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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ŞI RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR ASUPRA
SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU ANUL 2017

CARI. DATE DE PREZENTARE SOCIETATE

HIDROCONSTRUCŢIA S.A, s-a înfiinţat în baza H.G. nr. 1104/1990 prin reorganizarea fostului TRUST
DE CONSTRUCŢII HIDROENERGETICE fondat în anul 1950.

Societatea este persoană juridică română, cu capital integral privat, înregistrată la Registrul Comerţului de
pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991 şi persoană impozabilă conform prevederilor Codului
Fiscal, având Cod de Inregistrare Fiscală în scopuri de T.V.A. R01556820.

Obiectul principal de activitate este execuţia lucrărilor de construcţii hidroenergetice şi hidrotehnice la
suprafaţă şi în subteran, precum şi lucrări de construcţii civile, industriale, edilitare, în domeniul
inltastructurii (reţele de apă şi canalizare, staţii de tratare ape uzate, depozite ecologice de deşeuri,
reabilitări de drumuri, autostrăzi şi poduri, altele) şi în domeniul de protecţie a mediului etc.

Pe lângă activitatea de bază, Societatea realizează venituri şi din alte tipuri de activităţi prevăzute în obiectul
de activitate, respectiv în domeniul comercial, alimentaţie publică, turism, închińeri terenuri şi spaţii
construite, prestări de servicii cu mijloace tehnice din dotare şi, începând cu anul 2006, din producţia de
energie electrică în microhidrocentrale şi comercializarea energiei electrice conform licenţelor acordate de
ANRE.

In anul 1995, Asociaţia ,,HIDROCON”, ce a grupat conform prevederilor legale managementul şi salariaţii
Societăţii, a cumpărat de la F.P.S. şi F.P.P. IV Muntenia întregul pachet de acţiuni, plăţile fiind făcute de
către Asociaţie, conform prevederilor contractuale din surse financiare proprii ale acţionarilor şi prin credit
perfectat de Asociaţia ,,HIDROCON”, în numele şi pentru acţionarii săi.

De la înfiinşare, Societatea a avut caracterul de ,,societate închisă”, cesiunea acţiunilor derulându-se în
cadru reglementat numai între acţionarii acesteia, conform Actului Constitutiv al Societăţii.

In perioada 1995-2011 capitalul social al Societăţii a fost majorat de la 7.163.405 ron la 148.651.600 ron
prin încorporare de rezerve din profitul net şi din reevaluări de imobilizări corporale, Numărul de acţiuni,
care au fost distribuite la acţionari conform prevederilor legale şi statutare, a crescut de la 2.865.362 ron la
5.946.064 ron, iar valoarea nominală pe acţiune a crescut de la 2,5 ron la 25 ron.
Prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 26/20.05.2010 a fost aprobată reducerea valorii nominale a acţiunilor de la 25
ron/acţiune la 22,5 ron/acţiune şi în consecinţă diminuarea capitalului social de la valoarea de 148.651.600
ron la valoarea de 133.786.440 ron.

In prezent, toate acţiunile Hidroconstrucţia S.A, în număr de 5.946.064 sunt deţinute de acţionari, persoane
fizice, reuniţi în Asociaţia ,,Hidrocon”, din care un pachet de acţiuni de 5% din capitalul social este gajat la
banca Leumi Bank pentru garantarea creditului acordat pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de
F.P.S./A.V.A.S.
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In anul 2017, conducerea, administrarea şi controlul asupra patrimoniului şi funcţionării Societăţii s-au
făcut cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, ale Actului Constitutiv,
precum şi a principiilor guvernanţei corporatiste avându-se în vedere următoarele obiective:

a) menţinerea capacităţii fimcţionale a Societăţii prim asigurarea portofoliului de contracte şi a
resurselor necesare funcţionării normale a acesteia în condiţiile accentuării efectelor negative
generate de situaţii neprevăzute din economie şi din sistemul financiar bancar cu consecinţe în
imobilizarea de resurse financiare;

b) asigurarea livrărilor către clienţi a produselor şi serviciilor contractate la termenele contractuale,
condiţiile de calitate prevăzute şi corespunzătoare cerinţelor pieţei;

c) onorarea obligaţiilor Societăţii către partenerii acesteia, în pofida condiţiilor nefavorabile ale pieţei
de construcţii în principal şi al economiei în general;

d) identificarea şi controlul riscurilor care pot să apară în activitatea Societăţii şi adoptarea de măsuri
corective şi preventive pentru evitarea sau diminuarea impactului negativ al acestora;

e) motivarea salariaţilor pentru realizarea performanţelor cerute de obiectivele asumate de conducerea
Societăţii în condiţiile existente;

f) asigurarea transparenţei în activitatea Societăţii faţă de instituţiile financiare, parteneri şi acţionari,
respectarea drepturilor acţionarilor minoritari;

g) organizarea şi exercitarea controlului intern pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia în vigoare
şi aplicarea deciziilor luate de conducerea Societăţii.

