
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 1 — Situatii financiare ACTIVE IMOBILIZATE

an 2017 la 31.12.2017

VALOAREA NETA
VALOARE BRUTA AJUSTARI DE VALOARE CONTABILA

Nr. Denumire element
crt. de imobilizare Sold la Cedari Sold la Sold la Ajustari Reduceri Sold la Sold la Sold laCresteri0101.2017 transferuri 31.12.2017 01.01.2017 irireg. sau anulari 31.12.2017 01.01.2017 31.12.2017an2017 an2017
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iO ii

1 IMOBILIZARI 1.062.818 64.999 O 1.127.816 959.152 53.114 O 1.012.266 103.665 115.550
. NECORPORALE

2. Terenuri 160.774.456 0 990.069 159.764.387 1.367.410 0 0 1.387.410 159.387.045 156.396.977

3. Constructii 183.881.129 10.321.525 594.824 193.607.830 58.677.690 3.779.140 142.207 62.314.623 125.203.440 131.293.207

~ lnstalatii tehnice 351.123.979 3.207.452 4.598.555 349.732.876 328.466.173 7.146.798 4.528.566 331.084.406 22.657.805 18.648.470Si masini

Alte instalatii
~‘ utilaje si mobilier 7.475.546 18.246 24.996 7.468.795 5.897.217 308.431 24.996 6.180.651 1.578.329 1.288.144

Avansuri si
6. imobilizari 16.418.128 912.129 11.112.548 6.217.708 - - .- - 16.418.127 6.217.708

corporale_in_curs
TOTAL

7 IMOBILIZARI 719.673.236 14.459.352 17.320.992 716.811.596 394.428.490 11.234.369 4.695.769 400.967.090 325.244.746 315.844.506
. CORPORALE

2+3+4+5+6

8 IMOBILIZARI 26.667.160 0 1.725.445 24.941.715 . - - - 26.667.160 24.941.715
. FINANCIARE

~ TOTAL ACTIVE 747.403.216 7.391.891 11.370.635 747.403.216 395.387.642 11.287.483 4.695.769 401.979.356 352.015.571 340.901.771~ IMOBILIZATE

NOTA: - Imobilizarile necorporale reprezinta valoarea bruta a programelor informatice si licentelor achizitionate, iar ajustarile de
Valoare reprezinta amortizarea calculata conform prevederilor legale in vigoare.

- Duratele normale de functionare pentru constructii sunt stabilite pina Ia 50 de ani, iar Ia instalatii tehnice si masini, precum si
alte instalatii, utilaje si mobilier pana Ia 8 ani, in concordanta CU prevederile din Catalogul privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat cu HG 2139/2004 in baza art. 24 din Legea 571/2003 si art. 8 din Legea

15/1 994 S~ cu duratele economice estimate pentru aceste imobilizari;

- Societatea foloseste metoda amortizarii lineare pentru constructii, iar pentru instalatii tehnice si masini si alte instalatii, utilaje
si mobilier metoda amortizarii degresive;
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- SoIdul imobilizarilor financiare Ia 31.12.2017 in suma de 24.941.715 Iei reprezinta participatiile la capitalul social al altor
societati nominalizate in NOTA nr.: 7.

- La 31 decembrie 2003 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza HG 403/2000. În conformitate cu HG 403/2000 costul
istoric sau valoarea rezultată prin aphcarea hotărârilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobihzărilor corporale şi
amortizarea cumulată au fost indexate cu indicfl cumulativi de infiaţie între data achiziţiei sau a ultimei reevaluari şi data
bilanţului. Totodată, HG 403/2000 prevede necesitatea ajustărfl valorfl indexate prin comparaţie cu valoarea de utilizare şi
valoarea de piaţă, Creşterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată în rezerva din reevaluare.
- La 31 decembrie 2006 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede că reevaluarea

imobilizărilor corporale se efectuează în vederea determinărü valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea
bunurilor, starea acestora şi de valoarea de piaţă. Creşterea valorfl contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost creditată
în rezerva din reevaluare.

- La 31 decembrie 2009 imobilizările corporale au fost reevaluate în baza OMF 1752/2005 si a Politicilor Contabile aplicabile si
aprobate de catre Consiliul de Administratie numai pentru grupa de imobilizari corporale ,,Constructfl”pe baza unor evaluări
efectuate, de regulă, de specialisti din cadrul societati, Creşterea valorii contabile rezultată în urma acestor reevaluări a fost
creditată în rezerva din reevaluare.

- La 31 decembrie 2011 imobilizarile corporale ( de natura terenurilor si constructiilor) au fost reevaluare in baza OMFP
305512009si a Standardelor international de evaluare —IVS 300 Evaluari pentru raportarea financiara ,iar valoarea justa a
acestora a fost actualizata cu suma totala de 147.41 7.130 lei.

- La 31 decembrie 2012 a fost actualizata reevaluarea imobilizarilor corporale de Ia 31.12.2011. Pentru imobilizarile corporale de
natura constructiilor valoarea justa(de piata)a fost actualizata prin diminuarea cu suma de -7.098.809,87 lei. Aceasta diminuare
a fost inregistrata prin scaderea rezervei de reevaluare anterior inregistrata.

- La 31 decembrie 2015 au fost reevaluare in baza OMFP 180212014 imobilizarile corporale ( de natura terenurilor si
constructiilor ) iar valoarea justa a acestora a fost actualizata cu suma totala de -3.119.423,55 lei ( terenuri -

24.009.344,51 lei si constructii 20.889.920,94 lei) cu reconsiderarea duratelor de utilizare economica.

Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate conform OMF 1802 sunt actualizate cu suficientă regularitate (de regula la o
perioada de 3 ani ,sau la o perioada mai mica atunci cind valorile de piata au abateri semificative), astfel încât valoarea contabilă
să nu difere substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului.

