
 

 

 
 
 
 

 
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR ŞI RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR ASUPRA 

SITUAŢIILOR FINANCIARE INDIVIDUALE  
PENTRU ANUL 2016  

 

CAP.I. DATE DE PREZENTARE SOCIETATE  
 
S.C. 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 persoana juridica romana, cu capital integral privat,  inregistrata la Registrul Comertului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991  şi persoana impozabila  conform prevederi Cod 
Fiscal, cu Cod de Inregistrare Fiscala în scopuri de T.V.A.  RO1556820. 
 
Obiectul principal de activitate este execuţia lucrărilor de construcţii hidroenergetice şi hidrotehnice la 
suprafaţa şi în subteran, precum şi lucrari de construcţii civile, industriale, edilitare, în domeniul 
infrastructurii (retele de apa si canalizare, statii de tratare ape uzate, depozite ecologice de deseuri, 
reabilitari de drumuri, autostrazi şi poduri, altele) si în domeniul de protecţie a mediului etc.  
 
Pe langa activitatea de baza,  Societatea realizeaza venituri şi din alte tipuri de activitaţi prevazute în 
obiectul de activitate, respectiv în domeniul comercial, alimentaţie publica, turism, inchirieri terenuri şi 
spaţii construite, prestari de servicii cu mijloace tehnice din dotare şi, incepand cu anul 2006, din 
producţia de energie electrica în microhidrocentrale şi comercializarea energiei electrice conform 
licenţelor acordate de ANRE. 
 
In anul 1995, Asociaţia „HIDROCON”, ce a grupat conform prevederilor legale managementul si 
salariatii Societatii, a cumparat de la Stat (Contract cu F.P.S. nr. 266/1995) şi de la F.P.P. IV Muntenia 
(Contract nr. 227/1995) intregul pachet de acţiuni (2.865.362) în valoare de 7.163.405 lei, care a fost 
platit integral pina la 31.12.2005 conform prevederilor contractuale, sursele financiare necesare fiind 
asigurate prin credit perfectat de Asociaţia „HIDROCON”, in numele si pentru actionarii sai.  
 
De la infiintare, Societatea a avut caracterul de societate inchisa, cesiunea actiunilor derulindu-se in cadru 
reglementat numai intre actionarii acesteia. 
 
In perioada 1995-2011 capitalul social al Societaţii a fost majorat de la 7.163.405 lei  la 148.651.600 lei 
prin incorporare de rezerve din profitul net şi din reevaluari de imobilizari corporale. Numarul de acţiuni, 
care au fost distribuite la acţionari conform prevederilor legale şi statutare, a crescut de la 2.865.362 la 
5.946.064,  iar valoarea nominala pe acţiune a crescut de la 2,5 lei la 25 lei. 
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Prin Hotararea A.G.E.A. nr. 26/20.05.2010 a fost aprobata  reducerea valorii nominale a acţiunilor de la 
25 lei/acţiune la 22,5 lei/acţiune şi în consecinţa diminuarea capitalului social de la valoarea de 
148.651.600 lei  la valoarea de 133.786.440 lei.  
 
In prezent, toate acţiunile S.C. Hidroconstrucţia S.A. în numar de 5.946.064 sunt deţinute de acţionari, 
persoane fizice, reuniţi în Asociaţia „Hidrocon”, din care un pachet de actiuni de 5% din capitalul social 
este gajat la banca Leumi Bank pentru garantarea creditului acordat pentru indeplinirea obligatiilor fata de 
F.P.S./A.V.A.S.  
Se informeaza actionarii Societatii ca a fost incheiat programul de rascumparare a actiunilor proprii de 
catre Societate si  vinzarea a acestora catre actionari, in conditiile si cu respectarea prevederilor 
Regulamentului de cesiune actiuni, parte integranta a Actului Constitutiv, cu recuperarea integrala a 
costurilor de rascumparare, conform prevederilor Hotaririi A.G.E.A. nr. 72/30.09.2016. 
 
In anul 2016, conducerea, administrarea şi controlul asupra patrimoniului şi funcţionarii Societaţii s-au 
facut cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, 
precum şi a principiilor guvernantei corporatiste  avindu-se in vedere urmatoarele obiective: 

a) mentinerea capacitatii functionale a Societatii prin asigurarea portofoliului de contracte si a 
resurselor necesare  functionarii normale a acesteia in conditiile accentuarii efectelor negative 
generate de situatii neprevazute din economie si de sistemul financiar bancar cu consecinte in 
imobilizarea de resurse financiare; 

b) asigurarea livrarilor catre clienţi a produselor şi serviciilor contractate la termenele contractuale, 
conditiile de calitate prevazute si corespunzatoare cerinţelor pietei; 

c) onorarea obligatiilor Societatii catre partenerii acesteia, in pofida conditiilor nefavorabile ale 
pietei de constructii in principal si al economiei in general; 

d) identificarea şi controlul riscurilor care pot sa apara în activitatea Societaţii şi adoptarea de masuri 
corective şi preventive pentru evitarea sau diminuarea impactului negativ al acestora; 

e) motivarea salariaţilor pentru realizarea performanţelor cerute de obiectivele asumate de 
conducerea Societatii in conditiile existente; 

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

g) organizarea şi exercitarea controlului intern pentru asigurarea conformitaţii cu legislaţia în vigoare 
si aplicarea deciziilor luate de conducerea Societaţii.  