In baza prevederilor Legii nr. 3 1/1990 şi a Actului Constitutiv, sistemul de conducere, administrare şi
control al Societăţii este sistemul unitar, cu delimitarea responsabilităţilor între funcţiile de conducere
neexecutive (administratori neexecutivi şi independent) de funcţiile executive (directori, administratori
executivi) şi a funcţionat structurat astfel:

- Consiliul de Administraţie, care a organizat şi asigurat conducerea Societăţii în conformitate cu
competenţele proprii şi împuternicirile acordate de A.G.A., delegând Directorilor Societăţii şi
Directorilor cu atribuţii de conducere a Sucursalelor şi Unităţilor de Construcţii Montaj (U.C.MJ,
gestionarea patrimoniului şi derularea activităţii conform obiectivelor stabile, cerinţelor interne şi
prevederilor legale;
- Comitete consultative din cadrul Consiliului de Administraţie privind auditul intern,
supravegherea activităţii Directorilor şi de remunerare, care au întocmit şi prezentat Consiliului de
Administraţie rapoarte privind implementarea recomandărilor pentru neconformităţile şi riscurile
constatate de compartimentele de audit intern şi control intern de gestiune, analize periodice
referitoare la aplicarea de către conducerea executivă a dispoziţiilor cuprinse în Hotărârile C.A.;
- Comitetul Director, organism de conducere operativă şi de decizie, care a asigurat implementarea
măsurilor stabilite de Consiliul de Administraţie şi de A.G.A. şi supravegherea operativă a activităţii
Societăţii, Sucursalelor şi U.C.M.-urilor acesteia.

Activitatea Administratorilor, Directorilor Societăţii şi Directorilor de Sucursale şi U.C.M.-uri în relaţia cu
aceasta s-a desfăşurat pe baza contractelor de administrare şi de mandat, încheiate cu drepturi şi obligaţii,
indicatori de performanţă, care sunt definite şi derivă din:

. Actul Constitutiv;

. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societăţii;

. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie;

. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Director;

. Codul de Etică al Managementului Societăţii;

. Hotărârile Adunării Generale ale Acţionarilor;

. Hotărâri ale Consiliului de Administraţie;
. Bugetele de Venituri şi Cheltuieli aprobate



In cursul anului 2017 Societatea a înuiinţat două Sucursale noi cu scopul prospectării şi dezvoltării afacerii
pe pieţele externe ale construcţiilor (Kazahstan şi lordania), ţări cu resurse financiare şi potenţial de
dezvoltare. La finele anului, Societatea a fost înregistrată cu o Structură organizatorică formată din 4
Sucursale şi 5 Unităţi de Construcţii Montaj în ţară, respectiv 5 Sucursale în străinătate (Germania, Belgia,
Irak-Kurdistan, Kazahstan şi lordania), subunităţi fără personalitate juridică, dar cu autogestiune
economico—financiară proprie.

SucursalelelU.C.M.-urile sunt conduse de Directori, pe baza contractelor de mandat încheiate în acest sens,
au conducere executivă, personal T.E.S.A, T.P. şi indirect productiv, conform Organigramelor aprobate,
au conturi bancare pentru disponibilităţi şi operaţiuni financiare, conduc activitatea proprie pe baza B.V.C.
ului aprobat de către Consiliul de Administraţie ca parte componentă a B.V.C.-ului Societăţii aprobat de
A.G.O.A. Directorii Societăţii şi Directorii de Sucursale şi U.C.M.-uri răspund integral şi deplin faţă de
Consiliul de Administraţie şi Societate pentru modalitatea în care utilizează şi gestionează resursele şi
patrimoniul puse la dispoziţie, activitatea desfăşurată, rezultatele economice obţinute, realitatea raportărilor
privind operaţiunile realizate, precum şi de respectarea reglementărilor interne şi legale.

In activitatea sa, conducerea SucursalelorlU.C.M.-urilor încheie şi derulează contracte în limita
împuternicirilor şi competenţelor aprobate de conducerea Societăţii, normelor interne şi prevederilor legale,
încasează direct sau prin centrala Societăţii veniturile realizate şi fac plăţi către salariaţii proprii, către
bugetele locale şi autorităţile publice centrale, către bugetul de stat (prin Societate) şi la terţi, analizează,
propun şi iau măsuri pentru o bună activitate, gestionare şi realizarea obiectivelor ce le sunt stabilite.

Local, fiecare SucursalalU.C.M. al Societaţii face raportări Ia organele fIscale pentru obligaţiile fiscale pe
care le constituie şi le plătesc în teritoriu, conform prevederilor specifice şi legale, precum şi Ia băncile cu
care au încheiate contracte de credit, în limita plafoanelor aprobate de Societate şi a împuternicirilor
acordate de Consiliul de Administraţie.

CAP.II. PATRIMONIUL BILANTIER ŞI MIJLOACE ECONOMICE ŞI FINANCIARE
FOLOSITE PENTRU DERULAREA ACTIVITĂŢII ÎN ANUL 2017

Conform datelor prezentate în formularul de bilanţ contabil încheiat pentru anul 2017, Societatea
înregistrează Ia data de 3 l .12.2017 un patrimoniu bilanţier total în sumă de 837.011.854 lei, cu o creştere
faţă de anul 2016 în sumă de 1.428.162 ron.