Deprecierea activelor imobilizate
Avand in vedere contextul crizei financiare ca si alti factori interni si exerni societatea a analizat valoare justa inregistrata
pentru terenuri si consructii si valorile nete contabile ale instalatiilor tehnice si masinilor la data bilantului pentru imobilizarile
corporale depreciabile pentru a evalua posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora,ce ar putea atrage inregistrarea
unei ajustari pentru depreciere.Luand in considerare declinul pietei in 201 3/2014 care este prognozat a se mentine cel putin
in anul 2018,ca si rezultatele operationale obtinute si gradul de utilizare a capacitatilor de productie pe parcusul anului
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2017,societatea a decis ca nu este necesara inregistrarea la data bilantului a unei ajustari pentru deprecierea
echipamentelor de productie.
Societatea a analizat,de asemenea,activitatea filialelor,intreprinderi asociate ca si a titlurilor detinute ca imobilizari
financiarein contextul de piata aplicabil anului 201 7,iuand in considerare rezultatele obtinute si pozitia financiara a acestora
in 2017 in raport cu bugetele aprobate pentru aceeasi perioada,ca si estimarile de dezvoltare revizuite pentru anul 201 7. Pe
baza acestei evaluari,ca si a analizei raportului dintre costul inregistrat aI respectivelor investitii si procentul detinut de catre
societate in activele nete ale acestor societati,conducerea societatii a decis ca nu este necesara inregistrarea la data
bilantului a unei ajustari pentru deprecierea imobilizarilor financiare.

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

, Director Financiar,r Q Ec. Barjoveanu loan
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SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 2

PROVIZIOANE
La 31.12.2017

Nr. Denumirea provizionului Sod la Transferuri Transferuri Sold Ia
cit. 01.01.2017 In cont din cont 31.12.2017

O 1 2 3 4 5
1. Provizioane pentru garantii 45.91 6.225 0 3.690.885 42.225.340

acordate la clienti .

2. Provizioane pentru Iitigii 2.029.040 0 187.194 1.841.846
3. AIte provizioane pentru riscuri 684.294 1.107.322 128.317 1.663.299

si cheltuieli
5. TOTAL 48.629.559 1.107.322 4.006.396 45.730.485

NOTA:
- Provizioanele pentru garantii acordate clientilor sunt constituite pentru a suporta eventuale
costuri cu remedieri si refaceri lucrari care pot sa aparea pe perioada de garantie
(raspundere pentru defecte). Valoarea provizioanelor pentru garantii in sold Ia 31.12.2017
este sub valoarea retinerilor efectuate de beneficiari din valoarea lucrarilor executate si
certificate pentru plata, (retineri raportate Ia veniturile impozitate), precum si sub valoarea
scrisorilor de garantie bancara de buna executie predate la beneficiarii lucrarilor

Modificarile operate in anul 2017 pentru provizioanele garantli acordate clientilor sunt
urmatoarele:
- Reluare provizioane in valoare de 3.690.885 Ron urmare a receptiilor finale I Ia
terminarea lucrarilor in cursul anului 2017.
- Provizioanele pentru creante litigioase detinute de terti fata de SC Hidroconstructia SA
constituite pentru suportarea eventualelor pierderi dupa raminere definitiva a hotararilor
instantelor de judecata;
- Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt constituite pentru suportarea eventualelor
costuri cu terenurile revendicate de fostii proprietari.

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

C — Director Financiar,Ç’.. (~f2q-OĹtn Ec. BarJoveanu Ioan





SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 4

ANALIZA
REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

an 2017
Iei

Nr. . . . . Exercitiu financiarDenumirea indicatoruluicit. Precedent Curent
O i 2

1. Cifra de afaceri rieta 405.159.171 309.191.036
2. Costul bunurilor vandute si aI serviciilor prestate 396.973.313 307.653.222

(3+4+5)
3. Cheltuielile activitatii de baza 272.084.732 199.366.377
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare 35.287.399 30.793.993
5. Cheltuielile indirecte de productie 8.91 5.210 4.834.884
6. Cheltuieli generale si de administratie 80.685.972 72.657.968
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2) 8.185.858 1.537.814
8. Cheltuieli de desfacere 11.834.873 8.937.208
9. AIte venituri din exploatare 12.782.396 16.182.961

10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 9.133.382 8.783.567

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,
Ec. Barjoveanu Ioan



SC HIDROCONSTRCŢIA SA
NOTA 5

S ITUAŢIA
Creanţelor şi datoriilor Ia

31 .1 2.2017

Nr Specificatie Sold la Sold la Termen de lichiditate
cd 01.01.2017 31.12.2017 Termen de exigibilitate

sublan 1-5ani peste5
ani

0 1 2 3 4 5
1 CREANTE

218.388.134 211.217.084 211.217.084Creante comerciale
2 Ajustari pentru deprecierea 25.342.506 27.473.970 27.473.970

creantelor
3 Sume de incasat de Ia entitati 1.040.201 1.291.794 1.291.794afiliate
4 Alte creante 32.430.229 35.581.238 35.581.238
5 Ajustari de valoare pentru alte 1.149.424 1.149.424 1.149.424

creante
6 TOTAL CREANTE(1 -2+3+4+5) 225.366.634 219.466.722 219.466.722
1 DATORII

sume datorate Ia institutii de credit 154.808.221 163.531.962 148.632.712 14.899.250
2 Avansuri incasate conform 22.788.203 53.617.535 24.891.480 28.726.055contracte
3 Datorii comerciale 97.187.751 71 .527.459 71 .527.459
4 Efecte de comert de plata 2.588.960 2.191.466 2.191.466

5 AIte datorii 76.152.345 63.812.149 63.812.149
6 TOTAL DATORII 353.525.480 354.680.571 311.055.266 43.625.305

NOTĂ:
Pentru sumele de incasat, conditiile Si termenele privind creantele de la parti aflliateí legate,
a se vedea nota 7.
Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si au in general, un termen de plata
conform contractelor incheiate cuprins intre 30 zile Si 90 zile de la data facturarii.
La 31 decembrie 2017 creantele indoielnice avand o valoare de 27.473.970 lei (25.342.506
Iei la 31 decembrie 2016) au fost ajustate pentru depreciere. Miscarile in ajustarile pentru
depreciere a creantelor au fost urmatoarele:

2017

Sold Ia I ianuarie 25.342.606
Cresteri in timpul anului 2.564.261
Sume trecute pe cheltuiala
Reversari in timpul anului 432.797
Sold la 31 decembrie 27.473.970

Sumele aferente ajustarilor pentru depreciere sunt de 27.473.970 lei si au fost
stabilite de Societate impreuna cu firma de avocatura functie de riscurile de incasare
ale acestora .