 
In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 si a Actului Constitutiv, sistemul de conducere, administrare şi 
control al Societaţii este sistemul unitar, cu delimitarea responsabilitatilor intre funcţiile de conducere 
neexecutive (administratori neexecutivi si independent) de funcţiile executive (directori, administratori 
executivi) si a funcţionat structurat astfel: 

- Consiliul de Administratie, care a organizat si asigurat conducerea Societatii in conformitate cu 
competentele proprii si imputernicirile acordate de A.G.A., delegind Directorilor Societatii cu 
sarcini de conducere Sucursala si Directorilor de Unitati Constructii Montaj, gestionarea 
patrimoniului si derularea activitatii conform obiectivelor stabile, cerintelor interne si prevederilor 
legale; 
- Comitete consultative din cadrul Consiliului de Administratie privind auditul intern si 
supravegherea activitatii Directorilor; 
- Comitetul Director, organism de conducere operativa şi de decizie, care a asigurat 
implementarea masurilor stabilite de Consiliul de Administraţie şi de A.G.A. si  supravegherea 
operativa a activitatii Societatii, Sucursalelor si U.C.M.-urilor acesteia.  

 
Activitatea Administratorilor, Directorilor Societatii si Directorilor de U.C.M.-uri in relatia cu aceasta s-a 
desfasurat pe baza contractelor de administrare şi de mandat, incheiate cu drepturi şi obligaţii, care sunt 
definite şi deriva din: 

● Actul Constitutiv;  
● Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Societaţii; 
● Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administratie; 
● Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului Director; 
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● Codul de Etica al Managementului Societatii; 
● Hotaririle Adunarii Generale ale Actionarilor; 
● Hotariri ale Consiliului de Administratie. 

 
Societatea la inceputul anului 2016 avea o Structura organizatorica formata din 6 Sucursale si o Unitate 
Constructii Montaj în ţara, respectiv 3 Sucursale în strainatate (Germania, Belgia şi Irak-Kurdistan), 
subunitaţi fara personalitate juridica, dar cu autogestiune economico–financiara  proprie. Functie de 
conditiile concrete ale economiei nationale si pietei constructiilor, pe parcursul anului pe baza de analize 
detaliate, Structura organizatorica a fost permanent ajustata, realizindu-se pe aceasta cale in principal o 
mai buna gestionare a fortei de munca, activelor, costurilor si oportunitatilor locale, astfel incit la sfirsitul 
anului 2016 sint inregistrate 5 Sucursale si 4 U.C.M.-uri in tara si 3 Sucursale in strainatate. 
 
Sucursalele sunt conduse de Directori ai Societatii iar U.C.M.-urile de catre Directori, cu mandate in acest 
sens, au  conducere executiva, personal T.E.S.A, T.P. si indirect productiv, conform Organigramelor 
aprobate, au conturi bancare pentru disponibilitaţi şi operaţiuni financiare, conduc activitate proprie pe 
baza de B.V.C. aprobat de catre Consiliul de Administraţie ca parte componenta  a B.V.C.-ului Societatii 
aprobat de A.G.O.A. Directorii raspund integral si deplin fata de Consiliul de Administraţie si Societate 
pentru modalitatea in care utilizeaza si gestioneaza resursele si patrimoniul puse la dispozitie, activitatea 
desfasurata, rezultatele economice obtinute, realitatea raportarilor privind operatiunile realizate, precum si 
de respectarea cerintelor interne si legale.  
 
In activitatea sa, conducerea Sucursalelor/U.C.M.-urilor incheie si deruleaza contracte în limita 
imputernicirilor si competenţelor aprobate de conducerea Societatii, normelor interne si prevederilor 
legale, incaseaza direct sau prin centrala Societatii veniturile realizate şi fac plaţi catre salariaţii proprii, 
catre bugete locale şi autoritaţile publice centrale, catre bugetul de stat (prin Societate) şi la terţi, 
analizeaza, propun si iau masuri pentru o buna activitate, gestionare si realizarea obiectivelor ce le sint 
stabilite.  
 
Local, fiecare Sucursala/U.C.M. a/al Societaţii face raportari la organele fiscale pentru obligaţiile fiscale 
pe care le constituie şi le platesc în teritoriu, conform prevederilor specifice si legale, precum şi la bancile 
cu care au incheiate contracte de credit,  în limita plafoanelor aprobate de Societate şi a imputernicirilor 
acordate de Consiliul de Administraţie. 
 
 
CAP.II. MIJLOACE ECONOMICE FOLOSITE PENTRU DERULAREA ACTIVITATII IN 
ANUL 2016  
 
Conform datelor prezentate în formularul de bilanţ contabil incheiat pentru anul 2016, Societatea 
inregistreaza la data de 31.12.2016 un patrimoniu bilanţier total în suma de 835.583.692  lei, cu o scadere 
faţa de anul 2015 în suma de 111.071.304 lei.  
 