. In totalul patrimoniului bilanţier, totalul activelor imobilizate la valoarea rămasă sunt în sumă de
340.901.771 lei (40,73%), din care ponderea majoritară de 92,65% o deţin activele corporale cu o
valoare rămasă în sumă de 315.844.506 lei reprezentând terenuri, construcţii şi echipamente tehnice,
ele fiind gestionate şi folosite de către Sucursale/ UCM-uri în anul 2017 pentru realizarea veniturilor
totale în sumă de 326.605.913 lei.

. Activele corporale în curs de execuţie la finele anului 2017 totalizează suma de 6.217.708 lei din
care în majoritate reprezinta construcţii şi reabilitări de construcţii în vederea realizării de baze de
producţie şi menţinerii valorii de piaţă a activelor.

. Imobilizările financiare înregistrate Ia finele anului 2017 totalizează suma de 24.941.715 lei şi
reprezintă în principal participaţiile Hidroconstrucţia S.A, la capitalul social al altor societăţi,
grupate pe interese de participare conform datelor prezentate în Nota nr.7 anexă la situaţiile
financiare ale anului 2017.

. Activele circulante totale existente la finele anului 2017, conform bilanţului contabil, totalizează
suma de 487.191.314 lei şi reprezintă 58,21 % din totalul activului bilanţier.

In totalul activelor circulante, creanţele comerciale rămase de încasat (facturate) sunt în sumă totală
de 183.743.113 Iei cu o pondere de 37,72% şi cuprind lucrările executate şi certificate, serviciile prestate
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şi garanţiile de bună execuţie exigibile reţinute din lucrările facturate care se încasează conform
prevederilor din contracte.

. Stocurile de materiale consumabile existente la finele anului 2017 în sumă totală de 3 1.030.577
lei sunt stabilite pe bază de inventar, au în componenţă materiale de bază pentru încorporare în
lucrările contractate precum: ţevi şi accesorii pentru lucrări de canalizare şi alimentare cu apă,
ciment, produse petroliere etc., care asigură consumul pentru circa două luni în cursul anului 2018.
. Produsele finite şi mărfurile existente la finele anului 2017 în sumă totală de 3.331.331 Iei,
inventariate conform prevederilor legale, deţin o pondere mică în totalul stocurilor (3,03%) şi
reprezintă produse finite necesare executării lucrărilor contractate.

Producţia în curs de execuţie (necertificată) existentă la finele anului 2017 în sumă totală de 109.885.138
Iei reprezintă valoarea lucrărilor de C±M executate (146.121.907 lei) diminuată cu ajustările pentru
deprecierea stocurilor, în sumă de 3 6.296.758 lei, aferentă lucrărilor nedecontate şi aflate în litigiu.

Pentru susţinerea activităţii economice programate în anul 20 l 7 şi asigurarea resurselor financiare
necesare realizării cifřei de afaceri nete în sumă de 309.191.036 lei, Societatea a folosit capitalurile propńi,
imobilizările corporale, activele circulante deţinute şi forţa de muncă angajată.

In completarea resurselor proprii menţionate, Societatea a contractat cu BRD-GSG, Banca
Transilvania, Bancpost si Eximbank Facilitati de credit în valoare de 522,5 mil. lei, din care:

- Linii de credit în sumă de 168,7 mu. lei,
- Plafon pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară (participare la licitaţii, bună

execuţie, avansuri, bună plată) în sumă de 357,6 mil. lei.
Facilitatile de credit au fost garantate în proporţie de 120-140% (conform prevederilor contractuale) cu
bunuri imobile - terenuri, cladiri, echipamente tehnice, disponibilităţi băneşti, precum şi cesiuni de
contracte.

Pentru derularea în bune condiţii a activităţii, din facilităţile aprobate, Societatea a utilizat
urmatoarele sume:

- credite bancare în valoare de 163, 5 mil, lei pentru care au fost plătite dobânzi în sumă
de 5,603 mii lei, cu 1,058 mii lei mai mult faţă de anul 2016.

Această creştere a fost determinată în principal de neîncasarea la termenele scadente a creanţelor de la
beneficiarii lucrărilor executate (Hidroelectrica, Aqua Caras, Apa Vil Râmnicu Vâlcea, etc.). menţinerea în
sold a unor valori senmificative ale producţiei necertificate, cu o medie a soldului la finele fiecărei luni în
anul 2017 de aproximativ 176 mil. lei,

- plafon pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară în valoare de 322.1 mil. lei;

ş i anul 2017 a fost caracterizat prin continuarea şi accentuarea tendinţei unităţilor bancare de
reducere a expunerii la creditare a agenţilor economici cu capital românesc în general şi în domeniul
construcţiilor în special. Astfel, datorită diminuării constante a volumului investiţiilor în sectoarele
strategice (energie, infřastructură, etc.), politica unităţilor bancare a fost una prudentă, fapt ce a condus la
diminuarea facilităţilor de credit acordate Societăţii.

Solicitările venite din partea unităţilor bancare partenere au fost analizate şi renegociate cu acestea
de către conducerea executivă a Societăţii, având în vedere, pe de o parte diminuarea impactului asupra
surselor financiare disponbile, precum $ cerinţa de respectare a corelaţiei între portofoliu de contracte
deţinut de Societate şi facilităţile de credit contractate.

