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Annex to the separate IFRS financial statements as at 31 December 2012
The differences between the accounting treatments under Romanian Accounting Regulations
(“RAR”) (CNVM Regulation 4/2011 regarding accounting regulations compliant with EEC
Directive IV, approved by CNVM Order no. 13/2011 and with CNVM Instruction 1/2013 regarding
the preparation and submission of annual financial statements) and International Financial
Reporting Standards (“ IFRS”)

As requested by CNVM according to the Instruction no. 6/2011 on applying IFRS by
entities authorized, regulated and supervised by CNVM
Balance Sheet (RAR) / Statement of Financial Position (IFRS)
The main difference between RAR and IFRS are related to:


Valuation of financial assets / equity investments:

-

Under RAR all financial assets are valued at cost less impairment. Adjustments for
impairment of financial assets are recorded directly through equity (starting with year
2008) in a separate (negative) reserve account, and can be reversed.

-

Under IFRS, listed, liquid investments (for which a fair value can be reliably measured)
are valued at fair value, while unlisted/illiquid investments (for which a fair value can
not be reliably measured) are valued at cost less impairment. Adjustments for
impairment are recorded through the Income Statement and cannot be reversed. Fair
value adjustments are recorded through a separate reserve account.



Recognition of shares received free of charge from portfolio companies that increased
their share capital through incorporation of reserves and recognition of related deferred
tax liability:

-

Under IFRS, shares received free of charge from portfolio companies that increased
their share capital through incorporation of reserves are not recognized (Under RAR
they are recognized at nominal value).

-

Under IFRS, any provisions for taxes related to shares received free of charge is not
recognized (Under RAR it is recognized).



Deferred tax recognition

-

Under IFRS the deferred tax liability or deferred tax assets are recognized (not
applicable for RAR financial statements).
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Different classification of assets, liabilities and equity items:

-

Under RAR and IFRS certain assets, liabilities and equity items are classified
differently, therefore in order to perform the reconciliation between RAR and IFRS
financial statements, reclassification of certain items is necessary.

For details regarding these differences, please see Annex 1 Reconciliation of Balance
Sheet (RAR) / Statement of Financial Position (IFRS).
Income Statement (RAR) / Statement of Comprehensive Income (IFRS)
 Valuation of financial assets / equity investments:
-

Under RAR, adjustments for impairment of financial assets originally recorded through
Income Statement (in 2006 and 2007) are also reversed through Income Statement,
while those recorded through reserves (starting from 2008) are reversed through
reserves.

-

Under IFRS, impairment provisions for equity investments are recorded through the
Income Statement.

-

Under IFRS, any adjustments for impairment of equity investments / financial assets
cannot be reversed (while under RAR this reversal is possible).



Deferred tax recognition:

-

Under IFRS deferred tax expenses / liabilities or income/assets are recognised (not
applicable for RAR financial statements).

-

Under IFRS any expenses/ provisions for taxes related to shares received free of charge
are not recognized (Under RAR they are recognized).



Recognition of dividend income:

-

Under RAR dividend income (presented under “Revenues from financial assets”
caption) is presented net of withholding tax.

-

Under IFRS dividend income is presented gross of withholding tax, withholding tax
being presented under “Income tax expense” caption.



Different classification of income and expense items:

-

Under RAR and IFRS certain income/revenues and expenses items are classified
differently, therefore in order to perform the reconciliation between RAR and IFRS
financial statements, reclassification of certain items is necessary.

For details regarding these differences, please see Annex 2 Reconciliation of Income
Statement (RAR) / Statement of Comprehensive Income (IFRS)
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ANEXA 1 Diferenţe aferente Bilanţului (RCR) / Situației Poziției Financiare (IFRS)
Situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2012 întocmite în conformitate cu Reglementările
contabile româneşti
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate - Total
Creanţe
Investiţii financiare pe termen scurt

Lei
323,413
11,097,741,460
11,098,064,873

Ajustarea 1

Lei

(305,768,436)

Ajustarea 2

Ajustarea 3

Lei

Lei

Situaţii financiare IFRS individuale pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 decembrie 2012

Ajustarea 4

Lei
(323,413)

477,771,314

3,919,545
454,732,857

(3,119,551)
363,487,628

Casa şi conturi la bănci
Active circulante - Total
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de
un an
Total active minus datorii curente
Provizioane

Capitalul social
Rezerve legale
Rezerve din ajustările pentru pierderea de
valoare a imobilizărilor financiare
Rezerve din imobilizări financiare primite cu
titlu gratuit