Datorii
Pentru sumele de plata, conditiile si termenele privind datorüle catre partile afiliateÍ
legate, a se vedea Nota 7.
Linia de alte datorii este detaliata in tabelul urmator:

Sold la Sold la Termen de exigibilitate
31Datorii i ianuarie Peste 5

2017 decembrie Sub I an i -5 ani ani2017
O i 2 2.1 2.2 2.3

Salarii si datorii 9.153.722 9.030.454 9.030.454asim il ate
Datorii catre 472.986 162.328 162.328actiona ri
Alte taxe o o o
Creditori diversi 55.521.051 47.509.781 47.509.781
Alte datorii 11.004.583 7.109.586 7.109.586

63.812.149TOTAL 76.152.345 63.812.149

- Creditele bancare pe termen scurt utilizate în sumă totala de 148.632.712 lei sunt de
tip revolving si cu rambursare lunara . Cele de tip revolving sunt cu reinnoire anuala
de catre BRD — GSG , Banca Transilvania si Bancpost fiind garantate cu ipoteci pe
terenuri şi construcţii proprietatea societăţii si cesiuni de creanţe.

- Dobânzile se plătesc lunar şi sunt stabilite pentru sumele utilizate în lei si în valută
(EUR) conform prevederilor contractuale.
In tot cursul anului 2017 nu au fost înregistrate credite şi dobânzi restante.
Pentru detalii cu privire Ia termenii si conditiile sumelor datorate institutiilor de credit,
a se vedea nota 10.

- Obligaţiile fiscale datorate la stat, incluse în alte datorii privesc luna decembrie 2017
si au fost plătite integral până la 25.01.2018. Nu au fost înregistrate datorii restante
pe parcursul exercitiului financiar aI anului 2017.

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Ç’ Ç” ,‘—~-~ ‚~tr~~ Director Financiar,
Ec. Barjoveanu Ioan



sc HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
AN 2017

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate
mai jos.

Bazele întocmirii situaţiilor financiare

(i) lnformaţii generale
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC Hidroconstructia SA
Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu:
(i) Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în iunie 2008 (,,Legea 82”)
(ii) Reglementările contabile privind situatiile financiare anuale individuale, situatiile

financiare anuale consolidate aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice aI
României 1802/29.12.2014.

Aceste situatii financiare cuprind:
- Bilant
- cont de profit si pierdere
- Situatia fluxurilor de numerar
- Situatia modificaril capitalurilor proprii .

- Note explicative la situatiile financiare
Situatiile financiare se refera doar la 5C Hidroconstructia SA..
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu
excepţiile prezentate în continuare în politicile contabile.

(2) Situatii comparative
Situatiile financiare intocmite Ia 31 decembrie 2017 prezinta comparabilitate cu situatiile
financiare intocmite Ia 31 decembrie 2016. In cazul in care valorile aferente perioadei
precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este
prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente
anului precedent.

(~) Utilizarea estimărilor

ĺntocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 cere conducerii Societăţii să
facă estimări şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor,
prezentarea activelor şi datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare, raportate
pentru respectiva perioadă.
Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care
presupune că societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea prezinta bugetul de venituri si cheltuieli aferent
anului 2018 cu previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.



Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue
activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în
întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

(~) Continuitatea activitatii
Pe parcursul exercitiului financiar 2017, societatea a efectuat restructurari importante in
scopul imbuntatatirii eficientei si profitabilitatii operatiunilor. Proiectiile realizate de
Conducere au in vedere ca activitatea sa devina profitabila in cursul exercitiului financiar
2018 si pe termen mediu. In aceasta perioada, Societatea utilizeaza surse bancare in
sprijinul resurselor financiare proprii. .

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care
presupune că Societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua
aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea prezinta bugetul de venituri si cheltuieli aferent
anului 2018 cu previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.
Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue
activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în
întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

(~) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Elementele incluse în aceste
situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti.

Conversia tranzacţiilorîn monedă străină

Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate
de Banca Naţională a României (,,BNR”) pentru data tranzacţiilor, La finele fiecărei luni,
soldurile în monedă străină sunt convertite în Iei Ia cursurile de schimb comunicate de BNR
pentru ultima zi bancara a lunii. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor
într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în monedă
străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

Ratele de schimb LEU/USD si LEU/EUR la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2016, au
fost dupa cum urmeaza:

31 decembrie 31 decembrie
Moneda 2017 2016
LEIJIUSD 3,8915 4,3033
LEUIEUR 4,6597 4,5411

: Principii contabile semnificative

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in
conformitate cu urmatoarele principii contabile:

PrincipiuJ con tinuitatii activitatä
Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in
imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.



Principiul permanentei metodelor
Societatea aplica aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in
contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor
contabile.

Principiul prudentei
La intocmirea situatiilor finaciare s-a tinut seama de:

. ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;

. obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar
incheiat.

Principiul independentei exercitiului .

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data
incasaril sau efectuarii platii.

Principiul intangibilitatii exercitiului
Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv
In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitli din bilant s-a determinat separat
valoarea fiecarui element individual de activ sau de datorie/capitaluri propril.

Principiul necompensarü
Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce
reprezinta datoriiĺcapitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificatie
Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.
Valoarea elementelor de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe
poate fi combinata daca:
(a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa
(b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel

combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Principiul prevalentei economicului asupra iuridicului
lnformatiile prezentate in situatiiie financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si
tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul intangibilită(ii
Bilanţul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de
inchidere al exercitiului financiar precedent.

D Imobilizări necorporale

Concesiunile, brevetele, Iicenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similar

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se
inregistreaza in conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de
achizitie, dupa caz, In aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.
Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci cand contractul de
concesiune stabileste o durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea



concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit
contractului.
Programe informatice
Costurile aferente achizitionarii de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe
baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata.

lmobilizări corporale
Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de
import sau taxele de achizitie nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare,
comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli
nerecuperabile atribuibile direct imobilizarii corporale si orice costuri directe atribuibile
aducerii activului la locul si in conditiile de functionare.
Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corporala sunt cheltuieli ale
perioadei in care au fost efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in functie
de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli. Sunt recunoscute ca o componenta a
activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investitiile efectuate la imobilizarile corporale care
au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si care conduc la obtinerea
de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate initial. Obtinerea de
beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea
cheltuielilor de intretinere si functionare.
Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile corporale utilizate in baza unui contract de
inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza, la
imobilizari corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in functie de
beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile
corporale proprii.
Costurile intretinerii zilnice ale imobilizarile corporale sunt recunoscute in contul de profit si
pierdere pe masura ce sunt suportate si includ in principal, costurile cu manopera si
materiale consumabile.
Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in
regie proprie sau in antrepriza, Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de
achizitie, dupa caz.
Imobilizarile corporale in curs de executie se trec in categoria imobilizarilor finalizate dupa
receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.