Astfel, în cursul anului 2017 au fost perfectate acte adiţionale de rambursare credite în valoare de
15.000 mii lei cu Banca Transilvania (cu rambursare până în 05.04.2019 din care rambursaţi efectiv în 2017
suma de 2.000 mii lei) şi 5.000 mii FUR (cu rambursare până în 15.03.2020 cu BR]) (din care rambursaţi
efectiv in 2017 suma de 1.000 mii FUR.).
Situatia detaliata a facilitatilor de credit pe banci finantatoare se regaseste in situatiile financiare anuale
incheiate pentru anul 2017.

Flementele de activ şi de pasiv inregistrate în bilantul contabil pentru anul 2017 sunt stabilite pe
baza inventarelor efectuate de Sucursale/U.C.M.-uri şi Societate conform noimelor aprobate cu Ordin MFP
nr. 2861/2009 şi Decizia conducerii Societăţii nr. 239/05.09.2017.
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Pe baza inventarelor valorificate şi aprobate de catre Consiliul de Administratie, toate activele
corporale (terenuri, construcţii şi echipamente tehnice) şi obiectivele de organizare tehnologică şi socială
înregistrate Ia finele anului 2017 în patrimoniul bilanţier şi în conturi de ordine şi evidenţă, au fost predate
conducerii Sucursalelor/U.C.M.-urilor pentru gestionare şi folosire judicioasă în scopul realizării
veniturilor programate prin B.V.C.-urile proprii.

CAP.III. VENITURI, CHELTUIELI, PROFIT
In anul 2017 principalii indicatori economico—financiari realizaţi comparativ cu nivelele aprobate de
A.G.A. prin B.V.C. se prezinta astfel:

mii Iei

Nr. Specificaţie Program Realizări în %
cit aprobat AGA an 2017 4/3

an_2017
0 i 3 4 S
1. VENITURI TOTALE 558.488 326.606 58,48

1.1. Din care : EXECUTIE 270.070 55,70
PROPRIE 484.898

1.2. Din venituri 286.103 53,34
totale:ACTIVITATE C+M 536.330

1.3. Venituri din alte activitati 12.068 22.610 187,35
1.4. Venituri din activitati interne 8.084 14.226 175,97
1.5. Venituri financiare 2.006 3.667 182,83
2. COSTURI TOTALE 550.949 322.150 58,47
3. PROFITJPIERDERE BRUT 7.540 4.456 59,10
4. RATA PROFIT BRUT (3: 1,36 100,74

1.1) 1,35
5. CIFRADEAFACERI 616.723 309.191 50,13

Cu toate că nu au fost realizate integral veniturile totale programate (58,48%) şi din activitatea de C+M
(53,34° a), în urma derulării activităţii economice Societatea a reuşit să realizeze un profit brut în sumă de
4.456 mii lei şi o rată a profltului brut de 1.36% (100,74%).

Hidroconstructia a avut în executie în anul 2017 atât în ţară, cât şi în străinătate, un număr de 106 contracte,
14 finanţate din fonduri europene, 6 finanţate de Hidroelectrica, din care 51 de contracte au avut termen de
finalizare la sf~rşitul anului 2017 şi au fost recepţionate 40 de contracte.

Nerealizarea producţiei de C+M şi a veniturilor aferente a fost cauzată în principal de neasigurarea
finanţării lucrărilor de C+M la proiectele la care beneficiarii trebuiau să asigure fondurile necesare execuţiei
din surse proprii şi modului greoi în care a decurs certificarea (medie lunară a producţiei necertificate a fost
de aproximativ 176 mu. lei) şi încasarea lucrărilor executate la celelalte proiecte aflate în portofoliul
Societăţii, Din cauza acestui fapt, la finele anului 2017 Societatea a înregistrat o producţie executată şi
necertificată în sumă de 146.122 mii lei şi creanţe din producţia realizată şi facturată în sumă de 183.743
mii lei, pentru care au fost consumate resurse, ce au fost finanţate de Societate din credite şi pentru care s
au plătit dobânzi bancare în valoare de 5,6 mu. lei, In ceea ce priveşte creanţele de încasat au fost situaţii
în care producţia/veniturile realizate au depăşit un an de la facturare.

Nerealizarea veniturilor din activitatea de C+M a condus la neacoperirea integrală a cheltuielilor
indirecte din veniturile admise la decontare pentru acest capitol; aceste cheltuieli sunt în majoritate
cheltuieli constant fixe (amortizarea amenajărilor de teren, clădirilor şi construcţiilor speciale, paza
obiectivelor din patrimoniul Societăţii, cheltuieli cu relocarea personalului şi echipamentelor, impozitele şi
taxele pe activele deţinute de Societate, etc.).

5



Conducerea Societăţii a luat măsuri privind valorificarea activelor neutilizate (închirierilvânzări) şi
reducerea şi ţinerea sub control a acestora, măsuri care au condus la diminuarea depăşirilor înregistrate la
articolul de calculaţie ,,cheltuieli indirecte”, (reducerea/comasarea spaţiilor de depozitare, reducerea
punctelor de pază, reducerea cheltuielilor cu transportul uşor, aprobarea statelor de funcţiuni ale
Sucursalelor şi U.C.M.-urilor cu dimensionarea corespunzătoare a structurilor organizatorice, etc.).