Scaderea activelor în anul 2016 faţa de anul precedent  este localizata în principal la activele imobilizate, 
determinata de diminuarea valorii ramase a mijloacelor fixe cu valoarea amortizarii contabile si la active 
circulante, determinata de efectuarea platii datoriilor comerciale angajate fata de furnizorii de bunuri si 
servicii.  

● In totalul patrimoniului bilanţier, totalul activelor imobilizate la valoarea ramasa  sunt în suma 
de 352.015.571 lei (42,13%), care s-au gestionat şi folosit de catre sucursale în anul 2016 pentru 
realizarea veniturilor totale în suma de 439.417.877 lei.  
 
● Din totalul activelor imobilizate (352.015.571 lei), ponderea majoritara de 92,40% o deţin 
activele corporale cu o valoare ramasa în suma de 325.244.746 lei reprezentind terenuri, 
construcţii şi echipamente tehnice (utilaje, mijloace de transport etc.).   
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● Activele corporale în curs de execuţie la finele anului 2016 totalizeaza suma de 16.418.127  lei 
din care în majoritate reprezinta construcţii şi reabilitari de construcţii  în vederea realizarii de 
baze de producţie şi mentinerii valorii de piata a activelor.  
 
● Imobilizarile financiare inregistrate la finele anului 2016 totalizeaza suma de 26.667.160 lei  şi 
reprezinta in principal participatiile S.C. Hidroconstructia S.A. la capitalul social al altor societati 
comerciale, grupate pe interese de participare conform datelor prezentate în Nota nr.7 anexa la 
situatiile financiare ale anului 2016. 
● Activele circulante totale existente la finele anului 2016, conform bilant contabil,  totalizeaza 
suma de 479.098.375  lei şi reprezinta 57,34 % din totalul activului bilantier. 

 
In totalul activelor circulante, creantele comerciale  ramase de incasat (facturate) sunt în suma totala de 
193.045.628 lei cu  o pondere de 40,29 % şi cuprind lucrarile executate si certificate, serviciile prestate şi 
garantiile de buna executie exigibile retinute din lucrarile facturate  care se incaseaza conform 
prevederilor din contracte.  

● Stocurile de materiale consumabile  existente la finele anului 2016 în suma totala de 29.843.444 
lei sunt stabilite pe baza de inventar, au în componenta materiale de baza pentru incorporare in 
lucrarile contractate precum: tevi şi accesorii pentru lucrari de canalizare şi alimentare cu apa, 
ciment, produse petroliere etc., care  asigura consumul pentru circa  o luna în cursul anului 2016. 
 
● Produsele finite şi marfurile existente la finele anului 2016 în suma totala de 3.575.422 lei,  
inventariate conform prevederi legale, detin o pondere mica în totalul stocurilor (2.64%) si 
reprezinta produse finite necesare executarii lucrarilor contractate. 

               Productia in curs de executie (necertificata) existenta la finele anului 2016 în suma totala de  
94.477.916 lei reprezinta valoarea lucrarilor de C+M executate diminuata cu ajustarile pentru deprecierea 
stocurilor, in suma de 52.701.983 lei, aferenta lucrarilor nedecontate si aflate in litigiu. 
 
Pentru sustinerea financiara a activitatilor  programate în anul 2016 şi realizarea cifrei de afaceri nete, în 
suma de 405.159.171lei, Societatea a folosit capitalurile proprii, imobilizarile corporale si activele 
circulante detinute. 
 
In completarea resurselor proprii  mentionate, în anul 2016 au fost utilizate credite bancare pe termen 
scurt în suma de 154.808.221 lei, care reprezinta 35,23% din veniturile totale realizate  pentru care  s-au 
platit dobanzi în suma de 4.544.821 lei  (cu 1.766.722 lei mai putin fata de anul 2015 prin renegocierea 
constanta a costurilor de finantare cu unitatile bancare de catre conducerea Societatii). Situatia facilitatilor 
de credit pe banci finantatoare se regaseste in situatiile financiare anuale ale anului 2016.  
 
Elementele de activ şi de pasiv inregistrate în bilantul contabil pentru anul 2016 sunt stabilite pe baza 
inventarelor efectuate de Sucursale/U.C.M.-uri şi Societate conform normelor aprobate cu Ordin MFP nr. 
2861/2009 şi Decizia conducerii Societatii nr. 298/18.08.2016.  
 
Pe baza inventarelor valorificate şi aprobate de catre Consiliul de Administratie, toate activele corporale 
(terenuri, constructii şi echipamente tehnice) şi obiectivele de organizare santier tehnologica şi sociala 
inregistrate la finele anului 2016 în patrimoniul bilantier şi în conturi de ordine şi evidenta, au fost predate 
conducerii Sucursalelor/U.C.M.-urilor pentru gestionare şi folosire judicioasa în scopul  realizarii 
veniturilor programate  prin B.V.C.-urile proprii.  
 
