cu exceptia cazului in care 

descresterea compenseaza o crestere anterioara din reevaluare, acumulata in capitalurile proprii ca surplus 

din reevaluare, caz in care reducerea este recunoscuta in alte elemente de capitaluri proprii, micsorand 

surplusul din reevaluare. 

Surplusul din reevaluare inclus in capitalurile proprii aferent unui element de imobilizari 

corporale, este transferat direct in rezultatul reportat atunci cand activul este derecunoscut. 

Aceasta implica transferul intregului surplus atunci cand activul este retras sau cedat.  

Transferurile din surplusul din reevaluare in rezultatul reportat nu se efectueaza prin profit sau 

pierdere. 

Orice castig sau pierdere inregistrat la iesirea unui active imobilzat a fost recunoscut in contul de 

profit si pierdere. 
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d) Cheltuieli ulterioare 

Societatea recunoaste in valoarea neta contabila a unui mijloc fix corporal costul unei componente 

inlocuite, daca sunt intrunite criteriile de recunostere: este posibila generarea catre companie de beneficii 

economice viitoare aferente activului si costul activului poate fi evaluat in mod credibil.  

Cheltuielile cu reparatiile sau intretinerea mijloacelor fixe, efectuate pentru a restabili sau a mentine 

valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. 

Sumele platite sau de platit generate de operatiunile care conduc la cresterea valorii si/sau duratei de 

viata, prin modernizarea imobilizarilor corporale detinute, respectiv acele operatiuni care conduc la o 

imbunatatire semnificativa a paramatrilor tehnici, la o crestere a potentialului de generare a unor beneficii 

economice de catre acestea, se capitalizeaza (maresc in mod corespunzator valoarea contabila a 

respectivei imobilizari). 

 

e)  Amortizarea 

Amortizarea se calculeaza la valoarea contabila (costul de achizitie sau valoarea reevaluata) 

utilizandu-se metoda de amortizare lineara, de-a lungul duratei de viata utila estimate a activelor incepand 

din luna urmatoare punerii in functiune si se include lunar in costurile societatii. 

 

 

 

Duratele de viata utila estimate sunt: 

 

Categorie Durata de viata utila ( ani) 

 

Construcţii  8-40 ani 

 

Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)     3-24 ani 

Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare        2-24 ani 

 

Mijloace de transport  3-16 ani 

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale                    2-16 ani 

 

Cheltuielile cu amortizarea pentru fiecare perioada sunt recunoscute in profit sau pierdere numai 

daca nu sunt inlcluse in valoarea contabila a unui alt activ. 

Amortizarea unui activ incepe cand acesta este disponibil pentru utilizare, adica atunci cand se 

afla in amplasamentul si starea necesara pentru a functiona in maniera dorita de conducere.  

Amortizarea unui activ inceteaza cel mai devreme la data cand activul este clasificat drept detinut 

in vederea vanzarii (sau inclus intr-un grup destinat cedarii care este clasificat drept detinut in vederea 

vanzarii) in conformitate cu IFRS 5 si la data la care activul este derecunoscut. 

Prin urmare, amortizarea nu inceteaza cand activul nu este utilizat sau este scos din uz cu exceptia cazului 

in care acesta este complet amortizat. Cu toate acestea, conform metodelor de amortizare bazate pe 

utilizare, cheltuielile de amortizare pot fi 0 atunci cand nu exista productie. 

Fiecare parte a unui element de imobilizari corporale, cu un cost semnificativ fata de costul total 

al elementului se amortizeaza separat. 

Valoarea reziduala si durata de viata utila a unui activ trebuie revizuite cel putin la fiecare sfarsit 

de exercitiu financiar. Daca asteptarile se deosebesc de alte estimari anterioare, modificarea (modificarile) 

trebuie contabilizata ca modificare de estimare contabila, in conformitate cu IAS 8 – politici contabile, 

modificari ale estimarilor contabile si erori. 
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Terenurile nu se depreciaza. Deprecierea altor bunuri tangibile este calculata folosind metoda 

amortizarii lineare, alocand costuri aferente valorii reziduale in concordant cu durata de viata aferenta. 

 

f) Deprecierea imobilizarilor corporale 

Un activ este depreciat atunci cand valoarea sa contabila depaseste valoarea sa recuperabila.  

Cu ocazia fiecarei date de raportare, societatea trebuie sa verifice daca exista indicii ale deprecierii 

activelor. In cazul in care sunt identificate astfel de indicii, societatea trebuie sa estimeze valoarea 

recuperabila a activului.  

Daca valoarea contabila a unui activ este diminuata ca urmare a unei reevaluari, acesta diminuare 

trebuie recunoscuta in profit sau pierdere. Cu toate acestea reducerea trebuie recunoscuta in alte elemente 

ale rezultaului global numai in masura in care surplusul din reevaluare  nu prezinta un sold creditor pentru 

acel activ. Reducerea recunoscuta in alte elemente ale capitalurilor proprii micsoreaza suma cumulata in 

capitalurile propii cu titlu de surplus din reevaluare. 

 

g) Derecunoasterea  

 

Valoarea contabila a unui element de imobilizari corporale trebuie derecunoscuta:  

  - la cedare; 

  -  cand nu se mai asteapta nici un beneficiu economic viitor din utilizarea sau cedarea sa. 

Castigul sau pierderea care rezulta din derecunoasterea unui element de imobilizari corporale trebuie 

inclus in profit sau pierdere cand elemental este derecunoscut. 

 

2.10.  Imobilizari necorporale 

a) Recunoastere si evaluare 

Pentru recunoasterea unui activ drept imobilizare necorporala societatea trebuie sa demonstreze ca 

elementul respectiv intruneste urmatoarele: 

 definitia unei imobilizari necorporale, respectiv: 

- este separabila, adica poate fi separata sau divizata de entitate si vanduta, transferata, autorizata, 

inchiriata sau schimbata, fie individual, fie impreuna cu un contract, un activ sau o datorie 

corespondenta; 

- decurge din drepturi contractuale sau de alta natura legala, indiferent daca acele drepturi sunt 

transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi sau obligatii; 

 criteriile de recunoastere, respectiv: 

- este probabil ca beneficiile economice viitoare preconizate a fi atribuite imobilizarii sa revina 

societatii; 

 -  costul imobilizarii poate fi evaluat credibil. 

 

O imobilizare necorporala trebuie evaluat initial la cost.  

Costul unei imobilizari necorporale, dobandite separat, este alcatuit din: 

- Pretul  sau de cumparare, inclusive taxele vamale de import si taxele de cumparare 

nerambursabile, dupa scaderea reducerilor si rabaturilor comerciale; 

- Orice cost de atribuit direct pregatirii activului pentru utilizarea prevazuta. 

 

Pentru o imobilizare necorporala dobandita gratuit, sau pentru o contraprestatie simbolica, prin 

intermediul unei subventii guvernamentale, societatea recunoaste initial activul la valoarea nominala plus 

orice cheltuieli, direct atribuibile pregatirii activului pentru utilizarea intentionata. 
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Imobilizarile necorporale, conform reglementarilor general acceptate nu pot fi dobandite prin 

schimburi de active, acestea fiind tratate ca livrari speciale. 

 

b) Recunoasterea unor cheltuieli 

Cheltuielile cu un element necorporal trebuie recunoscute drept costuri atunci cand sunt suportate, cu 

exceptia cazurilor in care fac parte din costul unei imobilizari necorporale care indeplineste criteriile de 

recunoastere. 

Cheltuielile referitoare la imobilizari necorporale care au fost initial recunoscute drept costuri nu sunt 

incluse in costul imobilizarilor necorporale la o data ulterioara.  

 

c) Evaluarea dupa recunoastere 

Dupa recunoastere o imobilizare necorporala este contabilizata pe baza modelului bazat pe reevaluare, 

sau pe modelul bazat pe cost in situatia in care nu exista o piata activa pentru imobilizarea necorporala 

respectiva, adica la costul sau mai putin orice amortizare cumulata si orice pirderi din deprecieri cumulate. 

 

d) Amortizarea 
 

Programele informatice si licentele utilizate sunt amortizate pe o perioada de  trei ani utilizand metoda 

de amortizare lineara. 

 

2.11.  Clienti si conturi asimilate 

 

Conturile de clienti si conturile asimilate, includ facturile emise si neincasate la 31 decembrie 2014 

la valoarea nominala si aferenta serviciilor prestate in cursul anului 2014. Conturile de clienti si conturile 

asimilate sunt inregistrate la valoarea realizabila. 

Valorea creantelor este prezentata la valoarea facturilor initiale  diminuata cu provizioanele 

 (ajustarea pentru depreciere) pentru creante incerte. Valoarea provizioanelor ( ajustari pentru depreciere) 

se calculeaza ca fiind diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila. 

 

2.12. Stocuri 

 

Stocurile sunt masurate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea 

realizabila neta este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii – costurile estimat pentru 

finalizare, daca este cazul, si cheltuielile ocazionate de vanzare.  

Sunt inregistrate ajustari pentru stocurile cu miscare lenta, uzate fizic si moral, daca este cazul. 

Costul stocurilor este determinat pe baza metodei de evaluare FIFO.  

 

2.13. Numerar si echivalente de numerar 

 

Numerarul si echivalentele de numerar sunt prezentate in bilant la cost. In scopul intocmirii situatiei 

fluzurilor de numerar, numerarul si echivalentele de numerar cuprind casa, conturile la banci,  numerar in 

tranzit, alte investitii financiare pe termen scurt cu nivel ridicat de lichiditate, cu scadenta la 3 luni sau mai 

putin si facilitatile de descoperit de cont. 

 

2.14. Beneficiile angajatilor 

 

Pe parcursul desfasurarii activitatii sale societatea face plati in numele angatilor sai catre bugetul 

statului si cel al asigurarilor sociale, respectiv: catre fondurile de pensii, sanatate, indemnizatii, concedii si 
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somaj de stat. Toti angajatii companiei sunt membrii in planul de pensii de stat. Aceste sume sunt 

inregistrate ca si cheltuieli si sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. 

Societatea nu are in desfasurare nici o alta schema de pensii si prin urmare nu are obligatii 

referitoare la pensii. 