In costul initial aI unei imobilizari corporale pot fi incluse si costurile estimate initial cu
demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea
amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot fie
stimate credibil si Societatea are o obligatie legata de demontare, mutare a imobilizarii
corporale si de refacere a amplasamentului.
Cand Societatea stabileste ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se
efectueaza imbunatatri ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei
privind modificarea destinatiei, activul este transferat din categoria imobilizarilor corporale in
cea de stocuri.Valoarea de transfer este valoarea neamortizata la data transferului. Daca
imobilizarea corporala a fost reevlauta, concomitent cu reclasificarea activului se
procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Valorile juste ale imobilizărilor corporale reevaluate conform OMF 1802 sunt actualizate cu
suficientă regularitate (de regula la o perioada de 3 ani, sau la o perioada mai mica atunci
cind valorile de piata au abateri semificative), astfel încât valoarea contabilă să nu difere
substanţial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanţului.
In situatia in care o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi folosită,conform
Politicii Contabile adoptate de societate, cu ocazia reevaluării acesteia i se stabileşte o nouă



valoare şi o nouă durată de utilizare economică, corespunzătoare perioadei estimate a se
folosi în continuare.

Ultima evaluare anterioara exercitiului financiar an 2017 este cea de la 31 decembrie 2015
in care imobilizarile corporale de natura constructiilor si terenurilor au fost reevaluate la
valoarea justa (de piata) prin diminuarea cu suma de -3.119.424 lei( constructii
+20.889.921 Iei si terenuri -24.009.344 lei) cu reconsiderarea duratelor de utilizare
economica.

Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar
îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata
de viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii
economice de către acestea, sunt capitalizate.

(t) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda Iiniară pentru grupele
de amenajari de terenuri si constructii si degresiva pentru echipamentele
tehnologice,mijloace de transport si mobilier,aparatura birotica etc.
Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii in funcţiune si pana la
recuperarea integrala a valorii lor de intrare.
Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită.
In cazul imobilizărilor corporale trecute în conservare,folosirea lor fiind intrerupta pe o
perioada indelungata nu se înregistreaza cheltuielii cu amortizarea si se revizuiesc duratele
de amortizare corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in continuare.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizari corporale sunt prezentate in
tabelul de mai jos.

Tip Ani

Cladiri 5-60 ani
Masini de productie 3-30 ani
Vehicule de transport 2-5 ani

(2) Vânzarealcasarea imobilizărilor corporale

lmobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt scoase din activul bilanţului
împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, Orice profit sau pierdere rezultat(ă) ca
diferenţă dintre veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată,
inclusiv cheltuielile ocazionate de asemenea operaţiune, este inclus(ă) în contul de profit şi
pierdere, în »Alte venituri din exploatare” sau ,,AIte cheltuieli din exploatare”, după caz.

lmobilizări financiare

lmobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute Ia entităţile afiliate, interesele de participare,
precum şi alte investiţii deţinute ca imobilizări (garantii care au termen de scadenta mai mare
de un an).
lmobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie determinat prin
evaluari efectuate de experti autorizati,in cazul aportului in natura sau Ia pret de achizitie in
cazul aportului in numerar. Aprobarea achizitiei de parti sociale/actiuni,precum si
majorarea capitalului social al societatilor afiliate se face in baza Hotaririi Consiliului de
Administratie aI H idroconstructia,conform prevederilor din actul constitutiv.



Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui
bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este
probabila, este estimata valoarea recuperabila a activulul in cauza. Corectarea valorii
imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se
efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea unei amortizari
suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau
suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere
reversibila a acestora.
Imobilizarile necorporale trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, indiferent daca
duratele lor de utiiizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate
la cea mai mica valoare atribuibila acestora Ia data bilantului, daca se estimeaza ca
reducerea valorii acestora este permanenta.

Calculul valorii recuperabile

Evaluarea valorii recuperabiIe a creantelor se face la valoarea lor probabila de incasare sau
de plata. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si
valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru
deprecierea.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investitii facute de catre Societate in instrumente
financiare sau unei creante este reluata daca cresterea ulterioara a valorii recuperabile
poate fi legata de un eveniment care a avut loc dupa ce pierderea din depreciere a fost
recu noscuta.
In cazul aitor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o
schimbare a estimarilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.
O ajustare pentru depreciere poate fi reluat in masura in care valoarea contabila a activului
nu depaseste valoarea recuperabila, mai putin amortizarea, care ar fi fost determinata daca
provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.
In contextul economic actual afectat de criza financiara internationala Societatea a analizat
sursele interne si externe de informatii si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere a
activelor, altele decat cele constituite de societate.

F Stocuri
Principalele categorii de stocuri Sunt materiile prime, productia in curs de executie,

semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele consumabile si
amba laj e le .

Sunt evaluate la costul de achizitie sau costul de productie functie de achizitia sau
producerea lor in cadrul societatii.
Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii , precum si alte
costuri suportate de societate pentru a le aduce in forma si in locul in care se gasesc sau
gestioneaza.
Conform Politicii Contabile adoptate de societate pentru iesirea din gestiune a stocurilor se
utilizeaza metoda de evaluare FIFO —respectiv primul intrat —primul iesit.
Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie se determina prin inventarierea
productiei neterminate la sfarsitul fiecarei luni prin metode tehnice de constatare a gradului
de finalizare a lucrarilor si evaluarea acestora la costuri de deviz , respectiv valoarea
ofertata a prestatiilor, mai putin profitul de deviz.



Utilizarea acestei metode de evaluare a veniturilor aferente costurilor serviciilor in curs de
executie este determinate de imposibilitatea delimitarii corecte a elementelor de cheltuieli
aferente productiei certificate si necertifĺcate, precum si probabilitatea inregistrari de venituri
suplimentare in situatia depasirii consumului de resurse , care nu pot fi recuperate prin
decontare de la beneficiari.
Astfel la nivelul sucursalelor , care gestioneaza proiectele de investitii in executie se
inregistreaza productia neterminata functie de cantitatile executate,uneori confirmate de
beneficiari, evaluate in costuri de deviz care se vor deconta conform clauzelor din
contractele perfectate cu beneficiari.
Acolo unde este cazul se constituie ajustari de valoare pentru stocuri invechite, cu miscare
lenta sau incertitudinea acceptarii la decontare.

G Creante comerciale
Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus
ajustarile pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt
constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele ..

Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand sunt identificate si au fost
parcurse toate procedurile legale de recuperare.