CAP.III. VENITURI, CHELTUIELI, PROFIT 
 
In anul 2016 principalii indicatori economico–financiari realizati comparativ cu nivelele aprobate de 
A.G.A. prin B.V.C. se prezinta astfel:  
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    mii lei 
Nr. 
crt 

Specificatie Realizari in 
an 2015 

Program 
aprobat AGA 

an 2016 

Realizari 
in 

an 2016 

% 
4/3 

0 1 2 3 4 5 
1. VENITURI TOTALE  767.921 620.990 439.418 70.76 
1.1. Din care : EXECUTIE PROPRIE 575.655 508.234 369.868 72,78 
1.2.  Din venituri totale:ACTIVITATE C+M  661.957 597.959 391.478 65,47 
1.3. Venituri din alte activitati 76.254   22.946 30.443 132,67 
1.4. Venituri din activitati interne 18.014 -2.567 30.987 - 
1.5. Venituri financiare 19.524 2.652 3.834 144,56 
2. COSTURI TOTALE  761.763 613.200 433.112 70.63 
3. PROFIT/PIERDERE BRUT 6.158 7.790 6.306 80,94 
4. RATA PROFIT BRUT (3 : 1.1)      0,80   1,25 1,44 115.20 
5. CIFRA DE AFACERI 763.561 671.909 405.159       60,30 
  
Cu toate ca nu au fost realizate integral veniturile totale programate (70.76%), a celor in executie proprie 
(72,78%) si din activitatea de C+M (65,47%), societatea  inregistrind  un profit brut de 6.306 mii lei si o 
rata a profitului brut de 1.44 % (115.20%). 
 
Hidroconstructia a avut in executie in anul 2016 atit in tara, cit si in strainatate un numar de 116 contracte, 
38 finantate din fonduri europene,  5 finantate de Hidroelectrica, iar 61 de contracte au avut termen de 
finalizare la sfirsitul anului 2016, din care au fost receptionate 47 de contracte.  
 
Nerealizarea productiei de C+M si a veniturilor aferente a fost cauzata in principal de neasigurarea 
finantarii lucrarilor de C+M la proiectele „fazate” la care beneficiarii trebuiau sa asigure fondurile 
necesare executiei din surse proprii si modului greoi in care a decurs incasarea la celelalte proiecte aflate 
in executia Societatii. Astfel, s-a ajuns ca la finele anului 2016 sa se inregistreze o productie executata si 
necertificata in suma de 147.180 mii lei si creante din productia realizata si facturata in suma de 193.046 
mii lei; s-au inregistrat situatii in care incasarea productiei/veniturilor realizate sa depaseasca in unele 
cazuri peste un an.  
Deasemenea, nerealizarea veniturilor din activitatea de C+M a determinat depasiri ale valorilor admise 
din devizele oferta, in principal la cheltuielile indirecte, care au in componenta cheltuieli constant fixe 
legate de amortizarea mijloacelor fixe, paza  obiectivelor din patrimoniu Societatii, cheltuieli cu relocarea 
personalului si echipamentelor, impozitele si taxele pe activele detinute de Societate, etc. In acest sens au 
fost luate multiple masuri privind valorificarea catre terti a elementelor patrimoniale neutilizate, de 
urmarire, reducere si tinere sub control a cheltuielilor indirecte. 

Pe linga greutatile generate de neincasarea la termen a productiei realizate, Societatea s-a confruntat in 
activitatea desfasurata cu o serie de probleme care nu au depins de conducerea Societatii. 
Din datele prezentate si analizele efectuate de conducerile Sucursalelor, Directorii Societatii, Comitetul 
Director precum şi cele centralizate în formularul de bilant „Contul de profit şi pierdere”,  a rezultat ca 
principalii factori care au condus la nerealizarea veniturilor in anul 2016 au fost urmatorii:  

- amplasamentele, autorizatiile si instructiunile au fost predate de catre beneficiari/inginer cu mare 
infirziere: „Amenajarea Hidroenergetica SurducSiriu”, „Reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apa potabila si canalizare Tirgu Mures; idem Sighetul Marmatiei, Baia Mare, Baia Sprie, Tirgu 
Lapus”, „Reabilitarea conductei de fonta si reconstructia conductei de asbociment existente pe 
traseul dintre lacul de acumulare Strechenska Bara pina la orasul Vratsa”- Bulgaria, etc.; 
- dificultati in intocmirea documentelor si prezentarea situatiilor interimare de lucrari conform 
cerintelor contractuale; 
- procesarea cu intirziere a certificatelor interimare de plata si/sau respingerea din motive 
neintemeiate in situatia in care beneficiarul nu avea resursele financiare asigurate; 
- lipsa asistentei tehnice din partea inginerului si proiectantului general in situatia contractelor 
derulate sub FIDIC rosu; 



6 
 

 - lipsa fortei de munca calificata datorata numarului mare de contracte cu finalizare in anul 2016; 
 - necorelari ale proiectelor tehnice cu situatiile reale din teren, etc.; 

- in legatura cu proiectele de C+M la care beneficiar a fost Hidroelectrica, nerealizarile inregistrate 
in anul 2016 au fost legate de lipsa documentatiilor de executie, vizelor, autorizatiilor, nepredarea 
amplasamentelor, acestea cazind in sarcina beneficiarului; 
- presiunea ridicata din partea furnizorilor, Societatea fiind nevoita sa absoarba partial lipsa de 
lichiditate a unitatilor contractante, prin achitarea unor sume catre furnizori, chiar si in cazul 
neincasarii sumelor facturate catre beneficiarii obiectivelor de investitie executate; 
- mentinerea starii conflictuale din zona Siria, Irak a afectat in continuare finantarea la proiectele 
in derulare, fapt pentru care Societatea a fost obligata sa ia masuri de reducere semnificativa a 
activitatii. 
 