Obligatiile salariale pe termen scurt cuvenite salariatilor sunt inregistrate in contul de profit si 

pierdere in perioada cand s-a beneficiat de serviciile oferite de acestia.  

Un provizion este constituit pentru bonusurile care sunt legal prevazute a fi platite ca rezultat al 

serviciilor oferite de angajati pe termen scurt daca pot fi masurate in mod rezonabil. 

 

2.15.  Impozitul pe profit 

 

a) Recunoasterea datoriilor si creantelor privind impozitul curent 

Obligatia cu impozitul pe profit aferent perioadei de raportare si aferent perioadelor anterioare 

este recunoscuta in masura in care nu este platita. 

Daca sumele platite aferente perioadei curente si perioadelor anterioare depaseste sumele datorate 

aferente acestor perioade, surplusul este recunoscut ca si suma de recuperat. 

Beneficiile referitoare unei pirderi fiscale care pot sa fie transferate cu scopul de a recupera 

impozitul pe profit dintr-o perioada anterioara este recunoscut ca si suma de recuperat. 

Datoriile (activele) referitoare la impozitul pe profit aferent perioadei curente si perioadelor 

anterioare sunt evaluate la suma care urmeaza sa fie platita/recuperata catre autoritatea fiscala, folosind 

rata de impozitare si reglementarile legale, aplicabile la data bilantului. 

 

b) Recunoasterea activelor si datoriilor referitoare la impozitul amanat 

Impozitul pe profit amant este determinat folosind metoda bilantului, pe diferentele temporare 

aparute intre bazele fiscale ale activelor si datoriilor si valoarea lor din situatiile financiare.  

Impozitul pe profit amanat este determinat folosind ratele de impozitare (si legile) care au fost 

adoptate sau in mod substantial adoptate la data bilantului si este de asteptat sa se aplice atunci cand 

impozitul pe profit amanat aferent este realizat sau decontat.  

Principalele diferente temporare provin din miscarile in valoarea justa a activelor, provizioanele 

pentru beneficiile angajatilor si deprecierea mijloacelor fixe. 

Impozitul amanat referitor la valoarea justa a investitiilor disponibile pentru vanzare care sunt 

recunoscute direct in capitalurile proprii este deasemenea, creditat sau debitat in capitalurile proprii si 

ulterior recunoscut in contul de profit si pierdere, impreuna cu pierderea sau castigul amanat. 

Activele cu impozitul amant sunt recunoscute in masura in care exista probabilitatea realizarii in 

viitor a unui profit taxabil din care sa poata sa fie recuperate diferenta temporara. 

 

2.16.  Provizioane 

 

Provizioanele sunt datorii incerte din punct de vedere al plasarii in timp sau al valorii. 

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie prezenta legala sau implicita ca 

urmare a unor evenimente trecute si cand este probabil ca un consum de resurse sa fie necesar pentru 

stingerea obligatiei.  

Deasemenea, o estimare fiabila a cuantumului acestei obligatii trebuie sa fie posibila. Daca 

societatea asteapta o rambursare partiala sau integrala a cheltuielilor care se impun pentru decontarea unui 

provizion (exemplu prin contractele de asigurare) ea va trebui: 

- Sa recunoasca o rambursare doar in cazul in care este sigura ca aceasta se va efectua daca 

societatea isi onoreaza obligatiile, iar suma recunoscuta ca rambursare nu va depasi 

provizionul; 
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- Sa recunoasca suma rambursata ca un activ separat. In situatia rezultatului global, cheltuiala 

aferenta unui provizion poate fi prezentata dupa ce a fost scazuta valoarea recunoscuta a 

rambursarii. 

Provizionele se reanalizeaza la finalul perioadei de raportare si se ajusteaza astfel incat sa reflecte 

cea mai buna estimare curenta.  

In cazul in care nu mai este probabila iesirea de resurse care incorporeaza beneficii economice, 

provizionul trebuie anulat. 

Nu se recunosc provizioane pentru costurile care sunt suportate pentru desfasurarea activitatii in 

viitor. 

Societatea inregistreaza provizioane pentru contracte oneroase in situatiile in care beneficiile 

estimate a fi obtinute dintr-un contract sunt mai mici decat cheltuielile inevitabile asociate indeplinirii 

obligatiilor contractuale.  

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care societatea are o 

obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este 

necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare 

credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei. 

Societatea va inregistra ca “alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli” sumele necesare 

constituirii fondului de participare la profitul realizat in anul curent pentru acordarea de stimulente 

salariatilor, directorilor ce-si desfasoara activitatea in baza contractului de mandat.  

Dupa aprobarea de catre adunarea Generala a Actionarilor a situatiilor financiare anuale 

individuale, intocmite pentru anul in care s-a realizat profitul din care se acorda stimulente se anuleaza 

provizionul si se inregistreaza cheltuiala cu participarea salariatilor la profit. 

2.17. Contingente 

 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare anexate. Acestea sunt prezentate 

in cazul in care iesirea de resurse incorporand beneficii economice este posibila si nu probabila. 

Un activ contingent nu este recunoscut in situatiile financiare anexate, ci este prezentat atunci 

cand o intrare de beneficii economice este probabila. 

 

 

2.18.  Recunoasterea veniturilor 

 

Veniturile inregistrate de societate sunt contabilizate dupa natura lor (exploatare, financiare). 

 

Veniturile trebuie evaluate la valoarea justa a contraprestatiei primite sau de primit. Daca 

tranzactia este de natura financiara, valoarea justa se determina prin actualizarea tuturor sumelor de primit 

in viitor, utilizand o rata a dobanzii implicita, diferenta fata de valoarea contabila fiind venit din dobanzi.  

 

Cand rezultatul unei tranzactii care implica prestarea de servicii nu poate fi estimat in mod fiabil, 

venitul trebuie recunoscut doar in limita cheltuielilor recunoscute care pot fi recuperate. 

 

Sumele colectate in numele unor terte parti cum ar fi taxele de vanzare, taxele pentru bunuri si 

servicii, taxele pe valoarea adaugata nu sunt beneficii economice generate pentru societate si nu au drept 

rezultat cresteri ale capitalurilor proprii. Prin urmare, sunt excluse din venituri.  

 

Similar, in cazul unui contract de mandat, intrarile brute de beneficii economice, includ sumele 

colectate in numele mandatului si care nu au drept rezultat cresteri ale capitalurilor proprii ale societatii. 

Sumele colectate in numele mandatului nu reprezinta venituri. In schimb, veniturile sunt reprezentate de 

valoarea comisioanelor. 
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Veniturile din furnizarea de servicii 

 

Se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de servicii cuprinde 

inclusiv executarea de lucrari si orice alte operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.  

Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de situatii de lucrari care insotesc facturile, 

procesele verbale de receptie sau alte docuemnte care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor 

prestate.  

Pentru recunoastere se mai cere ca sa existe probabilitatea ca beneficiile economice asociate 

tranzactiei sa fie generate pentru societate, stadiul final al tranzactiei la finalul perioadei si costurile 

suportate pentru tranzactie, precum si cele pentru finalizarea tranzactiei sa poata fi evaluate in mod fiabil.  

 

Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se recunosc in contabilitate in baza contractelor 

incheiate. Pentru recunoasterea acestor venituri se are in vedere perioada la care acestea se refera, cat si 

penalitatile contractuale pentru neplata in termen a obligatiilor contractuale. 

 

Venituri si cheltuieli financiare 

Veniturile financiare reprezinta suma veniturilor din dobanzi aferente fondurilor investite, venituri 

din dividende, castiguri din transferul activelor financiare valide pentru vanzare, schimbari in valoarea 

justa a activelor financiare, castiguri din cursul valutar, care sunt toate inregistrate in contul de profit si 

pierdere.  

Veniturile din dividende sunt recunoscute la data cand dreptul de a primi dividend al companiei 

este recunoscut.  

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute utilizand metoda dobandirii efective, proportional cu 

perioada de timp relevanta, pe baza principalului si a ratei efective pe perioada pana la scadenta sau pe 

perioade mai scurte, daca de aceasta perioada se leaga costurile tranzactiei, cand se stabileste ca societatea 

va obtine astfel de venituri. 

Cheltuielile financiare reprezinta suma dobanzii aferente imprumuturilor contractate, pierderi 

datorate cursului de schimb valutar, schimbari in valoarea justa a activelor financiare si pierderile de 

valoare ale activelor financiare. 

Toate cheltuielile aferente imprumuturilor contractate sunt prezentate pe baza dobanzii efective. 

 

Subventii guvernamentale 

 

Subventiile guvernamentale primite pentru achizitionarea de mijloace fixe sunt incluse in datorii 

pe termen lung ca si venit amanat si sunt creditate in contul de profit si pierdere linear, de-a lungul 

perioadei, reprezentand durata de viata estimata a mijlocului fix. 

 

Determinarea valorii juste 

 

Politicile contabile ale societatii impun determinarea valorii juste atat pentru activele financiare si 

nefinanciare cat si pentru pasive. Valoarea justa a fost determinata dupa metodele aratate in continuare. 

Informatiile aditionale, unde este cazul, despre presupunerile facute pentru determinarea valorii juste sunt 

prezentate in notele specifice activului si pasivului respectiv. 

 

La 31 decembrie 2014 societatea a reevaluat elementele de imobilizari corporale si necorporale. 

Rezultatele acestei reevaluari au fost incluse in situatiile financiare. 

 

Metodele folosite pentru reevaluare sunt recunoscute de practica internationala, prezentate astfel: 
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- Terenuri – abordarea prin piata, metoda  comparatiei vanzarilor; 

- Cladiri – abordare prin cost, comparatii cu valori de piata; 

- Echipamente – abordare prin cost, comparatii cu valori de piata. 

- Imobilizari necorporale - abordare prin cost/abordare prin venit  

 

 2.19 Rezultatul pe actiune 

 

In conformitate cu IAS 33 ”Rezultatul pe actiune”, rezultatul pe actiune este calculat  prin impartirea 

profitului sau pierderii atribuite actionarilor la media ponderata a actiunilor ordinare ale perioadei.  