H lnvestitii pe termen scurt

lnvestitiile financiare pe termen scurt sunt active detinute de catre Societate in vederea
realizarii unui profit intr-o perioada de timp mai mica decat un an. Acestea sunt depozite pe
termen scurt, obligatiuni ca si valori imobiliare achizitionate pentru a fi revandute intr-o
perioada scurta de timp. lnvestitiile pe termen scurt in titluri de participare admise Ia
tranzactionare pe o piata reglementata sunt evaluate la valoarea de cotatie din ultima zi de
tranzactionare, in timp ce cele netranzactionate sunt inregistrate la valoarea de achizitie mai
putin eventualele ajustari pentru pierdere in valoare.

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi la banci, depozite bancare pe
termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banci fiind inregistrate la cost.
Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce
trebuie platite intr-o perioada de un an.
Pentru situatia f]uxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in
casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de
descoperitul de cont. In bilant, descoperitul de cont este prezentat in datorii ce trebuie platite
intr-o perioada de un an — sume datorate institutiilor de credit

J Imprumuturi
Imprumuturile pe termen scurt sunt inregistrate Ia suma primita. Costurile aferente obtinerii
imprumuturilor sunt inregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada
imprumutului atunci cand sunt semnificative.

K Datorii
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi
platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate
catre Societate.
Pentru datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
eventualele diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea acestora se
inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz



L Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala

sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie
necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.
Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare Ia data bilantului a
costurilor necesare stingerii obligatiei curente.
Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care
Societatea ar plati-o, in mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru
transferarea acesteia unei terte parti la aceI moment.
In cazul in care efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului
reprezinta valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea
obligatiei, Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale valorii-timp a
banilor si ale riscurilor specifice datoriei
Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie Iuate in considerare in
evaluarea unui provizion.
Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate
de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este
sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.
Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna
estimare curenta, In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o
iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane nentru qarantii
Provizioanele constituite de societate sunt destinate sa acopere datoriile a caror natura
este clar definita si care la data bilantului au probalitatea sa existe,dar care sunt incerte in
ceea ce priveste valoarea si data la care vor aparea.Pentru lucrarile de C+M,societatea are
obligatia,conform clauzelor contractuale,sa constituie garantii de buna executie a lucrarilor
care sunt destinate sa acopere costurile pentru completare si/sau remedierea lucrarilor pe
perioada de raspundere pentru defecte.
Pentru contracararea riscului la care este expusa societatea privind neincasarea partiala
sau integrala a sumelor constituite drept garantie de buna executie si in conformitate cu
principiile contabile de prudenta si independent a exercitiului,s-au adoptat masurile legale
privind constituirea provizioanelor aferente garantiilor acordate beneficiarilor. Pentru
recunoasterea provizioanelor este necesara realizarea unei estimari credibile a valorii
obligatiei,fapt pentru care conducerea societatii a stabilit criterii de estimare a valorii
credibile pe grupe de lucrari de C±M si modalitatea de lucru a comisiilor de specialisti,care
sunt desemnate prin Decizie cu punerea in aplicare a instructiunii de Iucru.
Provizioanele au fost constituite in conformitate cu prevederile procedurii IL DEC 03 -

“Constituirea, actualizare, ajustarea si anularea provizioanelor pentru G.B.E la lucrarile de
C+M” in functie de valoarea garantiilor constituite pana la procentul de garantii prevazut in
contract astfel:

- 0-40% pentru lucrari de canalizari si alimentari cu apa
- 40-80% pentru lucrari hidrotehnice

M Capitalul social

Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza
actelor de constituire.
Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea
Generala a Actionarilor.

N Rezerve legale



Se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele
legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale.

O Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea br.
Repartizarea dividendelor se face ulterior aprobarii situatiilor financiare.

P Venituri din prestarea serviciilor

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in
corespondenta cu stadiul de executie. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de
lucrari si orice alte operatiuni care nu pot U considerate livrari de bunuri.
Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza certificatelor interimare de plata a
situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de receptie sau alte documente
care atesta stadiul realizarii si receptia serviciilor prestate.
In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor se face pe baza actului de
receptie semnat de beneficiar (CIP), prin care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit
obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

Q Impozite si taxe

Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in
vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in
perioada la care se refera.

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,
Ec.Barjoveanu Ioan



SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE
DE FINANTARE AN 2017

SC 1-lidroconstructia SA cu sediul in Bucuresti, sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-1 05,
nr. de inregistrare la O.N.FŁC — ‘J40/1 726/1991 si cod de inregistrare fiscal RO 1556820 detine
interese de participare reprezentand un procent de peste 20 % din capitalul social astfel:

i. SC INDCONSTRUCT SA
- Sediu social : Mun. Timisoara, str. General Dragalina, nr. 27. Jud. Timis;
- Nr. de inregistrare ONRC : J35/489/29.04.1991;
- cod de inregistrare fiscala: RO 1813087;
- Obiect principal de activitate:Cod CAEN 4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu
civil;
- capital social integral varsat: 238.905,00 lei;
- Numarul total de actiuni : 95.562; valoare nominala 2,50 Iei;
1.1. Interese de participare sc Hidroconstructia SA
- Numar de actiuni cu drept de vot = 95.347;
- Valoare totala participatie 238.367,50 lei;
- Proportia de capital detinuta = 99.77 %.

2. SC GEOROM INTERNATIONAL SA
- Sediu social : Mun. Bucuresti, Sector 2, B-dul Ferdinand, nr. 90;
- Nr de inregistrare ONRC : J40/26343/25.11.1993;
- cod de inregistrare fiscal : RO 5017488;
- Obiect principal de activitate : cod CAEN 4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru
constructii;
- capital social total : 2.261.010 lei;

din care: nevarsat: -
- Nr, total de actiuni: 226.101 ;

2.1. Interese de participare SC Hidroconstructia SA
- Nr. de actiuni cu drept de vot: 224.755;
- Valoare participatie: = 2.247.550 lei; .

- Proportia de capital detinuta: 99,40 %.

3. sc ABC ASIGIJRARI - REASIGURARI SA
- Sediu social : Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Scoala Floreasca, nr. 24;
- Nr. de inregistrare ONRC : J40/3129/23.04.1997;
- cod de inregistrare fiscal : RO 9438013;
- Obiect principal de activitate : cod CAEN 6512 —Alte activitati de asigurari (exceptand
asigurarilę de viata);
- Capital social integral varsat: 19.760.000,00 lei;
- Numar total de actiuni: 1.976.000; valoare nominala 10,00 lei;

3.1. Interese de participare SC Hidroconstructia SA



- Numar de actiuni cu drept de vot 1.148.343;
- Valoare totala participatie = 11.483.430 lei;
- Proportia de capital detinuta = 58,11 %.