Cauzelor obiective li s-au adaugat si unele deficiente interne legate de planificarea si pregatirea deficitara 
a executiei productiei la unele proiecte, necunoasterea si neaplicarea cerintelor contractuale de catre 
personalul implicat in gestionarea contractelor, transmiterea cu intirziere la inginer a notificarilor, etc., 
situatii pentru care conducerea Societatii a luat si va lua masuri in continuare de remediere a acestora. 
 
Un aspect pe care il semnalam, il constituie contractele cu risc, respectiv: „Reabilitare, modernizare si 
dotare punct de debarcare in comuna Sf.Gheorghe, jud. Tulcea”, „Extindere si reabilitare infrastructura de 
apa si apa uzata in Dragasani si Balcesti, jud. Vilcea” si creantele detinute la Hidrocelectrica pentru 
lucrarile de C+M executate la A.H.E. Jiu si cele referitoare la recuperarea costurilor cu sistarea lucrarilor 
la o parte din obiective in urma aprobarii Programului de reorganizare judiciara al acesteia, la care 
conducerea Societatii va continua actiunile pentru protejarea intereselor Hidroconstructia, in scopul 
diminuarii efectelor negative, sustinind sau declansind, daca este cazul, litigii in instanta pentru astfel de 
situatii. 
 
In valoarea totala a cheltuielilor aferente anului 2016 in suma de 433.112 mii lei au fost inregistrate 
cheltuieli reglementate legal cu provizioanele in valoare totala de 6.387 mii lei aferente garantiilor de 
buna executie, precum si cu ajustarea deprecierii creantelor si stocurilor de productie necertificata de 
constructii, dupa cum urmeaza: 

- provizioane pentru acoperirea riscurilor pe perioada de               1.698 mii lei; 
garantie a lucrarilor in suma de:  
- provizioane cu deprecierea stocurilor, productiei in    4.616 mii lei ;                        
curs de executie si active circulante:    
- cheltuieli rezultate din litigii si in urma declararii falimentului           73 mii lei ; 
unor societati comerciale care au condus la inregistrea  
pe costuri a sumei de:            

                                                        TOTAL:                         6.387 mii lei; 
 
Alocarea prioritara a resurselor financiare catre finantarea executiei lucrarilor contractate, a condus la 
nerealizarea programului de achizitii de echipamente tehnice  specifice categoriilor de lucrari aflate in 
portofoliu, Societatea fiind constransa sa foloseasca echipamentele specifice  lucrarilor hidroenergetice, 
care nu sunt adecvate lucrarilor de infrastructura. In aceste conditii productivitatile programate nu au fost 
realizate inregistrandu-se si in acest an costuri de exploatare  ridicate, fapt ce a condus la depasirea 
costurilor efective fata de cele incasate prin ofertele adjudecate. 

 
CAP.IV. PROFITUL şi PROPUNEREA DE REPARTIZARE 
 
Conform datelor si informatiilor prezentate in situatiile financiare anuale si a explicatiilor din  capitolul 
precedent, Hidroconstructia a inregistrat un profit total in anul 2016 in suma de 6.305.604 lei rezultat 
astfel: 

- rezultat activitate exploatare …………………………… 9.133.382 lei 
- rezultat activitate financiara  ………………………...… -2.827.778 lei 
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Activitatea Societatiii a inregistrat o imbunatatite substantiala fata de anii anteriori. Analizand in 
dinamica evolutia „rezultatului din exploatare” a Societatii si a indicatorului EBITDA, situatia sintetica se 
prezinta astfel: 
 
Nr.
crt. 

Explicatii Valoare (mii lei) 

AN 2012 AN 2013 AN 2014 AN 2015 AN 2016 

1 
Profit/Pierdere din activitatea de 
exploatare  24,913 20,152 -146,433 9,451 8,758 

2 

Ajustari de valoare privind imobilizarile 
corporale si necorporale ( inclusiv 
amortizare ) , activitele circulatnt si 
provizoane din care: -2,224 -42,718 66,402 24,323 5,124 

2.1 Ajustari provizioane -43,301 -77,199 34,680 -2,167 -13,930 
2 EBITDA 22,689 -22,566 -80,031 33,774 13,882 
3 RATA PROFIT % 2.99 1.92 -29.04 0.80 1.44 