Media ponderata a actiunilor in circulatie in timpul exercitiului reprezinta numarul de actiuni de la 

inceputul perioadei, ajustat cu numarul actiunilor emise inmultit cu numarul de luni in care actiunile s-au 

aflat in circulatie in timpul execitiului.  

Diluarea este o reducere a rezultatului pe actiune sau o crestere a pierderilor pe actiune rezultate in ipoteza 

ca instrumentele convertibile sunt convertite, sau ca actiuni ordinare sunt emise dupa indeplinirea 

anumitor conditii specificate. Obiectul rezultatului pe actiune este similar cu acela al rezultatului pe 

actiune de baza si anume, de a evalua interesul fiecarei actiuni ordinare in cadrul performantei entitatii. 

 

3. Venituri din exploatare -  servicii prestate 

Veniturile realizate de societate sunt raportate la nivelul urmatoarelor valori: 

  

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Venituri din prestarea serviciilor                     104.817.604  100.080.439 

Venituri din cedarea folosintei bunurilor                                   587.243  922.669 

Venituri din activitati diverse                                   715.034  828.037 

Total venituri din prestari de servicii                          106.119.881  101.831.145 

 

4. Venituri din vanzarea produselor reziduale  

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Venituri din vanzarea produselor reziduale  

(produs recuperat tip A)                                   462.547  634.441 

Venituri din valorificarea altor deseuri                                   424.090  620.603 

Venituri din vanzarea produselor reziduale 

 (produs recuperat tip T) 

                                           

  -  

 

8.491.978 

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse                                 (251.126) 24.994 

Total venituri din vanzari produse reziduale                                 635.511  9.772.016 

   5. Alte venituri din exploatare  

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Venituri din subventii                                             -  (27.025) 

Venituri din ajustari ptr. Creante clienti                                   157.922  372.242 

Cheltuieli pentru deprecierea creante clienti                               (1.615.322) (747.697) 
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Provizioane nete pentru creante                               (1.457.400) (375.455) 

Venituri din productia de imobilizari                                     30.422  522.838 

Venituri din penalitati                                   392.434  323.766 

Venituri din vanzarea imobilizarilor corporale                                       (540) 12.197 

Venituri din reluarea provizioanelor                                   715.130  331.380 

Cheltuieli privind provizioane                              (3.319.270) (386.884) 

Ajustari nete pentru provizioane                               (2.604.140) (55.504) 

Venituri din ajustari ptr. stocuri                                     42.492  9.862 

Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor                                     (3.332) (5.652) 

Ajustari nete cierea pentru deprestocurilor                                     39.160  4.210 

Venituri din reevaluare  imobilizari necorporale                                                       7.637 - 

 

Alte venituri din exploatare                                   812.377  733.642 

Total alte venituri din exploatare                             (2.780.050) 1.138.669 

 

 

 

 

6. Venituri financiare 

 

Anul incheiat  

                      la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Venituri din dobanzi                                     12.121  38.312 

Venituri din diferente de curs valutar                                   120.439  128.362 

Venituri din sconturi obtinute                                     16.387  6.301 

Cheltuieli cu sconturi acordate                                             -  - 

Alte venituri financiare                                         228  18.897 

Total venituri financiare                                 149.175  191.872 

Cheltuieli privind dobanzile platite                                 (883.125) (656.212) 

Cheltuieli din diferente de curs valutar                                   (77.995) (313.241) 

Cheltuieli cu sconturi acordate                                             -  - 

Alte cheltuieli  financiare                                     (2.476) (26.752) 

Total cheltuieli financiare                                 (963.596) (996.205) 

Rezultate financiare nete                                (814.421) (804.333) 

 

 

7. Cheltuieli cu materii prime si materiale 

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2013 

Cheltuieli cu materiale auxiliare                              1.054.135  990.925 

Cheltuieli privind combustibilii                              1.547.864  1.622.270 

Cheltuieli cu materiale de ambalat                                  36.893  26.887 
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Cheltuieli cu piese de schimb                                395.391  273.253 

Cheltuieli cu alte materiale consumabile                                582.833  591.701 

Cheltuieli privind obiectele de inventar                                750.145  729.087 

Cheltuieli cu materialele nestocate                                  14.030  17.753 

Total cheltuieli cu materii prime si materiale 4.381.291 4.251.876 

 

 

8. Cheltuieli cu energia si apa 

 

 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Cheltuieli privind consumul de apa                              1.443.817  1.394.603 

Cheltuieli privind consumul de energie electrica                              3.105.343  3.267.365 

Total cheltuieli privind energia si apa 4.549.160 4.661.968 

 

 

9. Cheltuieli cu personalul 

  

 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Cheltuieli cu salariile managerilor                                166.680  101.889 

Cheltuieli privind drepturile salariale personalului                            43.017.145  47.984.352 

Cheltuieli privind primele privind participarea la profit                                          -  43.793 

Cheltuieli privind tichete de masa acordate                              1.936.196  1.988.649 

Cheltuieli privind contributia la fondul asigurarilor  

sociale                             9.069.473  10.751.847 

Cheltuieli privind contributia  la fondul de sanatate                              2.257.052  2.507.065 

Cheltuieli privind contributia  la somaj                                323.898  361.097 

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala                                628.014  2.017.878 

Total cheltuieli cu salariile 57.398.458 65.756.570 

 

10. Cheltuieli cu serviciile executate de terti 

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Cheltuieli privind servicii diverse primite de la 

terti                            10.682.270  9.948.591 

Cheltuieli cu indemnizatii CA si AGA                                258.461  70.059 

Cheltuieli cu servicii telefonice                                308.106  341.408 

Cheltuieli cu servicii bancare                                150.788  240.049 

Cheltuieli cu comisioane si onorarii                                 122.290  178.121 

Total cheltuieli cu tertii 11.521.915 10.778.228 

 



OIL TERMINAL -  Note la situatiile financiare pentru anul incheiat la 
31 decembrie 2014 

 

Page 25 of 82 

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale                                270.314  158.668 

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale, 

din care:                            10.600.286  12.610.115 

Constructii si amenajari de constructii                              7.779.222  8.768.745 

Instalatii tehnice, echipamente tehnologice                              2.183.296  3.250.366 

Mobilier si alte imobilizari                                637.768  591.004 

Total cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor 10.870.600 12.768.783 

 

12. Alte cheltuieli de exploatare 

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Cheltuieli de reparatii                                742.507  1.693.785 

Cheltuieli de intretinere                              1.880.364  2.251.739 

Cheltuieli cu redevente                              3.842.135  3.524.776 

Cheltuieli cu chirii si locatii de gestiune                              1.730.308  1.790.028 

Cheltuieli cu prime de asigurare                                242.437  279.816 

Cheltuieli cu studiile si cercetarile                                  47.299  158.818 

Cheltuieli de reclama si publicitate                                  54.694  40.956 

Cheltuieli de protocol                                  15.773  30.502 

Cheltuieli de deplasare/ detasare                                115.825  209.904 

Cheltuieli privind alte impozite si taxe                               3.021.580  1.372.284 

Pierderi din creante                                  49.964  292.342 

Cheltuieli privind donatiile acordate                                          -  - 

Cheltuieli cu despagubiri. amenzi. penalitati                                363.751  245.971 

Alte cheltuieli din exploatare                                  78.320  44.487 

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 

necorporale  - 7.637 

Total alte cheltuieli din exploatare 12.184.957 11.943.045 

 

13. Cheltuieli privind impozitul pe profit 

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Cheltuieli cu impozitul curent 

                             

1.689.065  

                               

1.777.027  

Cheltuiel /( venituri)  cu impozitul amanat  - - 

Total cheltuieli cu impozitul pe profit 1.689.065 

                               

1.777.027  
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Societatea a inregistrat costuri cu impozitul pe profit asupra activitatii curente cat si asupra 

diferentelor din reevaluare transferate asupra cheltuielilor cu amortizarea  in cursul anului si care sunt 

impozabile in calculul impozitului pe profit. 

In anul 2014 societatea nu  a inregistrat venit sau cheltuiala  cu impozitul amanat.  

La 31 Decembrie 2014 societatea înregistrează un profit brut al exercitiului în sumă de 2.254.540 

lei.  

Profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare este în valoare de 10.556.659 lei. 

  

Impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 1.689.065 lei in anul 2014 si de 

1.777.027 lei in anul 2013. 

  

 Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Profitul brut contabil 2.254.540 1.777.027 

Elemente similare veniturilor - - 

Venituri neimpozabile 923.181 645.295 

Deduceri rezervă legală 112.727 - 

Profit investit scutit de impozit  17.099 - 

Cheltuieli nedeductibile 9.355.126 9.974.686 

Total profit impozabil 10.556.659 11.106.418 

Impozit pe profit (16%) 1.689.065 1.777.027 

Sume reprezentând sponsorizarea în limita 

prevăzută de lege 
0 0 

Impozit pe profit anual 1.689.065 1.777.027 

 

Cheltuielile nedeductibile au următoarea componenţă: 

  

    
Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Cheltuieli protocol și TVA aferent 0 8.711 

Cheltuieli cu acţiuni sociale (ajutoare de naștere, 

înmormântare, boli grave, incurabile, bilete de 

odihnă și tratament, cadouri pentru copii și femei 

pentru 8 Martie, cabinet medical) 

9.500 1.152.149 

Deplasări nedeductibile 8.806 69.945 

Salarii achitate pentru pensionare și salarii 

compensatorii 
470.547 1.489.489 

Cheltuieli AGA 11.290 689 

Cheltuieli nedeductibile fiscal privind pentru 

mijloace de transport rutier cu greutate maximă 

autorizată de 3500 kg,  conform Legii 571/2003 

0 
13.241 

 

Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe 

efectuate  în anii: 2007, 2010,  2012 si 2013, 

transferate  in an asupra cheltuielilor cu 

3.921.625 5.676.582 
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amortizarea  

Ajustări pentru depreciere creanțe clienți 1.145.430 665.518 

Ajustări pentru deprecierea materialelor   5.652 

Provizioane pentru litigii 3.319.270 386.883 

Provizioane privind participarea salariatilor la 

profit 
- - 

Amenzi și penalități 363.405 245.804 

Alte cheltuieli nedeductibile 55.289 28.232 

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor 

necorporale 
- 7.637 

 Pierderi din creante 49.964 224.154 

TOTAL 9.355.126 9.974.686 

 

 

La 31 decembrie 2014 s-a inregistrat in conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificari ale 

estimarilor contabile si erori”, impozit pe profit amanat, aferent rezervelor din reevaluare, pentru anii 

 2011 - 2013 pe seama capitalurilor proprii in valoare de 25.839.366 lei, prin cont “rezultat reportat 

provenit din corectarea erorilor contabile”. 