4. SC HIDROEDIL SRL
- Sediu Social : Mun. Bucuresti, Sector 2, Str. N. Filipescu, nr. 53-55;
- Nr. de inregistrare ONRC : J401669012001;
- cod de inregistrare fiscala : RO 14071885;
- Obiect principal de activitate : Cod CAEN 7112 —Activitati de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea;
- capital social : 3.000 lei;
- Nr, total de actiuni : 300 buc; valoare nominala 10,00 lei.

4.1. Interese de participare sc Hidroconstructia SA
- Nr. de actiuni cu drept de vot: 180;
- Valoare totala participatie: 1.800 lei;
- Proportia de capital detinuta: 60,00 %.

5. SC HIDROTURISM SRL
- Sediu social : Corn Murighiol, jud. Tulcea;
- Nr. inregistrare ONRC : J36i78212008;
- Cod de inregistrare fiscal : RO 24868022;
- Obiect principal de activitate : Cod CAEN 5510— 1-loteluri si alte faćilitati de cazare;
- Capital social : 10.878.100 lei;

din care : nevarsat: -

- Nr, total de actiuni: 108.781; valoare nominala 100 lei;

5.1. Interese de participatie 5C Hidroconstructia SA
- Nr. de actiuni cu drept de vot: 108.781;
-Valoare totala de participatie: 10.878.100 lei;
- Proportia de capital detinuta: 100,00 %.

6. 5C HIDROCON5TRUCTIA 2013 5RL
- Sediu social :Mun. Chisinau, Bulevardul Stefan Cel Mare si Sfant, nr.65, MD-2001 ,of.806
- Nr. inregistrare :1013600019780;
- Cod de inregistrare fiscal :101360001 9780;
- Obiect principal de activitate : Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti,

instalatii si retele tehnico-edilitare ,reconstructiile,consolidarile, restaurarile;
- Capital social : 5.400 MDL (1 .457,06 lei);

din care : nevarsat: -

- Nr, total de actiuni : ;

5.1. Interese de participatie SC Hidroconstructia SA
- Nr. de actiuni cu drept de vot: 100%;
- Valoare totala de participatie: 1.457,06 lei;
- Proportia de capital detinuta: 100,00 %.

Cifra de afaceri, capital propriu si profitul net realizate de societatile mentionate in anul 2017
se prezinta astfel :



- Iei -

Nr. Specificatie Cifra de Capital Profit net
cit afaceri propriu

1. SC Indconstruct SA 727.052 4.100.784 70.612
2. SC Georom International SA 3.193.495 1.162.427 -1 .308.329
3. ScABCAsigurari-Reasigurari 21.987.516 18.447.074 1.448.199
4. sc Hidroedíl 5RL 1.121.008 -1 .341 .940 507
5. SC Hiclroturism SRL 1.149.307 8.476.226 -249.826
6. sc Hidroconstructia 2013 5RL 8.132.800 -1.198.619 281 .710

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

I Director Financiar,Ç~ Ć~J6~CŁIP1Ť Ec. Barjoveanu Ioan



SC I-IIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 8

INFORMATII
privind salariatii si membrii Consiliului

de Administratie — an 2017

1. Consiliul de Administratie al societatii care a functionat in anul 2017 a fost ales de Adunarea
Generala a Actionarilor la data de 24.04.2013 conform Hotararii nr.51 , 1-lotararea 65 din
21.05.2015 Hotararii 75 din data de 19.05.2017 si Hotararii 82 din data de 24.11.2017. Incepand
cu data de 01 .09.2014 conform hotararii AGOA nr.58/27.11.2014 a fost numit in functia de
presedinte al Consiliului de Administratie domnul ing.Fundeanu Mihaita Petrus.Componenta
Consiliului de Administratie in cursul anului 2017 fiind urmatoarea:

- ing. Fundeanu Mihaita Petrus - presedinte

Pentru activitatea desfasurata in anul 2017 membrii Consiliului de Administratie au primit o
remuneratie totala bruta in suma de 1.252.852 lei conform contractelor de administrare incheiate.

Societatea nu are obligatii contractuale fata de fostii membrii ai Consiliului de Administratie cu
privire la plata de pensii, iar in cursul anului 2017 nu a acordat avansuri sau credite membrilor
Consiliului de Administratie.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de Societate
in numele administratorilorsau directorilor.

2. Cu privire Ia salariati
In cursul anului 2017 societatea a functionat
repartizate pe grupe de personal astfel:

- constructii suprafata
- muncitori operativi
- muncitori necalificati
- soferi .

- personal TESA si Tehnic Productiv

cu un numar mediu de salariati de 1.758 persoane

— 961 angajati;
— 86 angajati;
— 63 angajati;
— 173 angajati;
— 475 angajati.

TOTAL
In cursul anului 2016 societatea a functionat
repartizate pe grupe de personal astfel:

- constructii suprafata
- muncitori operativi
- muncitori necalificati
- soferi
- personal TESA si Tehnic Productiv

1.758 angajati
cu un numar mediu de salariati de 2.206 persoane

— 1.242 angajati;
— 91 angajati;
— 93 angajati;
— 209 angajati;
— 571 angajati.

- ing. Stematiu Dan
- ec. Hristofor Mircea Florin
- ing. Peciu Florianu Dorel
- jrst. Popovici Ernest Virgil
- ec. Tirziu Viorel
- ec. Radu loan
- ing, Popa Eugen
- ec. Bindileu Elena Silvia

- membru
- membru
- membru
- membru
- membru

- membru
- membru
- membru

TOTAL 2.206 angajati



2016 2017
Salaril si indemnizatli platite Ia personalul
angajat 78.167.774 78.194.288
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 19.585.737 18.458.480
TOTAL 97.753.511 96.652.768

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,

7~52u( Ec. Barjoveanu loan



SC HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI
Economico -financiari an 2017

Nr. Specificatie Formula de calcul Valoare Valoare Valoare
cit. indicator indicator indicator

2015 2016 2017

I. INDICATORI DE LICHIDITATE
1. Indicatorul Iichiditatfl Active curente 1,33 1,36 1,58curente Datorii curente
2. Lichiditate imediata Active curente-stocuri