Din datele prezentate în rapoartele de analiză efectuate de conducerile SucursalelorĺU.C.M.-urilor
şi Directorii Societăţii la Comitetul Director şi Consiliul de Administraţie au rezultat principalii factori care
au condus la nerealizarea veniturilor în anul 2017, astfel:

- nu s-a reusit adjudecarea de lucrări Ia obiective noi din cauza concurenţei firmelor locale mici şi
mijlocii care sublicitează valoarea proiectelor, precum şi a firmelor puternice cu capital străin cu experienţă
pe anumite domenii de lucrări (autostrăzi, tunele, poduri, construcţii civile, etc.);

- creşterea termenului dintre momentul depunerii ofertei, declararea ofertei câştigătoare şi începerea
efectivă a execuţiei lucrărilor, din cauza contestaţiilor formulate de ofertanţi şi modului şi timpului de
soluţionare a acestora;

- neasigurarea cofinanţării de la bugetul naţional/local pentru lucrările de construcţii finanţate din
fonduri europene nerambursabile şi sistarea lucrărilor sau reducerea senmificativă a finanţării lucrărilor la
proiectele hidrotehnice, cu efecte negative atât asupra veniturilor cât şi a prouitului Societăţii;

- nefinalizarea lucrărilor contractate şi aflate în derulare în anul 2017, determinată în principal de
următoarele cauze:

- nepredarea sau predarea cu mare întârziere a amplasamentelor, autorizaţiilor, proiectelor şi
documentaţiilor de execuţie de către beneficiari ex.: ,,Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu”,
,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizare Târgu Mureş; idem Sighetul Marmaţiei,
Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuş”, ,,Reabilitarea conductei de fontă şi reconstrucţia conductei de
azbociment existente pe traseul dintre lacul de acumulare Strechenska Bara până la oraşul Vratsa”
Bulgaria, etc.;

- dificultăţi în întocmirea documentelor şi prezentarea situaţiilor interimare de lucrări conform
cerinţelor contractuale;

- procesarea cu întârziere a certificatelor interimare de plată şi/sau respingerea din motive
neîntemeiate în situaţia în care beneficiarul nu are resursele financiare asigurate;

- lipsa asistenţei tehnice din partea inginerului şi proiectantului general în situaţia contractelor
derulate sub FIDIC roşu;

- necorelarea proiectelor tehnice cu situaţiile reale din teren;
- sistarea lucrărilor la investiţia ,,AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni -Bumbeşti” ca urmare a

1-lotarârii Curţii de Apel Bucureşti de anulare a Autorizaţiei de construcţii;
- menţinerea stării de conflict din zona Siria-Irak care a afectat finanţarea la proiectele în derulare,

fapt pentru care Societatea a fost obligată să ia măsuri de reducere semnificativă a activităţii, cu costuri
suplimentare pentru punerea în siguranţă a bunurilor materiale, echipamentelor tehnice şi lucrărilor de C+M
executate.

Cauzelor obiective li s-au adăugat şi unele deflcienţe inteme legate de planificarea şi pregătirea
deficitară a execuţiei produeţiei la unele proiecte, necunoaşterea şi neaplicarea cerinţelor contractuale de
către personalul implicat în gestionarea contractelor, transmiterea cu întârziere la inginer a notiftcărilor,
etc., situaţii pentru care conducerea Societăţii a luat şi în continuare va lua măsuri de remediere a acestora.

Un aspect pe care îl semnalăm, îl constituie contractele cu risc, respectiv: ,,Reabilitare, modernizare
şi dotare punct de debarcare în comuna Sf.Gheorghe, jud. Tulcea”, ,,Extindere şi reabilitare infřastructura
de apă şi apă uzată în Drăgăşani şi Bălceşti,jud. Vâlcea”, ,,Reabilitarea conductei de fontă şi reconstrucţia
conductei de azbociment existente pe traseul dintre lacul de acumulare Strechenska Bara până la orasul
Vratsa - Bulgaria” şi creanţele deţinute la Hidroelectrica pentru lucrările de C+M executate la A.H.E. a
râului Jiu şi la recuperarea costurilor cu sistarea lucrărilor la o parte din obiectivele hidroenergetice în urma
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aprobării Programului de reorganizare j udiciară, pentru care conducerea Societăţii va continua acţiunile
pentru protejarea intereselor Hidroconstrucţia şi diminuării efectelor negative, susţinând sau declanşând,
dacă este cazul, litigii în instanţă pentru astfel de situaţii.