Pentru anul 2014 s-a inregistrat impozit pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii 

in valoare de 103.883 lei. 

 

Reconcilierea impozitului pe profit amanat se prezinta astfel: 

 

 

 Anul 

 incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2013 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2012 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2011 

Impozit pe profit 

amanat la  1 

ianuarie 25.839.366 17.762.233 9.519.349 0 

Impozit pe profit 

amanat la  31 

decembrie 25.943.249 25.839.366 17.762.233 9.519.349 

Variatia 

impozitului 

amanat 103.883 8.077.133 8.242.884 9.519.349 

Din care datorie cu 

impozit pe profit 

amanat recunoscut 

pe seama 

capitalurilor 

proprii 103.883 8.077.133 8.242.884 9.519.349 
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14. Informatii pe segmente 

 

Oil Terminal SA are un singur segment raportabil, respectiv prestari servicii privind primirea, 

depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice 

lichide pentru import, export si tranzit.  

 

Total venituri din servicii prestate 

 

    
Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Δ % 

Prestari servicii privind primirea, 

depozitarea, conditionarea si 

expedierea titeiului, pacurii, 

produselor petroliere, petrochimice si 

chimice lichide 

104.817.604 100.080.439 5 

 

Prestari de servicii catre clienti externi 

 

Denumire client Tara 
Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Δ % 

GLORYS FINANCE 

CORPORATION 
Insulele Virgine 

142.165 1.127.666 (87) 

LITASCO Elvetia 
98.823 8.210.834 (99) 

MASTER CHEM OIL LTD. Malta 
0 21.730 0 

MITSUBISHI 

INTERNATIONAL GMBH 
Germania 

1.600.395 1.491.347 7 

MULTIBUNKER LTD. Insulele Virgine 
460.544 865.272 (47) 

SOCAR TRADING Elvetia 
0 1.531.666 0 

VITOL  Elvetia 
6.513.908 10.336.078 (37) 

CORAL ENERGY PTE LTD Singapore 
151.149 0 0 

EURONOVA ENERGIES Elvetia 
1.806.861 0 0 

PS TRADING  Elvetia 
219.745 0 0 

SAKSA OOD  Bulgaria 
313.913 0 0 

ISLAND PETROLEUM Cipru 
44.905 0 0 
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Principalii clienti ai Oil Terminal SA  

 

Denumire client Tara 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Valoare 

facturata 
% 

Valoare 

facturata 
% 

PETROTEL LUKOIL Romania 42.823.669 34,19 28.894.584 22,67 

OMV PETROM Romania 20.776.366 16,59 22.101.788 17,34 

OSCAR DOWNSTREAM Romania 13.274.920 10,60 13.679.180 10,73 

MOL ROMANIA 

PETROLEUM PRODUCTS 
Romania 8.346.910 6,66 3.987.009 3,13 

INTERAGRO Romania 8.170.300 6,52 6.002.515 4,71 

VITOL Elvetia 6.513.908 5,20 10.339.701 8,11 

ROMPETROL RAFINARE Romania 6.067.463 4,84 3.964.702 3,11 

CHIMCOMPLEX  Romania 2.572.890 2,05 1.075.451 0,84 

ISLAND PETROLEUM Romania 2.052.467 1,64 1.749.666 1,37 

LITASCO Elvetia 98.926 0,08 8.228.122 6,46 

 

15. Imobilizari corporale 

 

Valori brute 

Terenuri si 

constructii 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

Alte instalatii, 

utilaje si mobilier Total 

Sold la 31 decembrie 2013          447.978.545  

            

27.517.120  

               

5.549.688  

          

481.045.353  

Transferuri din active in curs              4.208.370  

             

4.962.999  

                   

68.317  

              

9.239.686  

Cresteri din achizitii - - -                           -  

Plusuri de inventar de natura 

imobilizarilor corporale                  32.097  
                      

792  - 

                  

32.889  

Amortizare cumulata anulata           (33.463.788) 

          

(12.024.213) 

             

(1.475.362) 

          

(46.963.363) 

Surplus din reevaluare              7.530.266  

                

266.643  - 

              

7.796.909  
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Pierderi de valoare reluate pe 

capital (rezerve din reevaluare 

consumate)            (9.075.050) 

                

(19.173) - 

            

(9.094.223) 

Pierderi de valoare reluate in 

cont profit si pierdere - - -                           -  

Iesiri               (101.025) 

              

(102.832) 

                  

(36.157) 

               

(240.014) 

Transferuri catre investitii 

imobiliare - - -                           -  

Sold la 31 decembrie 2014          417.109.415  

            

20.601.336  

               

4.106.486  

          

441.817.237  

 

 

 

 

Amortizari  

Terenuri si 

constructii 

Instalatii 

tehnice si 

masini 

Alte instalatii, 

utilaje si mobilier Total 

Sold la 31 decembrie 2013          25.737.385  

           

9.940.539                  873.750           36.551.674  

Amortizare in anul 2014              7.779.222  

             

2.183.295                   637.768  

            

10.600.285  

Anularea amortizarii cumulate           (33.463.788) 

          

(12.024.213) 

             

(1.475.362) 

          

(46.963.363) 

Amortizare cumulata a iesirilor                 (52.819) 

                

(99.621) 

                  

(36.156) 

               

(188.596) 

Pierderi/reversari din reducerea 

de valoare - - -                           -  

Sold la 31 decembrie 2014                          -  

                          

-                             -                            -  

Valoare neta         

Sold la 31 decembrie 2013          422.241.160  

            

17.576.581  

               

4.675.938  

          

444.493.679  

Sold la 31 decembrie 2014        417.109.415  

         

20.601.336               4.106.486         441.817.237  

 

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

amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, in conformitate cu IAS 16 – 

imobilizarile corporale si IAS 36 – deprecierea imobilizarilor. 

Reevaluarea la valoare justă la 31.12.2014, a fost inregistrata pe baza unei Raport de evaluare 

intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. 

     

Valoarea justă astfel determinata, evidentiata prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel: 

- terenuri               297.626.435 lei 

- grupa construcţii                        119.482.980 lei 

- instalaţii tehnice şi maşini                   20.601.336 lei 

- alte instalaţii utilaje şi mobilier                                                4.106.486 lei 

- imobilizări corporale în curs                                          4.343.167 lei  
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Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri: 

- teren în suprafaţă de 945.892,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 

nr. 3285/ 19.11.1996, situat în Secţia Platformă Sud, în valoare de 49.447.098 lei . 

- teren în suprafaţă de 413.413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titulului de 

proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003, situat  în Secţia Platformă Nord, în valoare de 60.083.682 lei 

- terenul achiziţionat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr. 181/20.01.2004  

încheiat cu Primăria Constanţa, în suprafaţă de 243.912,70 mp situat în Secţia Platformă Nord, în valoare 

de 31.904.296 lei 

- teren în suprafaţă de 254.261,3 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titulului de 

proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat  în Secţia Platformă Nord, in valoare de 103.529.284 

lei. 

- teren în suprafaţă de 129.334,70 mp  dobândit în cursul anului 2011 în baza titulului de 

proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secţiei Platformă Nord în valoare de 

52.662.075 lei. 

 

16. Imobilizari corporale in curs de executie 

 

 Imobilizările în curs  de executie în valoare de 4.343.167 lei, reprezintă investiţii neterminate la 

31.12.2014, din care:      

 

Investitii conform 

Program OIL 

TERMINAL 

Investitii realizate 

conform Acord 

petrolier* Total 

Sold la 1 ianuarie 2014 
             4.270.012  

                482.059  

               

4.752.071  

Cresteri in cursul anului 
             5.717.185  

             3.113.596  

               

8.830.781  

Transferuri la active imobilizate 
           (6.067.726) 

            (3.171.959) 

             

(9.239.685) 

Sold la sfarsitul anului 2014            3.919.471                423.696               4.343.167  

    * Imobilizări în curs din cheltuieli de investiţii realizate conform Acord petrolier de concesiune a 

activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere a 

instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenţia 

Naţională de Resurse Minerale Bucureşti.  

Valoarea totala a cheltuielilor de investitii  in anul 2014 este de 8.830.781 lei, din care principalele 

obiective de investitii sunt: 

 

 Sistem contorizare volumetrica benzina SP Port (conform Acord petrolier) - 1.204.821  lei 

 Modernizare sistem (skid) contorizare titei (conform Acord petrolier) - 1.047.960 lei 

 Sistem contorizare volumetrica benzina SP Port -1.204.821 lei 

 Reabilitat rezervor R4 si instalatii PSI aferente SP Port - 554.260 lei 

 Reabilitat locomotiva LDH 1250 CP S 244 - 543.264 

 Proiectare, furnizare si montaj instalatie de cantarire din mers vagoane SP Sud - 432.854 lei 

 Sistem telemasura radar (conform Acord petrolier) - 391.272 lei 

 Reabilitat conducta pacura P1 SI P2 la claviatura K1P spre SP Sud - 357.122 lei 

 Conucte tehnologice , conducte racordare lesie si conducte ape reziduale SP Port - 314.830 lei 

 Confectionat si montat conducta U5 intre depozitul Castrol si dana 69/B SP  Port- 310.065 lei 
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 Reabilitat cladire casa de pompe - 300.803 lei 

 Reabilitat grup social - 292.958 lei 

 Reabilitat gard SP Sud - 262.990 lei 

 Modernizare instalatie de iluminat SP Port - 250.520 lei 

 Reabilitat conducta pacura P1 SI P2 in subtraversare drum zona triunghi P6 - 161.149 lei 

 Pompa autoamorsanta cu surub tip D2SH pentru benzina - 138.099 lei 

 

17. Imobilizari necorporale 

 