Datorii curente 1,00 1,01 1,13

3. Solvabilitate patrimoniala Capital propriu xlOO
Total pasiv 45.41 51,58 51,90

II. INDICATORI DE RISC
1. Gradul de indatorare Capital imprumutat x 100 31,65 26,43 27,35

Capital angajat
2. Acoperire dobanda Profit ÷ cheltuieli dobanda 1,98 2,39 1,79

Cheltuieli dobanda
Ill. INDICATORI DE ACTIVITATE

1. Viteza rotatie stocuri Costul vanzarilor 4,00 2,81 2,26
Stoc mediu

2. Numardezilestocare Stocmediu xSGSzile 92,24 129,69 161,76
Costul vanzarilor

3. Viteza de rotatie debite- Sold mediu clienti x 365 zile 125,74 193,15 262,56
clienti Cifra de afaceri

4. Viteza de rotatie credite- Sold mediu furnizori x 365 zile 65,38 129,32 120,32furnizori Achizitii de bunuri
5. Viteza de rotatie active Cifra de afaceri 2,25 1,24 0,91

imobilizari corporale Imobilizari corporale
6. Viteza de rotatie active Cifra de afaceri 0,81 0,48 0,37

totale Total active
IV. INDICATORI DE PROFITABILITATE

1. Rentabilitate capital angajat Profit + cheltuieli dobanda 0,023 0,018 0,0168
Capital angajat

2. Marja bruta din vanzari Profit brut din vanzari
neinfluentat de cheltuieli 14,85 21,94 23,99penerale de admin. xlOO
Cifra de afaceri

3. Rezultatul total pe o actiune Profitul net 1,04 1,06 0,75
Numar actiuni

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,
Ec. Barjoveanu Ioan



sc HIDROCONSTRUCTIA SA
NOTA 10

ALTE INFORMATII
AN 2017

S.C. Hidroconstructia S.A. este societate comerciala pe actiuni, cu capital autohton
integral privat, are sediul social in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Calea Dorobantilor nr.
103-1 05, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
sub nr. J4011 726/1991, are Cod de inregistrare fiscala in scopuri de T.V.A. nr. R01556820
si obiect principal de activitate constructii hidrotehnice (cod CAEN — 4524).

Capitalul social subscris si varsat integral este in suma de 133.786.440 lei cu un numar
de 5.946.064 actiuni nominative si o valoare nominala pe actiune de 22,5 lei.

Societatea are in componenta sa, in urma procesului de restructurare si reorganizare
prin comasare a sucursalelor(conform explicatiilor din Raportul Administratorilor) un numar
de 4 sucursale in tara si 3 sucursale in strainatate (Germania,Belgia si Irak-Kurdistan),
dezmembraminte fara personalitate juridica, care au functionat in anul 2017.

Situatiile financiare anuale pentru anul 2017 la care este anexata prezenta nota
explicativa sunt individuale, proprii ale societatii si nu ale grupului, privesc exercitiul
financiar aferent anului 2017 si sunt intocmite in moneda leu (RON).

Suplimentar fata de societatile mentionate in NOTA 7, societatęa detine participatii de
pana Ia 20% din capitalul social la urmatoarele societati:

- SC Gaz-Hateg cu sediul social in oras Hateg, str. Victor Babes, nr. 101, jud. Hunedoara;
obiect principal de activitate cod CAEN: 4021 — Produotia gazelor.

capital social varsat : 587.145,00 lei;
numar de actiuni total : 234.858 cu valoare nominala 2,50 lei;

Participatie s.c. Hidroconstructia S.A.
numar de actiuni : 36.403 cu valoare nominala 2,50 lei;
valoare participatie : 91.007,50 lei;
proportie de capital detinuta: 15,5%.

In cursul anului 2017 societatea a inregistrat in moneda leu (RON) in evidenta contabila
veniturile si datoriile decontate in valuta straina la cursul de schimb comunicat de BNR
pentru data cand au avut loc operatiunile.

Disponibilitatile in valuta straina din conturile bancare si din casa, lunar si la finele
exercitiului financiar 2017 au fost evaluate in bilantul contabil in lei (RON) la cursurile
valutare comunicate de BNR pentru 31 .12.2017.

lnformatii despre impozitul pe profit
Impozitul pe profit a fost determinat conform reglementarilor din Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal si normele de aplicare. In calculul impozitului pe profit s-a plecat de la
profitul brut contabil rezultat din veniturile inregistrate in exercitiul financiar an 2017 si
costurile inregistrate aferente veniturilor care s-a corectat cu veniturile neimpozabile si
cheltuieli nedeductibile fiscal (partial si total) astfel:

- profitul contabil brut rezultat din exercitiul financiar al anului 2017 4.456.009 lei;
- se scad veniturile neimpozabile 14.770.893 lei;
- se scade rezerva legala neimpozabila calculata conform
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Legii31/1990.
- se adauga urmatoarele cheltuieli nedeductibile fiscal inregistrate

in exercitiul financiar al anului 2017 in suma totala de 2.567.815 lei;
din care:

- cheltuieli cu majorari, amenzi si penalitati
inregistrate in anul 2017 79.442 lei;

- provizioane nedeductibile fiscal pentru creante Si terenuri
revendicate aflate in litigiu 828.498 lei;

- cheltuieli cu amortizarile nedeductibile fiscal 1.101.807 lei.
- cheltuieli cu sponsorizari si acte de mecenat 81.213 lei;
- lipsuri si degradari neimputabile 414 lei;
- pierderi din creante si debitori 3.708 lei.
- cheltuieli de protocol nedeductibile fiscal 464.544 lei;
- alte cheltuieli nedeductibile 8.189 lei.

Cifra de afaceri neta.
Din exercitiul financiar aI anului 2017, societatea a realizat o cifra neta de afaceri in

suma totala de 309.191.036 lei, din care:

- lucrari de constructii montaj pentru terti - 286.581.206 lei;
din care: realizate in Romania - 235.933.833 lei;

- vanzari de produse industriale, vegetale si animale - 3.338.916 lei;
- venituri din prestatii cu dotari tehnice

temporar disponibile facute pentru terti - 15.034.625 Iei;
- venituri din vanzare produse reziduale - 930.632 lei;
- venituri din vanzare marfuri - 5.439.291 lei;
- comisioane pentru gestionare proiecte

incasate de Ia subantreprenori - 3.166.358 lei;
- reduceri comerciale - -5.299.992 lei
Nu s-au inregistrat in anul 2017 venituri din evenimente extraordinare.