In valoarea totală a cheltuielilor aferente anului 2017 în sumă de 322.150 mii lei au fost înregistrate şi
cheltuieli reglementate legal cu provizioanele în valoare totală de 1.716 mii lei, aferente garanţiilor de bună
execuţie, precum şi cu ai ustarea deprecierii creanţelor şi stocurilor de producţie necertificată de construcţii,
după cum urmează:

- provizioane pentru acoperirea riscurilor pe perioada de 1.208 mii lei;
garanţie a lucrărilor în sumă de:
- provizioane cu deprecierea stocurilor, producţiei în 342 mii lei;
curs de execuţie şi active circulante:
- cheltuieli rezultate din litigii şi în urma declarării falimentului 166 mii lei;
unor societăţi care au condus la înregistrarea
pe costuri a sumei de:

TOTAL 1.716 mii Iei;

CAP.IV, PROFITUL ŞI PROPUNEREA DE REPARTIZARE

Conform datelor şi informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale şi a explicaţiilor din capitolul
precedent, I-Iidroconstrucţia a înregistrat un profit total în anul 2017 în sumă de 4.456.009 lei rezultat astfel:

- rezultat activitate exploatare 8.783.567 lei
- rezultat activitate financiara -4.327.569 lei

Având în vedere datoria acţionarilor Societăţii constituiţi în Asociaţia Hidrocon PAS (rată credit, dobândă
şi impozit aferente), dificultăţile financiare cu care se confřu.ntă Societatea precum şi necesitatea asigurării
surselor financiare pentru organizarea şi derularea în bune condiţii a lucrărilor aferente proiectelor de C+M
contractate şi aflate în derulare în cursul anului 2018, se propune:

- repartizasea sumei de 36.000 lei sub forma de dividende pentru plata datoriei angajate de Asociaţia
Hidrocon în numele şi pentru acţionarii Societăţii (rata credit, dobânda şi impozitul aferent);
- nedistribuirea diferenţei de 4.420.009 lei în vederea utilizării drept sursă de finanţare a activităţii
curente a Societăţii.

In cazul în care Asociaţia şi Societatea reuşesc să obţină reeşalonarea ratei prevăzută pentru anul 2018,
valoarea aferentă dividendelor va fi utilizată de Societate pentru activitatea curentă, urmând ca această
situaţie să fie reglementată de urmatoarea A.U.O.A.

CAP.V, ECHILIBRUL FINANCIAR

Din analiza datelor prezentate în formularul de bilanţ, rezultă că Societatea în cursul anului 2017 a realizat
un echilibru financiar prin transformarea în lichidităţi a elementelor de mijloace circulante menţionate în
analiza activului bilanţier şi în completare prin utilizarea împrumuturilor bancare, care au asigurat plata
datoriilor înregistrate către salariaţi, bugetul statului şi Ia terţi.

Pentru anul 2017 Societatea a plătit la scadenţă datorii fiscale la stat în sumă totală de 81 mu. lei şi nu a
înregistrat Ia finele anului obligaţii fiscale neachitate la termen.

Blocajul financiar determinat de:

- condiţiile dificile impuse prin contractele încheiate cu Autorităţile Contractante privind certificarea
producţiei realizate, care s-a menţinut constant la valori de peste 170 mu. lei,

- garanţiile şi reţinerile monetare imobilizate pe termen lung (cel puţin trei ani), în valoare de peste
40 mil. lei,

au condus la înregistrarea unui echilibrului financiar &agil şi la costuri suplimentare cu asigurarea finanţării
activităţii curente din credite bancare de către Societate.
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Eforturile conducerii Societăţii au fost concrezitate în asigurarea unor indicatori de lichiditate supraunitar
aspect deosebit de important pentru ratingul financiar şi bancar aI societăţii.
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CAP. VI. REALIZAREA INVESTIŢIILOR PROPRII ŞI A SCOATERILOR DIN EVIDENŢĂ A
MIJLOACELOR FIXE ÎN ANUL 2017

. INVESTIŢII PROPRII

Pentru anul 2017 a fost prevăzut un plafon de 19 mu. lei pentru realizarea investiţiilor proprii, având
ca sursă amortizarea aferentă acestui an şi soldul neconsumat din perioada anterioară.

Contextul economic ce a generat o puternică presiune financiară pe parcursul întregului an asupra
Societăţii prin încasarea cu mare întârziere/neîncasarea veniturilor realizate de Ia beneficiari, cât şi
necesitatea orientării cu precădere a disponibilităţilor financiare pentru asigurarea resurselor necesare
producţiei, au făcut ca în anul 2017 să se realizeze investiţii proprii, construcţii, achiziţii de terenuri,
echipamente tehnice de doar 888.435 lei (4.67%),

. SCOATERI DIN EVIDENŢĂ MIJLOACE FIXE.

Faţă de programul de scoateri din evidenţă aprobat de 1.849 buc. mijloace fixe propuse a fi scoase
din evidenţă în anul 2017, din care 24 construcţii şi 1.825 echipamente tehnice, s-au scos efectiv din
evidenţă urinătoarele:
- 14 mijloace fixe construcţii,
- 636 buc. echipamente tehnice, din care:

- 630 buc. din patrimoniul bilanţier, şi
- 6 buc. procurate din credite devenite neperformante.

Mai sunt valorificate un număr de 82 buc. mijloace fixe de natura echipamentelor tehnice a căror procedură
de scoatere din evidenţă este în curs de finalizare, urmând să fie reflectate în evidenţele Societăţii în anul
2018.