Valori brute Licente/brevete Concesiuni 

Alte imobilizari 

necorporale Total 

Sold la 31 decembrie 2013                          -  

             

3.027.304                   670.169  

              

3.697.473  

Cresteri din achizitii 

  

                 104.308  

                

104.308  

Cresteri din retratari IFRS 

   

                          -  

Surplus din reevaluare 

 

                

106.458                     36.720  

                

143.178  

Reduceri din iesiri 

  

                           -                            -  

Amortizare cumulata anulata - - 

                

(270.314) 

               

(270.314) 

Pierderi de valoare reluate in 

cont profit si pierdere 

 

                          -  -                           -  

Sold la 31 decembrie 2014                          -  

           

3.133.762                  540.883  

                         

3.674.645  

  

 

Amortizari si deprecieri  licente/brevete   concesiuni  

 alte imobilizari 

necorporale   Total   

Sold la 31 decembrie 2013 - -                            -                            -  

Amortizare in perioada - -                  270.314  

                

270.314  

Deprecieri inregistrate - - -                           -  

Amortizare aferenta iesirilor - -                            -                            -  

Anularea amortizarii cumulate - - 

                

(270.314) 

               

(270.314) 

Sold la 31 decembrie 2014                          -                            -                             -                            -  

Valoare neta 

    

Sold la 31 decembrie 2013                          -  

             

3.027.304                   670.169  

              

3.697.473  

Sold la 31 decembrie 2014                          -             3.133.762                  540.883             3.674.645  
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Imobilizările necorporale înscrise în evidenţa contabilă a S.C. OIL TERMINAL SA Constanţa 

constau în programe informatice/ licenţe aferente acestora, achiziţionate de la terţi si concesiunea 

activitatii de exploatare a rezervoarelor, conducetelor de transport al titeiului si produselor petroliere,  a 

instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu Agentia 

Nationala pentru Resurse Minerale. 

Ca urmare a analizei contractului de concesiune, aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, se constata ca 

sunt indeplinite conditiile de recunoastere a concesiunii ca si imobilizare necorporala  potrivit IAS 38 – 

imobilizari necorporale  si clarificarilor date prin IFRIC 12.  

In acest fel a fost recunoscuta imobilizarea necorporala - concesiune, la valoarea ei justa de 

3.034.941 lei, inregistrata in contabilitate la 31.12.2012, pe baza Raportului de evaluare intocmit de 

evaluator autorizat, membru titualar al ANEVAR. Durata de viata utila a concesiunii este nedeterminata, 

conform punctului 88  din IAS 38 – Imobilizari necorporale, prin urmare aceasta nu se supune amortizarii. 

Imobilizarile necorporale sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea reevaluata, mai putin 

amortizarile si ajustarile pentru depreciere sau pierderea de valoare, in conformitate cu IAS 38 – 

imobilizarile necorporale si IAS 36 – deprecierea imobilizarilor. 

La data de 31 decembrie 2014 nu au fost identificate indicii cu privire la deprecierea 

imobilizarilor necorporale. 

Reevaluarea la valoare justă la 31.12.2014, a fost inregistrata pe baza unei Raport de evaluare 

intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. 

 

 

Valoarea justă astfel determinata, evidentiata prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel: 

- concesiune Acord Petrolier                3.133.762 lei 

- programe informatice/ licenţe aferente acestora                   540.883 lei 

 

Informatii cu privire la valoarea justa la 31 decembrie 2014 si efectul evaluarilor asupra 

rezultatului exercitiului sau asupra altor elemente ale rezultatului global 

 
In conformitate cu IFRS 13 „Evaluarea la valoarea justa”, tehnicile de evaluare utilizate la 31 

decembrie 2014 au fost:  

 abordare bazata pe piata; 

 abordare prin cost; 

 abordare prin comparatia vanzarilor; 

 abordare pe baza de venit; 

Reevaluarea la valoare justă la data de 31.12.2014, a fost inregistrata pe baza Rapoartelor de 

evaluare intocmite de către evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. 

Imobilizarile corporale de natura mijloacelor fixe  au fost reevaluate utilizand metoda bazata pe 

cost, respectiv metoda   costului de inlocuire net si metoda bazata pe abordarea prin piata pentru grupa de 

proprietati de tip autovehicule. 

Metoda bazata pe costuri a fost utilizata din considerente care tin de specializarea activelor pentru 

care s-a constatat insuficienta informatiilor de piata si /sau inexistenta unei piete active. 

Terenurile au fost reevaluate la 31.12.2014 pe baza abordarii prin piata – metoda  comparatiei 

vanzarilor.  

Imobilizarea necorporala reprezentata de drepturile instituite prin Acordul petrolier de concesiune 

a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere,  a 

instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu Agentia 

Nationala pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, a fost reevaluata pe baza abordarii 

prin venit -  metoda profiturilor suplimentare. 
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Imobilizările necorporale reprezentate de programe informatice/ licenţe aferente acestora au fost 

reevaluate prin metoda bazata pe costuri. 

Impactul utilizarii modelului bazat pe reevaluare,  la 31.12.2014 este de 1.161.774 lei si s-a 

compus din diminuari ale rezervei constituite in anii precedenti din reevaluarea imobilizarilor pentru o 

parte din imobilizarile existente la sfarsitul anului 2014 in valoare de 9.094.224 lei si cresteri de valoare 

ale altei parti din imobilizarile existente la finele anului, asa cum au fost stabilite prin Raportul de 

reevaluare intocmit la 31 Decembrie 2014 in valoare de 7.932.450 lei.  

Valoarea totala a rezervelor din reevaluare cuprinde rezerva din reevaluare aferenta terenurilor de 

121.314.042 lei, rezerva din reevaluare aferenta mijloacelor fixe de 75.956.470 lei, rezerva aferenta 

imobilizarilor necorporale in valoare de 36.720 lei si rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor 

necorporale reprezentand drepturi instituite prin Acordul petrolier aprobat prin HG 886/2002 in valoare de 

98.821 lei. 

Pentru imobilizarea necorporala reprezentata de drepturile instituite prin Acordul petrolier de 

concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor 

petroliere,  a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora, incheiat cu 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, au fost inregistrate ca efect 

al reevaluarii venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale in valoare de 7.637 lei.   

Din rezerva din reevaluare constituita anterior raportului de reevaluare s-a realizat si s-a transferat 

la rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerva din reevaluare suma de 53.392 lei aferenta 

imobilizarilor cedate. 

 

18. Imobilizari financiare 

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

31 dec. 2013 

Alte titluri imobilizate 170.972 170.972 

Garantii acordate furnizorilor 3.564 794 

Alte imobilizări (depozite bancare) 5.920.765 1.401.941 

Total imobilizari financiare 6.095.301 1.573.707 

 

        În cursul anului 2009 Oil Terminal a participat cu 350 de acţiuni la valoarea nominală de 100 lire 

sterline la capitalul social al companiei Pan European Oil Pipeline – Compania de Dezvoltare a Proiectului 

(PEOP – PDC), în valoare totală de 170.972 lei.    

Actiunile detinute la Compania Pan European Oil Pipeline – Compania de Dezvoltare a Proiectului (PEOP 

– PDC) sunt investitii pastrate pana cand Adunarea Generala a Actionarilor Oil Terminal SA va lua o 

hotarare cu privire la aceasta investitie. Procentul de participare deţinut 

de Oil Terminal SA este de 25% (35.000 GBP) din capitalul social.  

 

 

19. Stocuri 

 

Anul incheiat la  

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Materiale auxiliare                 139.144  276.073 

Combustibili                   23.903  55.609 

Materiale pentru ambalat                   15.559  19.359 

Piese de schimb                    50.149  113.506 
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Alte materiale consumabile                   84.938  64.161 

Materiale de natura obiectelor de inventar                 125.741  213.396 

Produse reziduale                 107.643  362.811 

Ajustari pentru materiale consumabile                 (72.771) (103.606) 

Ajustari pentru materiale de natura obiectelor de inventar                   (1.035) (9.362) 

Ajustari pentru produse reziduale                   (7.235) (7.235) 

Materiale consumabile in curs de aprovizionare 848 - 

Avansuri acordate pentru achizitia de stocuri - - 

Total stocuri                          466.884 984.712 

 

Stocurile fără mişcare rămase în sold la 31.12.2014 sunt de 73.806 lei, pentru care au fost 

constituite ajustări pentru deprecierea materialelor .  

In anul 2014 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor dupa cum urmeaza: 

 

 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la 1 Ianuarie                  120.202                     124.412  

Constituiri in an                    3.332                        5.652  

Reversari in an                 (42.493)                      (9.862) 

   Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul 

perioadei 81.041                        120.202  

 

 

20. Clienti si conturi asimilate 

 

 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Clienti facturi emise, de incasat             10.976.619  12.620.770 

Clienti incerti si in litigiu              3.665.363  2.423.183 

Clienti facturi de intocmit                    1.260  64.265 

Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti             (3.665.363) (2.207.962) 

Total clienti          10.977.879  12.900.256 

 

Situaţia clienţilor – facturi emise de incasat in suma de 10.976.619 lei, in sold la 31 decembrie 

2014, se clasifica pe vechimi, astfel: 

 

 Creante clienti care nu au depasit scadenta  9.797.853 lei 

 

 Creante clienti cu scadenta depasita intre 1 – 30 zile    818.369 lei 

 Creante clienti cu scadenta depasita intre 31 - 60 zile 360.341 lei 

 

 Creante clienti cu scadenta depasita intre 61 – 90 zile        56 lei 
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Clientii incerţi înregistraţi la 31.12.2014 sunt în valoare totală de 3.665.363 lei.    Pentru clienţii incerţi, 

societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor clienti  pentru valoarea totala inclusiv  TVA. 