2,189,053
(316,028,341)
317,309,452

317,885,969
776,538,371
27,199

Alte datorii

(21,064,179)

Total datorii curente

(21,064,179)

Capitalul social

2,738,430,054

(120,299,556)
120,268,583
(83,251,853)
(566,988,651)
28,348,272
(11,836,768,039)

799,994
454,732,857
363,487,628
2,189,053
1,857,628
317,309,452
12,410,120,950

158,151,475
(2,738,430,054)

-

475,108,464
(158,151,475)

274,898,925
(2,659,919)

4,462,152,514
767,934,133

(715,272,859)
(123,323,233)

103,310,601
(74,962,330)
(28,348,272)

Rezerva de valoare justă aferentă
activelor financiare disponibile pentru
vânzare
Alte rezerve
Acţiuni proprii
Rezultatul reportat - Pierdere

Total capitaluri proprii
Total capitaluri proprii şi datorii
-

(13,778,392,208)
-

16,731,205

(2,969,427,907)
Alte rezerve
Acţiuni proprii
Rezultatul reportat - Profit
Rezultatul exercițiului - Profit
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii

Dividende de încasat
Certificate de trezorerie
Creanţe privind impozitul amânat
Alte active
Numerar şi conturi curente
Depozite bancare
Total active

16,798,225

(13,778,392,208)
(158,151,475)

(16,731,205)

Lei
11,269,744,338

(27,199)

(21,064,179)
11,853,566,264
(16,798,225)

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Instrumente de capitaluri proprii

-

-

(2,494,319,443)
(278,451,031)
120,268,583
4,041,837,328
(12,389,056,771)
(12,410,120,950)

-

Ajustări
1. Această ajustare reprezintă derecunoaşterea acţiunilor primite cu titlu gratuit de la Nuclearelectrica în anul 2006 (200.779.530 Lei), Hidroelectrica în 2006 (88.257.700 Lei), Comcereal Cluj în 2009 (106.715 Lei), Administratia
Porturilor Maritime în anul 2012 (12.819.880 Lei) şi Banca Transilvania în anul 2012 (3.804.610 Lei) precum şi derecunoaşterea impozitului amânat aferent acţiunilor primite de la Hidroelectrica (14.121.232 Lei), Comcereal Cluj
(17.074 Lei), Banca Transilvania (608.738 Lei) şi Administratia Porturilor Maritime (2.051.181 Lei).
2. Această ajustare cumulează următoarele ajustări în legătură cu evaluarea imobilizărilor financiare: derecunoaşterea ajustării pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare recunoscută în situaţiile financiare întocmite în
conformitate cu RCR (+2.746.304.913 Lei), recunoaşterea ajustării privind pierderea de valoare a investiţiilor în situaţiile financiare IFRS (-5.237.961.506 Lei) şi recunoaşterea în situaţiile financiare IFRS a modificărilor valorii
juste a investiţiilor evaluate la valoare justă (+2.969.427.907 Lei).
3. Această ajustare reprezintă recunoaşterea impozitului amânat în conformitate cu IFRS.
4. Aceasta include o serie de ajustări de reclasificare, după cum urmează: prezentarea pe o linie separată în situaţiile financiare IFRS a Depozitelor bancare (316.028.341 Lei), reclasificarea dobânzii de încasat la depozitele
bancare din categoria Creanţe în categoria Depozite bancare în situaţiile financiare IFRS (1.281.111 Lei), reclasificare cheltuielilor în avans în categoria Alte active (27.199 Lei), reclasificarea creanţelor altele decât dividendele
de încasat din categoria Creanţe în categoria Alte active (1.838.440 Lei), reclasificarea imobilizarilor corporale în categoria Alte active (323.413 Lei), prezentarea rezervelor legale în categoria Alte rezerve în situaţiile financiare
IFRS (158.151.475 Lei) şi prezentarea Rezultatului reportat - Profit, Rezultatului exercițiului - Profit, net de Repartizarea profitului în categoria Rezultat reportat - Pierdere în situaţiile financiare IFRS.