Nerealizarea Programului a fost determinată de:
- dinamica moderată a ramurei construcţii, fapt ce nu a permis decât în mică măsură valorificarea prin
vânzare a echipamentelor tehnice (31 buc.),
- preţul scăzut de pe piaţa deşeurilor de fier vechi, ce a determinat amânarea operaţiunilor de valorificare şi
scoatere din evidenţă pentru un moment favorabil, nerealizările din anul 2017 urmând a fi reportate în anul
2018.
- stoparea scoaterii din evidenţă a unor mijloace fixe specifice, având în vedere perspectiva reluării
activităţii la mai multe obiective hidroenergetice în cursul anului 2018;

Facem precizarea că atât realizările de investiţii proprii, cât şi scoaterea din evidenţă a mijloacelor
fixe sunt reglementate prin Proceduri şi Instrucţiuni interne, ele derulându-se pe bază de Referate de
necesitate nominale ale subunităţilor, aprobate de C.A.



CAP.VII, CU PRIVIRE LA CONDUCEREA EVIDENŢEI CONTABILE

In cadrul Societăţii evidenţa contabilă a întregului patrimoniu este organizată şi condusă prin compartiment
distinct conform prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinului MFP nr. 1802/2014 cu modificările şi completările ulterioare şi Politicile Contabile
adaptate la specificul activităţtii Societăţii, aprobate de Consiliul de Administraţie.

Intocmirea situaţiilor financiare anuale are Ia bază respectarea prevederilor legale menţionate şi principiile
contabile generale cu privire la continuitatea activităţii, independenţa exerciţiului, prudenţa,
intangibilitatea, evaluarea şi reflectarea separată a elementelor de activ şi a datoriilor reflectate în bilanţ
precum şi prevalenţa economicului asupra juridicului.

Fiecare SucursalălUCM din componenţa Societăţii conduce prin compartimente distincte evidenţa
contabilă cu privire la existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale încredintate de Societate în scopul
gestionării şi folosirii pentru realizarea veniturilor programate şi răspund în mod direct pentru acurateţea şi
corectimdinea datelor furnizate.

Activitatea Societăţii şi a Sucursalelor/UCM—urilor sale se desfăşoară pe baza Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli aprobat de A.G.A, pentru fiecare exerciţiu financiar anual şi cu respectarea prevederilor legale
în vigoare.

Astfel, se urmăresc şi se evidenţiază toate veniturile realizate cu încadrarea acestora conform prevederilor
legale şi încasarea conform clauzelor prevăzute în contractele încheiate, se dimensionează costurile aferente
veniturilor conform prevederilor legale, se angajează şi se fac plăţi către salariaţi, la terţi persoane fizice şi
juridice şi la stat pentru impozite, taxe şi contribuţii conform prevederilor legale în vigoare.

Lunar, trimestrial şi anual, sucursalele întocmesc balanţe de verificare a conturilor contabile şi semestrial
şi anual bilanţ contabil cu anexe la bilanţ care se depun la organele fiscale locale unde sunt arondate (nu se
centralizează), precum şi la băncile finanţatoare şi Societate.

La nivelul Societăţii se întocmeşte balanţa de verificare a conturilor contabile şi bilant contabil centralizat
pe total Societate, pe baza rulajelor şi soldurilor din balanţele contabile ale sucursalelor şi centralei
Societăţii, care se depun în termenele legale la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
din Bucureşti şi la Oficiul Registrului Comerţului.

Posturile de activ şi pasiv din bilanţul contabil centralizat pe total Societate corespund cu datele din balanţa
centralizată de verificare a conturilor contabile şi au la bază rezultatele inventarelor anuale a elementelor
patrimoniale întocmite şi valorificate conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr.
2861/2009 şi decizia conducerii Societatii nr. 239/05.09.2017

In formularul anexă la bilanţul contabil ,,Contul de profit şi pierdere” veniturile şi cheltuielile aferente
acestora, pentru anul 2017, sunt corect reflectate pe baza documentelor, a rezultatelor realizate şi a
informaţiilor furnizate de sucursale.

In conformitate cu cerintele Legii nr. 31/1 990 privind societăţile şi ale Legii nr.82/1991 privind organizarea
contabilităţii, situaţiile financiare anuale pentru anul 2017 sunt auditate de catre auditor financiar extern
BDO Audit SRL autorizat de către CAFR sub nr.018/2001, în baza contractului nr.5336/2017, auditor
aprobat de A.G.A.

In cadrul Societăţii este organizată şi condusă contabilitatea de gestiune cu respectarea prevederilor legale
în vigoare şi adaptata la specificul activităţilor complexe desfăşurate de Societate care oferă informaţiile
necesare conducerii Societăţii pentru analiza economico-financiară şi adoptarea deciziilor.



CAP.VIJI. ORGANIZAREA CONTROLULUI INTERN LA NIVELUL SOCIETĂŢJI

Având în vedere complexitatea proceselor şi activităţilor organizate şi desfăşurate de Societate,
managementul a luat decizia instituirii şi organizării mecanismelor de control intern şi extern în scopul
identificării şi prevenirii riscurilor (interne şi exteme) şi exercitarea unui control riguros financiar,
gestionar, managerial şi de sistem.