  

In anul 2014 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor clienti, dupa cum urmeaza: 

 

 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Sold provizion pentru depreciere la 1 Ianuarie               2.207.962                 1.832.507  

Constituiri in an              1.615.323                     747.697  

Reversari in an               (157.922)                 (372.242) 

Sold provizion pentru depreciere la sfarsitul perioadei              3.665.363                 2.207.962  

                                      

 

21. Alte creante si cheltuieli in avans 

 

 

Anul incheiat la  

31 dec. 2014 

Anul incheiat la  

31 dec. 2013 

Debitori diversi              1.190.950  1.570.247 

Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori 

  Avansuri acordate clientilor pentru servicii                            -  8.521 

Cheltuieli inregistrate in avans                 101.217  149.416 

Alte creante                 377.510  694.055 

Total alte creante            1.669.677  2.422.239 

 

Taxe si impozite de recuperat 

   

 

Anul incheiat la  

 

31 dec. 2014 

Anul incheiat la  

 

31 dec. 2013 

 Impozit pe profit                            -                            -  

 Taxe mijloace transport 40 40 

 Total  40 40 

  

22. Numerar si echivalente de numerar 

 

 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Disponibil in lei in conturile curente la banci                 472.975  2.237.693 

Disponibil in valuta  in conturile curente la banci                   81.709  80.546 

Efecte de incasat 

  Avansuri de trezorerie acordate salariatilor 

 

2.000 
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Bilete de odihna si tratament 

  Alte valori                   16.210  1.355 

Disponibil in numerar                     2.642  2.740 

Total numerar si echivalente               573.536  2.324.334 

 Nu exista restrictii asupra conturilor de discponibilitati banesti. 

 

23. Capital social 

 

 

 Nr. Actiuni   Capital social   

Capital social statutar     582.430.250        58.243.025  

Total capital      582.430.250        58.243.025  

  

 

Structura capitalului social la 31 decembrie 2014 este urmatoarea: 

 

 Actionar Numar actiuni 

Total valoare 

nominala Detinere % 

Ministerul Economiei 347.257.973 34.725.797 59,62 

Fondul Proprietatea SA 36.796.026 4.921.653 6,32 

Persoane juridice 106.557.038 10.508.424 18,30 

Persoane fizice 91.819.216 8.087.151 15,76 

Total capital 582.430.253 58.243.025 100 

 

Statul român reprezentat prin Ministerul Economiei este principalul acționar și deține 59,62% din 

capitalul social. 

 

Capitalul social subscris şi vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253 acţiuni cu 

valoare nominală de 0,10 lei/acţiune, atât la 31 decembrie 2014, cât și la 31 decembrie 2013. Fiecare 

acțiune dă dreptul deținătorului ei unui singur vot. 

SC OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București. Acțiunile au fost 

tranzacționate la 0,0893 lei/acțiune la 30 decembrie 2014 și la 0,1135 lei/acțiune la 30 decembrie 2013. 

  Valoarea dividendelor neplatite la 31 decembrie 2014 este de 133.240 lei, reprezentand  valoarea 

dividendelor neplatite din anii anteriori din care persoane fizice 125.779 lei si persoane juridice 7.461 lei. 

 

 

 

24. Alte elemente de capital propriu 

 

  

Anul incheiat la  

31 dec. 2014 

Anul incheiat la  

31 dec. 2013 

Ajustari IAS 29 aferente rezerva legala 

  Impozit amanat aferent 

   Ajustari IAS 29 alte rezerve 

   Impozit amanat aferent 
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Impozit amanat recunoscut pe capitaluri proprii   

 

(33.609) (8.006.859) 

Alte elemente de capital propriu  

 

3.034.941 3.034.941 

Total alte elemente de capitaluri proprii 3.001.332 (4.971.918) 

 

 

La 31.12.2014 si la 31.12.2013 raman in sold alte elemente de capitaluri proprii, contrapartida 

recunoasterii activului necorporal – concesiune acord petrolier, aprobat prin H.G. 886/2002 in valoare de 

3.034.941 lei. 

La 31 decembrie 2014 s-a inregistrat in conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificari ale 

estimarilor contabile si erori”, impozit pe profit amanat, aferent rezervelor din reevaluare, pentru anii 

2011-2013 pe seama capitalurilor proprii in valoare de 25.839.366 lei, prin cont “rezultat reportat provenit 

din corectarea erorilor contabile”, astfel : 

- pentru an 2011  (9.519.349) lei 

- pentru an 2012 (8.242.884)  lei 

- pentru an 2013 (8.077.133)   

 

 

Soldul total la 31 decembrie 2013 de (8.006.859) lei este rezultat din inregistrarea impozitului 

amanat, aferent rezervelor din reevaluare, pentru anul 2013 pe seama capitalurilor proprii in valoare de 

(8.077.133) lei si a sumei de 70.274 lei inregistrata in anul 2012. 

 

Soldul total la 31 decembrie 2014 de (33.609) lei este rezultat din inregistrarea impozitului 

amanat, aferent rezervelor din reevaluare, pentru anul 2014 pe seama capitalurilor proprii in valoare de 

(103.883) lei si a sumei de 70.274 lei inregistrata in anul 2012. 

 

Rconcilierea capitalurilor proprii la 31.12.2013 ca urmare a inregistrarii impozitului amanat pe seama 

capitalurilor proprii la 31.12.2014 se prezinta astfel: 
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  Capital 

social 

subscris 

varsat 

Ajustari ale 

capitalului 

social 

Alte elemente 

de capitaluri 

proprii 

Rezerve din 

reevaluare 

Rezerve 

legale 

Rezultat 

reportat 

repr 

surplus 

realizat din 

rezerve din 

reevaluare 

Alte rezerve Rezultat 

reportat 

provenit din 

adopt pentru 

prima data a 

IAS, mai putin 

IAS 29 

Rezultat 

reportat 

provenit din 

corectarea 

erorilor 

contabile 

Rezultat 

reportat 

provenit din 

adopt pentru 

prima data a 

IAS 29 

Rezultatul 

anului 

Repartizarea 

profitului 

Total 

capitaluri 

proprii 

Sold la 1 ianuarie 

2013 
58.243.025 735.794.294 181.967.082 156.595.571 3.040.813 3.114.118 171.208.690 396.930 0 (914.656.161) 540.105 0 396.244.467 

Profitul net al anului                     0   0 

Alte elemente ale 

rezultatului global:  
                          

Surplus din 

reevaluarea 

imobilizarilor 

corporale 

      42.067.240                 42.067.240 

Transferul rezervelor 

din reevaluare in 

rezultat reportat 

      (41.592)   41.592             0 

Impozit amanat  
  

(8.077.133) 
     

(17.762.233) 
   

(25.839.366) 

Total rezultat 

global al perioadei   
(8.077.133) 42.025.648 

 
41.592 

  
(17.762.233) 

   
16.227.874 

Alte elemente             43.792       (43.792) 
 

0 

Distribuirea 

ividendendelor 
                

  
(496.313)   (496.313) 

Ajustari ale 

capitalului social si 

ale rezultatului 

reportat provenit din 

adoptarea pentru 

prima data a IAS 29 

 
(735.794.294) (178.861.867) 

      
914.656.161 

  
0 

Sold la 31 

decembrie 2013 

reconciliat 

58.243.025 0 (4.971.918) 198.621.219 3.040.813 3.155.710 171.252.482 396.930 (17.762.233) 0 0 0 411.976.028 
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25. Rezerve din reevaluare 

 

 Anul 

incheiat la 

 31 dec. 2014 

Anul  

incheiat la  

31 dec. 2013 

Anul 

 incheiat la  

31 dec. 2012 

Anul 

 incheiat la  

31 dec. 2011 

Rezerve din reevaluarea 

imobilizarilor corporale   197.406.053 198.621.219 156.595.571 107.257.574 

 

La 31.12.2014 rezerva din reevaluare scade fata de anul precedent cu 1.215.166 lei, din care : 

  

- 1.161.774 lei reprezinta impactul utilizarii modelului bazat pe reevaluare, conform IAS 16 – 

Imobilizari corporale si IAS 38- imobilizari necorporale la 31.12.2014. Prin Raportul de reevaluare 

intocmit la 31 decembrie 2014  a fost diminuata  rezerva  din reevaluare constituita in anii precedenti 

pentru o parte din imobilizarile existente la sfarsitul anului 2014 cu  valoarea de 9.094.224 lei si  a 

crescut rezerva din reevaluare cu valoarea de 7.932.450 lei  pentru o alta  parte  din imobilizarile 

existente la finele anului  2014. 

- 53.392 lei reprezinta diminuarea rezervei din reevaluare constituita anterior prin transferul rezervelor 

din reevaluare  in rezultatul reportat, reprezentand surplus realizat din rezerva din reevaluare, pentru 

imobilizarile cedate. 

 

Valoarea totala a rezervelor din reevaluare in sold la 31.12.2014 de 197.406.053 lei,  cuprinde: 

- rezerva din reevaluare aferenta terenurilor de 121.314.042 lei  

- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor corporale de 75.956.470 lei. 

- rezerva din reevaluare aferenta  imobilizarilor  necorporale, reprezentand  drepturi instituite prin 

Acord petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al 

ţiţeiului şi produselor petroliere a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente 

aferente acestora, încheiat cu Agenţia Naţională de Resurse Minerale Bucureşti  aprobat prin HG 

886/2002  de 98.821 lei 

- rezerva din reevaluare aferenta  imobilizarilor  necorporale reprezentand  licente  de 36.720 lei 

 

Variatia rezervelor  din reevaluare se prezinta astfel : 

 

 

Anul 

 incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2013 

 Anul 

incheiat la 

31 dec. 2012 

Rezerve din reevaluare  la  1 ianuarie  198.621.219 156.595.571  107.257.574 

Rezerve din reevaluare  la  31 

decembrie  197.406.053 198.621.219  156.595.571 

Variatia rezervelor din reevalaure (1.215.166)  42.025.648  49.337.997 

 

 

Din care : 

 

Cresteri din reevaluare   7.932.451 66.637.850  54.911.239  

Scaderi din reevaluare (9.094.225)  (24.570.610)  (5.512.227)  

Surplus din reevaluare  (1.161.774) 42.067.240  49.399.012  



OIL TERMINAL -  Note la situatiile financiare pentru anul incheiat la 
31 decembrie 2014 

 

Page 41 of 82 

Transferul rezervelor din reevaluare  

in rezultatul reportat, reprezentand 

surplus realizat din rezerva din 

reevaluare, pentru imobilizari 

cedate/casate (53.392) (41.592) 

 

(61.015) 

 

   

   

 

26.  Rezultat reportat 

 

 

a. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare  

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Rezultat reportat repr surplusul realizat din 

rezerve din reevaluare 
3.209.102 

 

 

3.155.710 

Total surplus realizat din rezerve  din 

reevaluare 3.209.102 3.155.710 

Surplusul din reevaluare realizat din rezerve din reevaluare  s-a constituit din trecerea la rezultat 

reportat a diferentei din reevaluare aferenta imobilizarilor corporale la  derecunoasterea acestora. 

