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Nr.154/29.03.2019 

 

 

Raspunsurile Societatii OIL TERMINAL SA 

 

la intrebarile adresate de Ministerul Energiei, actionar majoritar al societatii, pentru sedinta 

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2019 

 

 
Intrebarile Ministerului Energiei 

 

Avand in vedere prevederile Memorandumului cu tema ” privind mandatarea reprezentantilor statului 

in AGA in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net 

realizat al anului 2018 sub forma de dividende,  

 

Ministerul Energiei solicita raspuns privind modalitatea in care s-ar schimba rezultatele financiare ale 

anului 2018( repartizarea profituylui net si repartizarea dividendului brut)  in cazul in care va solicita a se 

pune in aplicare prevederile memorandumului sus mentionat (repartizarea unei cote de minim 90% din 

profitul net realizat al anului 2018, sub formă de dividende la Bugetul de stat şi dacă este cazul şi a altor 

propuneri care au legătură cu respectiva repartizare) 

 

 De asemenea, se solicita si reanalizarea in privinţa repartizării a 35% din sursa proprie de finanţare, 
constituită din profitul exerciţiului financiar 2018, in conformitate cu art. 1, alin (l) lit. g din OG 64/2001 
coroborat cu art. 43 din OUG nr. 114/2018 si anume "operatorii economici cu capital integral sau majoritar de 
stat care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul 
unor operatori economici la care statul sau unităţile administraţiv-teritoria!e sunt acţionari unici ori majoritari 
sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, ... distribuie şi virează în condiţiile legii, în termen de 60 

de zile de la data aprobării situaţiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte 
la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condiţiile art. 1 
alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 .... regăsite în conturile de disponibilităţi băneşti existente 
în casă şi conturi la bănci precum şi cele aferente investiţiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 şi 
care la aceeaşi dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziţie, pentru a ft utilizate ca surse proprii de 
finanţare.  

 

Raspunsurile societatii: 

 

1. Prin aplicarea prevederilor memorandumului, profitul net aferent anului 2018, în valoare de 

286.326 lei, ar putea să fie repartizat astfel: 

 

 Rezerve legala:                                                                                   95.537 lei  

 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege:          139.934 lei      

 Participarea salariaţilor la profit:                           5.086 lei 

 Dividende acționari                                                                              45.769 lei 

 Sursa proprie de finanţare:                                                                           0 lei 
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2. Prin aplicarea prevederilor memorandumului, dividendului brut pe actiune aferent exercitiului 

financiar 2018, pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului 

Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile  conforme cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aferente anului financiar incheiat la 31.12.2018, 

ar putea fi  in valoare de 0,00007858 lei/acțiune. 

 

 

3. La 31.12.2018,  în condițiile art. 43 din OUG nr.114/2018, Societatea nu poate propune 

repartizarea  de dividende,  din sumele repartizate la alte rezerve, în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. 

g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001. 

La 31.12.2018  nu există  in contul “Alte rezerve”,  sume repartizate in anii precedenti  din profitul net   

ca surse proprii de finantare și neconsumate,  care ar putea fi distribuite sub formă de dividende. 

Societatea a utilizat in totalitate  sursele de finantare constituite  pentru realizarea cheltuielilor de 

investitii programate si a completat susele de investitii proprii cu  surse suplimentare din imprumuturi. 

In perioada 2016-2017 Societatea nu a beneficiat de surse de finantare distribuite din profitul net in 

conformitate cu hotărârea  AGOA nr.4 /26.04.2017 si hotărârea  AGOA  nr. 9/25.04.2018.  

  

4. Cu privire la propunerea de distribuire  de dividende din rezultat reportat, societatea nu poate 

propune repartizarea de dividende din rezultat reportat deoarece la 31.12.2018   soldul contului 

”Rezultat reportat” este  debitor cu suma de 18.827.105 lei si  nu poate face obiectul unei 

distribuiri  sub formă de dividende.  
 

 
Mentionam ca informatiile continute in raspunsurile de mai sus au fost aduse la cunostinta Consiliului 

de Administratie si avizate de acestia in sedinta din data de 28.03.2019. 
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