Cheltuielile inregistrate in avans
Sumele ramase in sold la 31.12.2017 ( 8.918.769 lei) reprezinta in principal urmatoarele:

- cheltuieli cu asigurari executie proiecte si mijloace de
transport auto, lucrari de C±M, care privesc anul 2017
pentru venituri care vor fi inregiStrate in anul 2018 6.863.590 lei;

- cheltuieli cu valoarea scrisorii de garantie bancara de buna executie
executata de firma Ashroich in calitate de antreprenor general,
cu care societatea este in litigiu 303.034 lei;

- alte cheltuieli 1.752.145 lei.

Veniturile in avans in suma de 1.353.595 lei reprezinta in principal urmatoarele:
- venituri din penalitati 1.231.243 lei
- alte venituri inregistrate in avans 122.352 lei.

Productia in curs de executie in suma totala de 146.121.907 Iei stabilita pe baza de
inventar reprezinta in principal urmatoarele:

- lucrari de constructii executate la obiective de investitii
contractate cu cantitati de lucrari confirmate de beneficiari,
care au in componenta surselor de finantare fonduri de
finantare externe si cofinantare Buget sau imprumuturi unde
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stabilirea valorii pentru deconatre se face conform
prevederilor din contracte
in sumatotala de 146.121.907lei.

Angajamente si garantii
Pentru desfasurarea activitatilor programate in anul 201 7, societatea a folosit in completarea
surselor financiare proprii facilitati de credit de tip revolving coritractate cu bancile comerciale
puse la dispozitie sub forma liniilor de credit, cu posibilitati de reinoire in functie de necesitati
astĺe I:

1. Banca Romana pentru Dezvoltare, Groupe Societe Generale prin Sucursala Mari Clienti
Corporativi:

- valoare totala facilitati de credit 43.000.000 EURO;
din care: - credit capital de lucru pe termen scurt .... 7.000.000 EURO;

- credit capital de lucru pe termen lung 4.000.000 EURO;
- plafon scrisori de garantie bancara 32.000.000 EURO;

- mod de utilizare: multidevize, respectiv RON, EURO, USD.
- valabilitate: 15.07.2018 cu reinoire.
- garantii : - ipoteci instituite pe terenuri si constructii

evaluate la suma de 27.214.453 EURO;
- gaiuri fara deposedare pe solduri creditoare conturi deschise la BRD

GSG;
- cesiune de creante din contracte comerciale aflate in derulare pentru

care s-au eliberat scrisori de garantie bancara.

2. Consortiu BRD GSG SA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA pentru facilitati de credit
sindical izat

- valoare totala facilitati de credit 29.856.456 EURO
din care:

- plafon scrisori de garantie bancara 29.856.456 EURO.
- mod de utilizare: multidevize, respectiv RON, EURO, USD.
- valabilitate: -pe durata scrisorilor de garantie.
- garantii: - gajuri fara deposedare pe solduri creditoare conturi de colectare

venituri deschise la BRD - GSG;
- cesiune de creante din contracte comerciale aflate in derulare pentru

care s-au eliberat scrisori de garantie bancara.

3. BANCA TRANSILVANIA
- valoare credit pentru capital de lucru 66.500.000 RON.
- valabilitate : - contract credit nr 380/23.11.2009 — 40.000.000 RON —valabilitate

10.05.2018 cu reinoire.
- contract credit nr 848/30.09.2013 — 11.500.000 RON —valabilitate

10.05.2018 cu reinoire
- contract credit pe termen mediu

rambursare in rate negociate nr
135/08.04.2014 — 15.000.000 RON —valabilitate
05.04.2019

- mod de utilizare: multidevize, respectiv RON, EURO, USD.
- garantii : - ipoteci instituite pe terenuri si constructii

evaluate la suma de 21.647.226 RON;
- cesiune de creante din contracte comerciale aflate in derulare;
- gajuri fara deposedare pe solduri creditoare conturi deschise Ia BANCA
TRANSILVANIA
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4. BANCPOST
- valoare totala facilitate de credit 70.000.000 RON

din care : - credit capital de lucru 60.000.000 RON;
- plafon scrisori de garantie bancara 10.000.000 RON

-valabilitate: 14.07.2018.
- mod de utilizare: muitidevize( EUR, RON, USD).
- garantii : - ipoteci instituite pe terenuri si constructii

evaluate ia suma de 31.894.716 RON
- cesiune de creante din contracte comerciale aflate in derulare

5. BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA
- valoare totala facilitate de credit 23.066.596 USD

din care: - plafon scrisori de garantie bancara 23.066.596 USD
- valabilitate: pe durata scrisoriior de garantie
- mod de utilizare: multidevize(USD).
- garantii: - cesiune de creante din contracte comerciale aflate in derulare

- gajuri fara deposedare pe solduri creditoare conturi de colectare
venituri deschise Ia EXIMBANK SA

In relatia cu entitatile afiliate, reprectiv SC Georom International SA, societatea a
garantat in calitate de codebitor cu angajament scris, punerea Ia dispozitia acestora pe baza
de contract a Iiniilor de credit de tip revolving consolidate in EUR in valoare de 120.000 EUR.

Crediteie de tip revolving puse Ia dispozitie sub forma Iiniilor de credit cu tragere zilnica
in functie de necesarui de plati, s-au intregit (rambursat credit) tot ziinic cu disponibilitatile
banesti incasate conform prevederilor din contractele de facilitati de credit.

Evidenta angajamentelor fata de Banci, privind scrisorile de garantie bancara acordate
se conduce pe fiecare contract si obiectiv de investitie in parte cu urmarirea respectarii
clauzelor contractuale.

Litigil

Principalele Iitigii in care 1-lidroconstructia are calitatea de reclamant:

- HidroelectricalRomelectro — obiigatia de face ( productie necertificata)/pretentii
contract de asociere in participatiune 70,47 Milioane Ron

- Hidroelectrica — sume de incasat costuri sistare lucrari 12,52 Miiioane Ron
- Hidroserv — sume de incasat 5,30 Milioane Ron
- Comuna Sfantu Gheorghe — sume de incasat 2,05 Milioane Ron
- Roemi Grup — sume de incasat 3,73 Milioane Ron

Principalele Iitigii in care Hidroconstructia are calitatea de parat:

- HidroelectricalHidroserv — chemare in garantie 7,02 Milioane Ron
- Compania Regionala de Apa Bacau — pretentii contractuale 1,99 Miiioane Ron
- Gabeca Construct — pretentii contractuale 0,81 Milioane Ron

ADMINISTRATOR,
Ing. Fundeanu Mihaita Petrus

Director Financiar,
c Ec. Barjoveanu Ioan
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