In cursul anului 2014 s-a inregistrat surplus realizat din rezerve din reevaluare in valoare de 

53.392 lei. 

 

 

b. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29  

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru 

prima data a IAS, mai putin IAS 29 
396.930 396.930 

Total rezultat reportat provenit din 

adoptarea pentru prima data a IAS, mai 

putin IAS 29 396.930 396.930 

 

 Suma de 396.930 lei reprezinta retratari din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, 

pentru anul 2000, in conformitate cu Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de 

Contabilitate.  

Pentru anul 2000 posturile bilantiere intocmite in conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor nr. 

403/1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor 

Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale au fost retratate , in conformitate cu 

Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.  
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c. Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile 

 

La 31 decembrie 2014 s-a inregistrat in conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificari ale 

estimarilor contabile si erori”,  impozit pe profit amanat in valoare de 25.839.366 lei, aferent rezervelor 

din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont “rezultat reportat provenit 

din corectarea erorilor contabile”, astfel : 

 

 

 

 

 Anul  

incheiat la 

31 dec. 2013 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2012 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2011 

Rezultat reportat 

provenit din 

corectarea erorilor 

contabile (8.077.133) (8.242.884) (9.519.349) 

 

 

La 31.12.2014 soldul contului rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile se prezinta astfel: 

 

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor 

contabile 
(25.839.366) (17.762.233) 

Total rezultat reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile (25.839.366) (17.762.233) 

 

 

27. Rezerve legale si alte rezerve  

 

 

Anul incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Rezerve legale 3.040.813 3.040.813 

Alte rezerve 171.252.482 171.252.482 

Total rezerve 174.293.295 174.293.295 

 

Rezervele legale in valoare de 3.040.813 lei in sold la 31 decembrie 2014 sunt egale cu cele 

inregistrate la sfarsitul anului precedent. Oil Terminal transfera pe baza hotararii AGA, anual catre rezerva 

legala cel putin 5% din profitul anual contabil, conform prevederilor Legii 31/1990, Legii 571/2003 si OG 

64/2001, pana cand soldul cumulat atinge 20% din capitalul social varsat. 

 

Alte rezerve in sold la 31 decembrie 2014 sunt in valoare de 171.252.482 lei, din care: 
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- rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finantare conform 

hotararilor AGA, in valoare de 19.094.544 lei; 

- rezerve din facilitati fiscale in valoare de 368.938 lei; 

- terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obtinut titluri de proprietate in anul 

2011 in valoare de 151.789.000 lei, astfel: 

 teren în suprafaţă de 254.261,3 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titulului de 

proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat  în Secţia Platformă Nord, in valoare 

de 100.611.000 lei. 

 teren în suprafaţă de 129.334,70 mp  dobândit în cursul anului 2011 în baza titulului de 

proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secţiei Platformă Nord în 

valoare de 51.178.000 lei. 

Pentru aceste 2 terenuri este in curs procedura de  majorare a capitalului social, prevazuta de HG 

834/1991. 

 

28. Datorii pe termen lung 

 

a.Imprumuturi pe termen lung 

 

 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

la 31 dec. 2013 

Imprumuturi pe termen lung 

  

Contract nr 40012/2011 Raiffeisen Bank              3.648.093  5.269.467 

Minus partea curenta             (1.621.375) (1.621.375) 

Contract nr C12002013014745/05.09.2013 OTP Bank 

(credit de investitii) 10.200.000                              10.200.000 

Minus partea curenta (425.000) (0) 

Total imprumuturi pe termen lung 11.801.718 13.848.092 

 

Imprumuturile pe termen lung raportate sunt generate de urmatoarele contracte mentionate mai jos: 

 

Creditor Moneda Scadenta Rambursarea Dobanda Garantia 01.01.2014 31.12.2014 

1.Contract nr 

40012/2011 

Raiffeisen 

Bank* lei 25.03.2017 rate lunare 

ROBOR la 1 

luna plus 

1.35%/an 

Ipoteca si 

garantie 

reala 

imobiliara 5.269.467 3.648.093 

*Act aditional nr. 1/2012 la contractul de facilitate de credit la termen nr. 40012/2011 

*Act aditional nr. 2/2012 la contractul de facilitate de credit la termen nr. 40012/2011 

*Act aditional nr. 3/2012 la contractul de facilitate de credit la termen nr. 40012/2011 

 

În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitate de 

credit la termen, pentru finanţarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secţia Platformă Port, în 

valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017. 

Constructia rezervorului a fost finalizata in cursul anului 2012. 
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SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanţii 

a) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea Oil Terminal, imobil situat 

în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, în suprafaţă de 19 900 mp şi construcţiile C343, C346-

C350, C353-C355, C357, C359 și C360, în suprafaţă construită totală de 9.625 mp, având 

număr cadastral 116119 înscris în Cartea Funciară cu nr. 160526 a localității Constanța. 

 

b) Garanţie reală mobiliară asupra disponibilităţilor prezente şi viitoare din conturile Oil 

Terminal SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen. 

 

În cursul anului 2012 s-a finalizat tragerea din imprumtul contractat cu Banca Raiffeisen soldul 

acestui imprumut la 31.12.2014 este de 3.648.093 lei. 

 

 

*Act aditional nr. 1/2013/23.09.2013 la contractul de credit de investitii nr. C12002013014745 

* Act aditional nr. 2/2013/14.10.2013 la contractul de credit de investitii nr. C12002013014745 

 

În data de 05.09.2013 societatea a semnat cu OTP Bank Romania un contract de credit de 

investiții, pentru finanţarea/refinanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului de modernizare a rezervorului 

28 situat în Secţia Platformă Sud, aparținând domeniului public al statului, conform Acordului petrolier 

aprobat prin HG 886/2002, în valoare de 10.200.000 lei, cu termen de rambursare până la 01.09.2023 si 

perioada de gratie pana la 31.08.2015. 

Modernizarea rezervorului a fost finalizată in cursul anului 2013. 

SC Oil Terminal SA a constituit în favoarea OTP Bank Romania următoarele garanţii: 

a) Ipotecă mobiliara asupra conturilor deschise de client la banca. 

b) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață 

de 12.916 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord I, județul 

Constanța, lot 3, identificat cu număr cadastral 214855 înscris în Cartea Funciară cu nr. 

214855 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o 

suprafață construită totală de 913 mp, după cum urmează: 

- C 394-“Ghena” identificată cu număr cadastral 214855-C1 

 - C 395-“Clădire administrativă” identificată cu număr cadastral 214855-C2 

- C 396-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C3 

- C 397-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C4 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

c) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață 

de 23.141 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 2, 

identificat cu număr cadastral 211722 înscris în Cartea Funciară cu nr. 211722 a localității 

Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală 

de 2.427 mp, după cum urmează: 

- C1 “Rezervor” în suprafață construită de 830 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-

C1 

Creditor Moneda Scadenta Rambursarea Dobanda Garantia 01.01.2014 31.12.2014 

2.Contract nr.  

C12002013014745 

din 05.09.2013 

OTP Bank 

Romania* lei 01.09.2023 rate lunare 

ROBOR la 3 

luni plus  

4%/an 

Ipoteca si 

garantie 

reala 

imobiliara 10.200.000 10.200.000 
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 - C3“ Rezervor” în suprafață construită de 748 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-

C2 

- C5“Rezervor” în suprafață construită de 849 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-

C3 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

d) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață 

de 34.153 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/1, 

identificat cu număr cadastral 238666 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238666 a localității 

Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta: 

- C6 “Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-

C6 

 - C7“ Rezervor” în suprafață construită de 804 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-

C7 

- C8“Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-

C8 

- C9“Rezervor” în suprafață construită de 854 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-

C9 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

e)  Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în 

suprafață de 15.801 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul 

Constanța, lot 1/2/1, identificat cu număr cadastral 238836 înscris în Cartea Funciară cu nr. 

238836 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta: 

- C2 “Rezervor” în suprafață construită de 856 mp,  identificat cu număr cadastral 238836-

C2 

 - C4“ Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificat cu număr cadastral 238836-

C4 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

În luna septembrie 2013 s-a finalizat tragerea din împrumutul contractat cu OTP Bank Romania, 

soldul acestui imprumut la 31.12.2014 este de 10.200.000 lei. Acest credit are o perioada de gratie care 

expira la 31.08.2015. 

 

 

b. Datorii privind impozitul pe profit amanat 

 

La 31 decembrie 2014 s-a inregistrat in conformitate cu IAS 8 “Politici contabile, modificari ale 

estimarilor contabile si erori”, impozit pe profit amanat in valoare de 25.839.366 lei, aferent rezervelor din 

reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont “rezultat reportat provenit din 

corectarea erorilor contabile”. 