       Evolutia in dinamica a datelor din tabelul de mai sus reflecta evolutia pozitiva a Societatii in anul 2015 si 
2016 si dezechilibrul economic inregistrat in anii anteriori cu influenta in capacitatea Societatii de 
finantare a activitatii curente din anul 2016. 
Avand in vedere datoria actionarilor Societatii constituiti in Asociatia Hidrocon PAS (rata credit, dobanda 
si impozit aferente), dificultatile financiare cu care se confrunta Societatea precum si necesitatea 
asigurarii surselor financiare pentru organizarea si derularea in bune conditii a lucrarilor aferente 
proiectelor de C+M contractate si aflate in derulare in cursul anului 2016, se propune: 

- repartizarea sumei de 107.985 lei sub forma de dividende pentru plata datoriei angajate de 
Asociatia Hidrocon in numele si pentru actionarii Societatii (rata credit, dobinda si impozitul 
aferent); 
- nedistribuirea diferentei de 6.197.619 lei  in vederea utilizarii drept sursa de finantare a activitatii 
curente a Societatii. 

 

CAP.V. ACTIUNILE INTREPRINSE IN ANUL 2016 

Pentru realizarea obiectivelor stabilite de A.G.A., o buna gestionare a patrimoniului si diminuarea 
impactului negativ al riscurilor cu care s-a confruntat Societatea in cursul anului 2016, Consiliul de 
Administratie, Comitetul Director, Directorii si conducerile executive au luat o serie de masuri 
concretizate in principal in urmatoarele: 

- reasezarea Structurii organizatorice, a Organigramelor la nivel de Societate, Sucursale si Unitati 
de Constructii Montaj, analiza si aprobarea Statelor de functiuni lunare, pentru dimensionarea 
optima a personalului T.E.S.A., T.P. si indirect productiv in functie de veniturile programate a se 
realiza de catre subunitati si manopera admisa la decontare, conform ofertelor adjudecate la 
licitatii; 
- dezvoltarea de aplicatii informatice in modulele S.I.H. care sa permita introducerea datelor si 
informatiilor cu caracter tehnico-productiv, economic si financiar direct din documentele primare 
si financiar-contabile pentru efectuarea analizelor in timp real si identificarea 
abaterilor/neconformitatilor, cauzelor si persoanelor responsabile de producerea acestora; 
- generalizarea platii renuneratiilor managementului Societatii in functie de gradul de realizare al 
indicatorilor de performanta stabiliti si aprobati prin B.V.C.-ul Societatii/Subunitati; 
- intensificarea activitatii de prospectare a pietei constructiilor, interne si externe, pentru 
asigurarea unui portofoliu de contracte corespunzator capacitatilor de productie ale Societatii; 
- cresterea volumului de venituri din lucrari hidroenergetice prin renegocierea contractelor aflate 
in executie cu Hidroelectrica;  
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- continuarea implementarii Unitatilor de Constructii Montaj  ca structuri organizatorice flexibile 
cu numar redus de personal indirect productiv si cu rol in gestionarea eficienta a portofoliului de 
lucrari zonal; 
- efectuarea demersurilor legale pentru protejarea intereselor Societatii in relatia cu terte persoane 
juridice si fizice pe fondul unui mediu economic nefavorabil in general cu consecinte in 
declansarea starii de insolventa/faliment a societatilor partenere si incapacitate de plata a 
beneficiarilor lucrarilor de C+M executate, precum si cu intermediarii in procesul de preluare 
ostila a Societatii; 

 
Masurile inteprinse de conducerea Societatii in procesul de restructurare si diminuare a cheltuielilor s-au 
concretizat  in anul 2016 prin obtinerea indicatorului EBITDA pozitiv in valoare de 13.882 mii lei si mai 
ales cresterea eficientei activitatii derulate concretizata in depasirea ratei profitului brut programat. 
 
CAP.VI. ECHILIBRUL FINANCIAR 
 
Din analiza datelor prezentate în formularul de bilant, rezulta ca Societatea in cursul anului 2016 a 
realizat un echilibru financiar prin transformarea în lichiditati a elementelor de mijloace circulante 
mentionate în analiza activului bilantier si in completare prin utilizarea imprumuturilor bancare, care au 
asigurat plata datoriilor inregistrate  catre salariati, bugetul statului şi la terti.    
 
Pentru anul 2016 Societatea a platit la scadenta datorii fiscale la stat în suma totala de 83 mil. lei şi nu a  
inregistreaza la finele anului obligatii fiscale neachitate la termen. 
 
Blocajul financiar determinat de: 

- conditiile dificile impuse prin contractele incheiate cu Autoritatile Contractante privind 
certificarea productiei realizate, care s-a mentinut constant la valori de peste 160,00 mil. lei,  
- garantiile si retinerile monetare imobilizate pe termen lung (cel putin trei ani), in valoare de peste 

43  mil. lei, 
au condus la inregistrarea unui echilibrului financiar fragil si la costuri suplimentare cu asigurarea 
finantarii activitatii curente din credite bancare de catre Societate. 

 
Eforturile conducerii Societatii au fost concrezitate in asigurarea unor indicatori de lichiditate 
supraunitari, in crestere fata de anul 2015, aspect deosebit de important pentru ratingul financiar si bancar 
al Societatii. 
 