Conform prevederilor legale, Societatea are organizate şi implementate următoarele forme de
control care se exercită asupra întregii activităţi de gestionare a întregului patrimoniu, de organizare şi
funcţionare a conducerii Societăţii pe nivele organizatorice şi de identificare şi prevenirea produceńi
riscurilor astfel:

- controlul economico-financiar intern asupra existenţei, mişcării şi asigurarea integrităţii
elementelor patrimoniale ale Societăţii organizat la nivel de Societate şi în fiecare
SucursalălU.C.M.;
- controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor de angajare relaţii patrimoniale pe bază de
contracte cu terţi persoane fizice şi juridice, şi operaţiuni de încasări şi plăţi cu şi fără numerar
organizat la nivel de Societate şi SucursaleíU.C.M.-uri.

Cele două forme de control intern au fost organizate şi se desfăşoară în cadrul Societăţii în scopul asigurării
integrităţii patrimoniului şi gestionarea şi folosirea eficientă a activelor din dotarea Societăţii pentru
consolidarea proprietăţii acţionarilor.

In acţiunea de supraveghere a integrităţii patrimoniului, direcţiile de specialitate din cadrul Societăţii au
organizat verificări asupra aplicării dispoziţiilor stabilite de conducerea Societăţii şi structurile de control
ale acesteia.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului MFP
nr.1802/2014 Societatea a organizat, cu respectarea prevederilor Hotărârii CAFR nr. 56/2015, şi a
desfăşurat activitatea de audit intern în cadrul Societăţii.

Activitatea de audit intern se desfăşoară pentru activităţile realizate de structurile organizatorice ale
Societăţii, este independentă faţă de structurile organizatorice şi evaluează respectarea standardelor de
eficienţă şi de etică pe baza unor analize de risc şi a unui plan de audit aprobat de Consiliul de Administraţie.

CAP.IX. ACŢIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN ANUL 2017

Pentru realizarea obiectivelor stabilite de A.G.A., o bună gestionare a patrimoniului şi diminuarea
impactului negativ al riscurilor cu care s-a conituntat Societatea în cursul anului 20 l 7, Consiliul de
Administraţie, Comitetul Director, Directorii şi conducerile executive au luat o serie de măsuri concretizate
în principal în următoarele:

- reaşezarea Structurii organizatorice, aprobarea Organigramelor la nivelul Societăţii, Sucursalelor
şi Unităţilor de Construcţii Montaj, analiza şi aprobarea Statelor de funcţiuni lunar, pentru dimensionarea
optimă a personalului T.E.S.A., T.P. şi indirect productiv în funcţie de veniturile programate a se realiza de
către subunităţi şi încadrarea în manopera admisî la decontare, conform ofertelor adjudecate la licitaţii;

- dezvoltarea de aplicaţii informatice în modulele S.I.H, pentru efectuarea analizelor în timp real şi
identificarea abaterilor/neconformităţilor, cauzelor producerii acestora;

- generalizarea plăţii renuneraţiilor managementului Societăţii în funcţie de gradul de realizare al
indicatorilor de performanăţ stabiliţi şi aprobaţi prin B.V.C.-ul Societăţii/ Subunităţi;

- intensificarea activităţii de prospectare a pieţei construcţiilor, interne şi externe, pentru asigurarea
unui portofoliu de contracte corespunzător capacităţilor de producţie ale Societăţii;

- efectuarea demersurilor legale pentru protejarea intereselor Societăţii în relaţia cu terţe persoane
juridice şi fizice pe fondul unui mediu economic nefavorabil în general cu consecinţe în declanşarea stării

10



de insolvenţă/faliment a societăţilor partenere şi incapacitate de plată a beneficiarilor lucrarilor de C+M
executate, precum şi cu interrnediarii în procesul de preluare ostilă a Societăţii;

Faţă de cele prezentate se apreciază că Administratorii Societăţii aleşi de A. G.A. au supravegheat,
controlat şi au actionat pentru asigurarea continuităţii activităţii societatii în anul 2017, în condiţiile
economice şi financiare nefavorabile la nivel naţional şi în mod deosebit în domeniul construcţiilor.

Avand în vedere situaţiile financiare anuale pentru anul 2017 formate din bilanţul contabil, contul
de profit şi pierdere, situaţiile anexe, raportul Administratorilor pe anul 2017 şi raportul Auditorului
financiar asupra situaţiilor financiare individuale pentru anul 2017, prezentate precum şi propuneńle făcute,
se supun aprobării Adunării Generale a Acţionarilor, următoarele:

- situaţiile financiare individuale pentru anul 2017 formate din bilanţul contabil, cont de profit şi
pierdere, situaţiile anexe;
- raportul Administratorilor pentru anul 2017;
- raportul auditorilor asupra situaţiilor financiare individuale pentru anul 2017;
- propunerea de repartizare a profitului contabil înregistrat în anul 2017;
- descărcarea de gestiune a administratorilor penn anul 2017.

CONSILIUL DE ADMINJSTRATIE
PREŞEDINTE,

Ing. Mihăiţă Pet ş Fundeanu