 

Pentru anul 2014 s-a inregistrat impozit pe profit amanat pe seama capitalurilor proprii in valoare 

de 103.883 lei. 
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Reconcilierea impozitului pe profit amanat se prezinta astfel: 

 

 Anul 

 incheiat la 

31 dec. 2014 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2013 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2012 

Anul  

incheiat la 

31 dec. 2011 

Impozit pe profit 

amanat la  1 

ianuarie 25.839.366 17.762.233 9.519.349 0 

Impozit pe profit 

amanat la  31 

decembrie 25.943.249 25.839.366 17.762.233 9.519.349 

Variatia 

impozitului 

amanat 103.883 8.077.133 8.242.884 9.519.349 

Din care datorie cu 

impozit pe profit 

amanat recunoscut 

pe seama 

capitalurilor 

proprii 103.883 8.077.133 8.242.884 9.519.349 

 

  

29. Datorii privind obligatiile de leasing financiar 

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2013 

   Contract 35165/08.04.2010 Raiffeisen Leasing IFN 0 30.556 

Minus partea curenta 0 (30.556) 

Contract 35166/08.04.2010 Raiffeisen Leasing IFN 0 30.556 

Minus partea curenta 0 (30.556) 

Contract 35167/08.04.2010 Raiffeisen Leasing IFN 0 30.555 

Minus partea curenta 0 (30.555) 

Contract  12805/06.10.2010 Piraeus Leasing Romania IFN 0 23.270 

Minus partea curenta 0 (23.270) 

Total leasing pe termen lung 0 0 

Total leasing pe termen lung - partea curenta 0 114.937 
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Datoriile privind obligatiile de leasing financiar sunt generate de urmatoarele contracte: 

 

Creditor Obiectul leasingului Moneda Scadenta Rambursarea Dobanda 31.12.2014 31.12.2013 

Contract 

35165/08.04.2010 

Raiffeisen 

Leasing IFN 

Autobuz ISUZU 

NOVOBUS ULTRA 

lei 13.04.2014 Rate lunare 
euribor la 3 

luni+6.8%/an 
0 30.556 

Contract 

35166/08.04.2010 

Raiffeisen 

Leasing IFN 

Autobuz ISUZU 

NOVOBUS ULTRA 

lei 13.04.2014 Rate lunare 
euribor la 3 

luni+6.8%/an 
0 30.556 

Contract 

35167/08.04.2010 

Raiffeisen 

Leasing IFN 

Autobuz ISUZU 

NOVOBUS ULTRA 

lei 13.04.2014 Rate lunare 
euribor la 3 

luni+6.8%/an 
0 30.555 

Contract  

12805/06.10.2010 

Piraeus Leasing 

Romania IFN 

Autovidanja MAN 

TGM 18.250 4X2 BB 

SUPRASTRUCTURA 

AGROGEP 

lei 28.02..2014 Rate lunare 
euribor la 3 

luni+6.5%/an 
0 23.270 

 

La 31.12.2014 societatea nu inregistreaza datorii privind obligatii de leasing financiar , aceste 

obligatii au fost lichidate in cursul anului 2014. 

 

30. Imprumuturi pe termen scurt – descriere imprumuturi pe termen scurt 

 

 

 31 decembrie 2014       31 decembrie 2013 

Imprumuturi pe termen scurt - - 

 

 Imprumuturile pe termen scurt sunt  generate de urmatoarele contracte: 

 

Creditor Moneda Scadenta Rambursarea Dobanda Valoare 

 

 

 

 

 

 1.Contract de credit (linie de 

credit) nr. 

C12002013014744/05.09.2013 

încheiat cu OTP Bank 

lei                  

 

 

 

               

05/09/2014 

rambursare 

integrala la 

scadenta            

 

 

ROBOR la 3 

luni plus marja 

de 2,85 % 3.000.000 

* Act aditional nr. 1/23.09.2013 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 

* Act aditional nr. 2/14.10.2013 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 

* Act aditional nr. 3/04.09.2014 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 

 
Pentru linia de credit în scopul finanțării și/sau refinanțării activității curente în valoare de 

3.000.000 lei  a fost incheiat contractul C12002013014744/05.09.2013 cu OTP Bank Romania incepand 

cu 05.09.2013 si  pana in data de 03.09.2014 si   au fost constituite următoarele garanții: 

 
a) Ipotecă mobiliara asupra conturilor deschise de client la banca. 
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b) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 

12.916 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord I, județul Constanța, lot 

3, identificat cu număr cadastral 214855 înscris în Cartea Funciară cu nr. 214855 a localității 

Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 913 

mp, după cum urmează: 

- C 394-“Ghena” identificată cu număr cadastral 214855-C1 

 - C 395-“Clădire administrativă” identificată cu număr cadastral 214855-C2 

- C 396-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C3 

- C 397-“Sere” identificată cu număr cadastral 214855-C4 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

c) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 

23.141 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 2, identificat cu 

număr cadastral 211722 înscris în Cartea Funciară cu nr. 211722 a localității Constanța, împreună cu 

construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 2.427 mp, după cum urmează: 

- C1 “Rezervor” în suprafață construită de 830 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-C1 

 - C3“ Rezervor” în suprafață construită de 748 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-C2 

- C5“Rezervor” în suprafață construită de 849 mp,  identificată cu număr cadastral 211722-C3 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

d) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 

34.153 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/1, identificat 

cu număr cadastral 238666 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238666 a localității Constanța, împreună 

cu construcțiile existente pe acesta: 

- C6 “Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-C6 

 - C7“ Rezervor” în suprafață construită de 804 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-C7 

- C8“Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-C8 

- C9“Rezervor” în suprafață construită de 854 mp,  identificată cu număr cadastral 238666-C9 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

e) Ipotecă asupra imobililui teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 

15.801 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/2/1, identificat 

cu număr cadastral 238836 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238836 a localității Constanța, împreună 

cu construcțiile existente pe acesta: 

- C2 “Rezervor” în suprafață construită de 856 mp,  identificat cu număr cadastral 238836-C2 

 - C4“ Rezervor” în suprafață construită de 855 mp,  identificat cu număr cadastral 238836-C4 

proprietate SC Oil Terminal SA 

 

 In data de 04.09.2014 se semneaza actul aditional nr. 3/04.09.2014 la contractul 

C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank prin care linia de credit în scopul finanțării și/sau 

refinanțării activității curente se majoreaza  cu 2.000.000 lei si devine   5.000.000 lei, cu scadenta  in data 

de 04.09.2015. 

Garantiile constituite in favoarea OTP Bank raman aceleasi cu cele constituite initial la semnarea 

contractului nr. C12002013014744/05.09.2013. 

 

Creditor Moneda Scadenta Rambursarea Dobanda Valoare 

 

 

 

 

 

 2.Contract de credit (linie de 

credit) nr. 

C12002013014744/05.09.2013 

încheiat cu OTP Bank si act 

aditional nr. 3/04.09.2014 lei                  

 

 

 

               

04/09/2015 

rambursare 

integrala la 

scadenta 

 

 

ROBOR la 3 

luni plus marja 

de 2,85 % 5.000.000 
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31. Datorii comerciale 

 

 

Anul incheiat 

 la 31 dec. 2014 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2013 

Obligatii furnizor pentru bunuri si 

servicii  

             

7.938.331  10.361.504 

Obligatii colaboratori 

                   

2.929  2.949 

Furnizori facturi nesosite 

                

701.057  74.047 

Total datorii comerciale 8.642.317 10.438.500 

 

 Situaţia vechimii furnizorilor aflaţi în sold la sfarsitul anului 2014 este: 

 

 Furnizori in termenul scadenta 7.803.802 lei 

 

 Furnizori cu scadenta depasita intre 1 – 30 de zile 134.529 lei 

 

 

 

 

32.  Datorii privind impozite si taxe datorate 

 

 

Anul incheiat 

 la 31 dec. 2014 

Anul incheiat 

 la 31 dec. 2013 

Obligatii curente privind redeventa petroliera              1.233.932  1.153.833 

Obligatii curente la bugetul asigurarilor sociale              1.160.283  1.659.557 

Obligatii curente la bugetul de stat              1.436.635  2.748.894 

Total impozite si taxe 3.830.850 5.562.284 

 

33.  Alte datorii curente 

 

 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2014 

Anul incheiat  

la 31 dec. 2013 

Obligatii legate de personal              1.331.076  1.324.082 

Dividende de plata                 133.240  282.451 

Clienti creditori                   62.865  190.560 

Creditori diversi                   71.841  63.060 

Garantii primite                    5.000  13.353 

Total alte datorii 1.604.022 1.873.506 
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34. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 

  

Societatea inregistreaza la data de 31 Decembrie 2014 provizioane pentru litigii în suma de 

4.379.158 lei.  

 

 

Anul incheiat la  

31 dec. 2014 

Anul incheiat la 

 31 dec. 2013 

Sold la inceputul anului               1.775.017  1.719.514 

Constituiri in cursul anului              3.319.270  386.883 

Reversari in cursul anului               (715.129) (331.380) 

Sold la sfarsitul anului             4.379.158 1.775.017 

 

Provizioanele pentru litigii  în valoare de 4.379.158 lei se constituie din: 

 

Firma Explicaţie Valoare (lei) 

Byotech Prod General Dosar 1517/118/2012 246.970 

Elvimex Trans Group Dosar 2639/212/2013 69.676 

Ingapivet  Dosar 14833/212/2013 11.502 

D.R.A.S.V.  Constanţa Dosar 25976/212/2011 738.746 

Ministerul de Finante –DGIEF Bucuresti Dosar 5826/2/2012 2.000 

Garda Financiara- Comisariat General Dosar 9378/212/2012 3.000 

Ministerul de Finante –DGIEF Bucuresti Dosar 5826/2012 3.000 

Garda Financiara- Comisariat General  

(cval raport de expertiza) Dosar 9378/212/2012 ra 5.000 

Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni 

Vamale (cval raport de expertiza onorariu 

expert Hera) Dosar 25976/212/2011 2.000 

Sindicatul Petrol Constanta (Sent. Civiala 

2098/24.03.2013) Dosar 14736/118/2011 2.073 

OMV Petrom 

( factura nr.9195003189/31.12.2013 lipsa 

2550 kg benzina) 

Dosar 20876/P/2013, 

Dosar 20875/P/2013 si  

Decizia nr. 415/09.12.2013 15.983 

 ANAF – DGAMC 

 (expertize in dosar 1215/36/2012) Dosar 1215/36/2012 3.000 

Dosar CCH  

(cval raport de expertiza) Dosar 14430/212/2013 600 

SNTFC si Oscar Downstream 

(taxa judiciara de timbru Dosar nr. 20102/212/2012 78 

Ministerul de Finante –DGIEF Bucuresti  

(cval raport de expertiza) Dosar 5826/2/2012 3.000 

Eco Petroleum  

(Taxa judiciara de timbru ) Dosar 7556/212/2014 873 

ANAF – DGAMC 

 (taxa judiciara de timbru) Dosar 12040/212/2014 343 

Ingapivet  

(Taxa judiciara de timbru) Dosar 14833/212/2013 

20 

 

Petroserv   Dosar 15686/212/2014 1.030 