 
 

CAP. VII. REALIZAREA INVESTITIILOR PROPRII şi A SCOATERILOR DIN EVIDENTA A 
MIJLOACELOR FIXE în ANUL 2016  
 
● INVESTITII PROPRII  
 
Pentru anul 2016 a fost prevazut un plafon de 19 mil. lei pentru realizarea investitiilor proprii, avind ca 
sursa amortizarea aferenta acestui an si soldul neconsumat din perioada anterioara. 
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Contextul economic ce a general o puternica presiune financiara pe parcursul intregului an asupra 
Societatii prin incasarea cu mare intirziere/neincasarea veniturilor realizate de la beneficiari, cit si 
necesitatea orientarii cu precadere a disponibilitatilor financiare pentru asigurarea resurselor necesare 
productiei, au facut ca in anul 2016 sa se realizeze investitii proprii, constructii, achizitii de terenuri, 
echipamente tehnice de doar 3.200.596,62 lei (16,8%), respectiv 826.037,50 lei pentru constructii, 
achizitii terenuri si 2.374.559,12 lei echipamente tehnice. 
 
Au fost asigurate : 
- cerintele obligatorii legate de derulare activitate la M.H.C.-urile Iod si Ilies, 
- reabilitare cantina Slatina, 
- reabilitare cantina Colonia Vadeni, 
- reabilitare imobil str. Fecioarei, Bucuresti, 
- achizitie 62 echipamente tehnice necesare pentru derulare activitate productiva si informatica. 
 
● SCOATERI  DIN  EVIDENTA MIJLOACE FIXE.   
 
Fata de un total de 1.268 buc. mijloace fixe propuse a fi scoase din evidenta in anul 2016, din care 44 
constructii si 1.224 echipamente tehnice, s-au scos efectiv din evidenta urmatoarele : 
- 18 mijloace fixe – constructii, 
- 122 buc. echipamente tehnice, din care : 
 - 113 buc. din patrimoniul bilantier, si 
 - 9 buc. procurate din credite devenite neperformante. 
 
Nerealizarea Programului a fost determinata de : 
- dinamica moderata a ramurei constructii, fapt ce nu a permis decit in mica masura valorificarea prin 
vinzare a echipamentelor tehnice (83 buc.), 
- pretul scazut de pe piata deseurilor de fier vechi, ce a determinat aminarea operatiunilor de valorificare 
si scoatere din evidenta pentru un moment favorabil, nerealizarile din anul 2016 urmind a fi reportate in 
anul 2017. 
 
Facem precizarea ca atit realizarile de investitii proprii, cit si scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe sint 
reglementate prin Proceduri si Instructiuni interne, ele derulindu-se pe baza de Referate de necesitate 
nominale ale subunitatilor, aprobate de C.A. 
 
CAP.VIII. CU PRIVIRE LA CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE 
 
In cadrul Societatii evidenta contabila a intregului patrimoniu este organizata şi condusa prin 
compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile şi 
completarile ulterioare, Ordin MFP nr. 1802/2014 cu modificarile şi completarile ulterioare şi Politicile 
Contabile adaptate la specificul activitatii Societatii, aprobate de Consiliul de Administratie. 
 
Intocmirea situatiilor financiare anuale are la baza respectarea prevederilor legale mentionate şi 
principiile contabile generale cu privire la continuitatea activitatii, independenta exercitiului, prudenta, 
intangibilitatea, evaluarea şi reflectarea separata a elementelor de activ şi a datoriilor reflectate în bilant 
precum şi prevalenta economicului asupra juridicului. 
 
Fiecare Sucursala/UCM din componenta Societatii conduce prin compartimente distincte evidenta 
contabila cu privire la existenta şi miscarea elementelor patrimoniale incredintate de Societate în scopul 
gestionarii şi folosirii pentru realizarea veniturilor programate si raspund in mod direct pentru acuratetea 
si corectitudinea datelor furnizate. 
 
Activitatea Societatii şi a sucursalelor/UCM-urilor sale se desfasoara pe baza Bugetului de Venituri  şi 
Cheltuieli aprobat de A.G.A. pentru fiecare exercitiu financiar anual şi cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 
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Astfel, se urmaresc şi se evidentiaza toate veniturile realizate cu incadrarea acestora conform prevederilor 
legale şi incasarea conform clauzelor prevazute în contractele incheiate, se dimensioneaza costurile 
aferente veniturilor conform prevederilor legale, se angajeaza şi se fac plati catre salariati, la terti 
persoane fizice şi juridice şi la stat pentru impozite, taxe şi contributii conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 
Lunar, trimestrial şi anual, sucursalele intocmesc balante de verificare a conturilor contabile şi semestrial 
şi anual bilant contabil cu anexe la bilant care se depun la organele fiscale locale unde sunt arondate (nu 
se centralizeaza), precum şi la bancile finantatoare şi Societate. 
 
La nivelul Societatii se intocmeste balanta de verificare a conturilor contabile şi bilant contabil centralizat 
pe total Societate, pe baza rulajelor şi soldurilor din balantele contabile ale sucursalelor şi centralei 
Societatii, care se depun în termenele legale la Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili 
din Bucuresti şi la Oficiul Registrului Comertului. 
 