ANEXA 2 Diferenţe aferente Contului de profit şi pierdere (RCR) / Situaţia rezultatului global (IFRS)
Situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2012 întocmite în conformitate cu Reglementările
contabile româneşti
Lei
Venituri din activitatea curentă, din care:
Venituri din imobilizări financiare
Venituri din dobânzi
Venituri din reversarea ajustărilor pentru
pierderi de valoare şi provizioanelor

871,748,228
618,971,283
34,922,880

Ajustarea 1

Ajustarea 2

Ajustarea 3

Ajustarea 4

Ajustarea 5

Lei

Lei

Lei

Lei

Lei

(368,470)

(767,565,664)

(10,069,308)
(46,209,651)

Reluări de ajustări pentru depreciere
aferente instrumentelor de capitaluri proprii
scoase din gestiune
Reluări de ajustări pentru deprecierea
creanţelor privind capitalul
Pierderi din deprecierea altor creanțe
Câştiguri din vânzarea instrumentelor de
capitaluri proprii
Câştiguri/(Pierderi) nete din operaţiuni de
schimb valutar
Alte venituri operaţionale
Pierdere netă din activitate
operațională

4,798,715
5,211,070
(878,300)

Venituri din investiţii financiare cedate
Venituri din diferenţe de curs valutar
Alte venituri din activitatea curentă

208,134,752

(195,055,419)

130,402
3,949,848

(348,131)

Cheltuieli din activitatea curentă, din care:

(304,782,791)

Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
Alte cheltuieli din activitatea curentă *

(195,055,419)
(348,131)
(109,379,241)

(658,639)
195,055,419
348,131
47,806,113

Lei
Venituri brute din dividende
Venituri din dobânzi
Pierderi din deprecierea instrumentelor de
capitaluri proprii
Pierderi din deprecierea dividendelor de
încasat

4,687,167

5,639,063

Situaţii financiare IFRS individuale pentru exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2012

Cheltuieli cu personalul

2,659,919

Alte cheltuieli operaţionale
Cheltuieli operaţionale

Rezultatul brut
Impozitul pe profit

Rezultatul exerciţiului - Profit

Pierdere înainte de impozitare

566,965,437
23,214

566,988,651

(4,687,167)

-

123,323,234

(368,470) (767,565,664)

-

125,983,153

Venit din impozitul pe profit

Pierderea perioadei

623,658,450
34,922,880
(772,364,379)
(46,209,651)

4,798,715
5,211,070
(878,300)
13,079,333
(217,729)
3,949,848
(134,049,763)
(658,639)
(58,913,209)
(59,571,848)
(193,621,611)
118,659,281

(74,962,330)

* Alte cheltuieli din activitatea curentă includ: cheltuieli privind comisioanele şi onorariile, cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate, cheltuielile cu amortizări şi provizioanele, cheltuielile privind dobânzile, cheltuielile cu
materiale, energie şi apă, cheltuielile cu personalul, serviciile executate de terţi, precum şi alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.
Ajustări
1. Această ajustare se referă la prezentarea veniturilor din dividende brut de impozitul cu reţinere la sursă.
2. Această ajustare reprezintă derecunoaşterea în situaţiile financiare IFRS a impactului în Contul de profit şi pierdere a reversării ajustării pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare recunoscută în situaţiile financiare întocmite în
conformitate cu RCR.
3. Această ajustare reprezintă recunoaşterea impactului în Contul de profit şi pierdere a ajustării privind pierderea de valoare a investiţiilor în situaţiile financiare IFRS.
4. Aceasta include o serie de ajustări de reclasificare, după cum urmează:
- reclasificarea reversării provizioanelor (10.069.308 Lei) în următoarele categorii: Reluări de ajustări pentru depreciere aferente instrumentelor de capitaluri proprii scoase din gestiune (4.798.715 Lei), Reluări de ajustări pentru deprecierea
creanţelor privind capitalul (5,211,070 Lei) şi în Cheltuieli cu personalul (59.523 Lei)
- prezentarea Veniturilor din investiţii financiare cedate nete de Cheltuielile privind investiţiile financiare cedate
- prezentarea Veniturilor din diferenţe de curs valutar nete de Cheltuielile din diferenţe de curs valutar
- reclasificarea Altor cheltuieli operaţionale (47.806.113 Lei) în caterogia Pierderi din deprecierea creanţelor privind capitalul (46,209,651 Lei), în categoria Pierderi din deprecierea altor creanțe (878,300 Lei) şi în caterogia Cheltuielilor cu
personalul (718.162 Lei)
5. Această ajustare reprezintă derecunoaşterea provizionului pentru impozite recunoscut în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu RCR (2.659.919 Lei) in legatura cu actiunile gratuite primite de la Banca Transilvania şi Administratia
Porturilor Maritime şi recunoaşterea impozitului amânat calculat în conformitate cu IFRS de 123.323.234 Lei (impactul în Contul de profit şi pierdere).