Posturile de activ şi pasiv din bilantul contabil centralizat pe total Societate corespund cu datele din 
balanta centralizata de verificare a conturilor contabile şi au la baza rezultatele inventarelor anuale a 
elementelor patrimoniale intocmite şi valorificate conform Normelor metodologice aprobate cu Ordin 
MFP nr. 2861/2009 şi decizia conducerii Societatii nr. 298/18.18.2016. 
 
In formularul anexa la bilant contabil „Contul de profit şi pierdere” veniturile şi cheltuielile aferente 
acestora, pentru anul 2016, sunt corect reflectate pe baza documentelor, a rezultatelor realizate si a 
informatiilor furnizate de sucursale. 
 
In conformitate cu cerintele Legii 31/1990 privind societatile comerciale şi ale Legii nr.82/1991 privind 
organizarea contabilitatii, situatiile financiare anuale pentru anul 2016 sunt auditate de catre auditor 
financiar extern  BDO Audit  SRL autorizat de catre CAFR sub nr.018/2001, în baza contractului nr. 
4980/2016, auditor aprobat de A.G.A. 
 
In cadrul Societatii este organizata şi condusa contabilitatea de gestiune cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare şi adaptari la specificul activitatilor complexe desfasurate de Societate care ofera informatiile 
necesare conducerii Societatii pentru analiza economico-financiara şi adoptarea deciziilor.  
 
 
CAP.IX. ORGANIZAREA CONTROLULUI INTERN LA NIVELUL  SOCIETATII 
 
Avand în vedere complexitatea proceselor şi activitatilor organizate şi desfasurate de Societate, 
managementul a luat decizia instituirii şi  organizarii mecanismelor de control intern şi extern în scopul 
identificarii şi prevenirii riscurilor (interne şi externe) şi exercitarea unui control riguros financiar, 
gestionar, managerial şi de sistem.  
 
Conform prevederilor legale, Societatea are organizate şi implementate urmatoarele forme de control care 
se exercita asupra intregii activitati de gestionare a intregului patrimoniu, de organizare şi functionare a 
conducerii Societatii pe nivele organizatorice şi de identificare şi prevenirea producerii riscurilor astfel: 

- controlul economico-financiar intern asupra existentei, miscarii şi asigurarea integritatii  
elementelor patrimoniale ale Societatii organizat la nivel de Societate şi în fiecare 
Sucursala/U.C.M.; 
- controlul financiar preventiv asupra operatiunilor de angajare relatii patrimoniale pe baza de 
contracte cu terti persoane fizice şi juridice, şi operatiuni de incasari şi plati cu şi fara numerar 
organizat la nivel de Societate şi Sucursale/U.C.M.-uri.  

 
Cele doua forme de control intern au fost organizate şi se desfasoara în cadrul Societatii în scopul 
asigurarii integritatii patrimoniului şi gestionarea şi folosirea eficienta a activelor din dotarea Societatii 
pentru consolidarea proprietatii actionarilor. 
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In actiunea  de supraveghere a integritatii patrimoniului, directiile de specialitate din cadrul Societatii au 
organizat verificari asupra aplicarii dispozitiilor stabilite de conducerea Societatii si structurile de control 
ale acesteia. 
 
In baza cerintelor Legii 31/1990 cu modificarile şi completarile ulterioare, a Ordinului MFP nr.1802/2014 
Societatea a organizat si a fost desfasurat, cu respectarea prevederilor Hotararii CAFR nr. 56/2015, 
activitatea de audit intern in cadrul Societatii. 
 
Activitatea de audit intern se desfasoara pentru activitatile realizate de nivelele organizatorice ale 
Societatii, este independenta fata de structurile organizatorice şi evalueaza respectarea standardelor de 
eficienta şi de etica pe baza unor analize de risc şi a unui plan de audit aprobat de Consiliul de 
Administratie. 
 
Fata de cele prezentate  se apreciaza ca Administratorii Societatii  numiti de A.G.A. au supravegheat, 
controlat şi au actionat pentru asigurarea continuitatii activitatii firmei în anul 2016,  in conditiile 
economice si financiare nefavorabile la nivel national si in mod deosebit in domeniul constructiilor. 
 
Avand în vedere situatiile financiare anuale pentru anul 2016 formata din bilantul contabil, contul de 
profit si pierdere, situatiile anexe, raportul Administratorilor pe anul 2016 si raportul Auditorului 
financiar asupra situatiilor financiare individuale pentru anul 2016, prezentate si propunerile facute, se 
supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, urmatoarele:  

- situatiile financiare individuale pentru anul 2016 formate din bilantul contabil, cont de profit şi 
pierdere, situatiile anexe; 
-  raportul Administratorilor pentru anul 2016; 
-  raportul auditorilor asupra situatiilor financiare individuale pentru anul 2016; 
-  propunerea de repartizare a profitului contabil  inregistrat in anul 2016; 
- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru mandatul de 4 ani avut in perioada 2013-2017. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
PRESEDINTE, 

Ing. Mihaita Petrus Fundeanu 
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