
Anexă la situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2011 

Diferenţele dintre tratamentele contabile conform Standardelor Româneşti de Contabilitate 
(“RCR”)  (Regulamentul CNVM nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu  

Directiva a IV-a CEE, aprobate prin Ordinul CNVM nr.13/2011 şi  
Instrucţiunea CNVM nr. 2/2012 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de 
CNVM) şi Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“ IFRS”) 

Conform cerinţelor CNVM în conformitate cu Instrucţiunea nr. 6/2011 privind aplicarea 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi 
supravegheate de CNVM 

Bilanţul / Situaţia poziţiei financiare (IFRS) 
Principalele diferenţe dintre RCR şi IFRS sunt legate de: 

• Evaluarea imobilizărilor financiare/ instrumentelor de capitaluri proprii: 

- În conformitate cu RCR toate imobilizările financiare sunt evaluate la cost minus ajustările 
pentru pierderea de valoare. Ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 
sunt înregistrate direct prin capitalurile proprii (începând cu anul 2008) într-un cont separat de 
rezerve (negativ), şi pot fi reversate. 

- În conformitate cu IFRS, investiţiile listate, lichide (pentru care o valoare justă poate fi 
determinată în mod credibil) sunt evaluate la valoarea justă, în timp ce investiţiile nelistate/ 
nelichide (pentru care valoarea justă nu poate fi determinată în mod credibil) sunt evaluate la 
cost minus ajustarea pentru depreciere. Ajustările pentru depreciere sunt înregistrate în Situaţia 
rezultatului global / Contul de profit si pierdere şi nu pot fi reversate. Ajustările privind 
modificarea valorii juste sunt înregistrate într-un cont de rezerve separat. 

• În conformitate cu IFRS, investiţiile în entităţi asociate sunt contabilizate prin metoda punerii 
în echivalenţă. 

• Recunoaşterea acţiunilor primite cu titlu gratuit de la companiile din portofoliu ce şi-au majorat 
capitalul social prin incorporarea de rezerve şi recunoaşterea datoriei privind impozitul amânat 
aferent: 

- În conformitate cu IFRS, acţiunile primite cu titlu gratuit de la companiile din portofoliu ce şi-
au majorat capitalul social prin incorporarea de rezerve nu sunt recunoscute (În conformitate cu 
RCR sunt recunoscute la valoarea nominală). 

- În conformitate cu IFRS, datoria privind impozitul amânat aferent acţiunilor primite cu titlu 
gratuit nu este recunoscută (În conformitate cu RCR aceasta este recunoscută). 

• Recunoaşterea impozitului amânat: 
- În conformitate cu IFRS datoria privind impozitul amânat aferentă modificărilor valorii juste 

pentru instrumentele de capitaluri proprii evaluate la valoarea justă, precum şi creanţa privind 
impozitul amânat aferentă ajustărilor pentru pierderea de valoare aferentă instrumentelor de 
capitaluri proprii sunt recunoscute (nu este aplicabil în cazul situaţiilor financiare RCR). 

 

• Clasificarea/prezentarea în mod diferit a elementelor de activ, datorii şi capitaluri proprii: 



- În conformitate cu RCR şi IFRS anumite elemente de activ, datorii şi capitaluri proprii sunt 
clasificate/prezentate în mod diferit, astfel, pentru a realiza o reconciliere între situaţiile 
financiare RCR şi IFRS, reclasificarea anumitor elemente este necesară. 

Pentru detalii privind aceste diferenţe, a se vedea Anexa 1 Diferenţe aferente Bilanţului / 
Situaţia poziţiei financiare (IFRS). 
 
Contul de Profit şi Pierdere / Situaţia rezultatului global (IFRS) 
• Evaluarea imobilizărilor financiare/ instrumentelor de capitaluri proprii: 

- În conformitate cu IFRS, ajutările pentru pierderea de valoare a instrumentelor de capitaluri 
proprii / imobilizărilor financiare nu pot fi reversate (în timp ce în conformitate cu RCR 
acestea pot fi reversate). În conformitate cu RCR, ajustările pentru pierderea de valoare a 
imobilizărilor financiare înregistrate iniţial prin Contul de profit şi pierdere (în anii 2006 şi 
2007) sunt de asemenea reversate prin Contul de profit şi pierdere, în timp ce cele înregistrate 
prin contul de rezerve (începând din anul 2008) sunt reversate prin acelaşi cont de rezerve. 

- În conformitate cu IFRS, provizioanele de depreciere pentru instrumentele de capitaluri proprii 
sunt înregistrate în Situaţia rezultatului global / Contul de profit şi pierdere. 

• În conformitate cu IFRS se recunoaste cota din profitul entităţilor asociate, în timp ce veniturile 
din dividendele primite de la entităţile asociate sunt eliminate. 

• Recunoaşterea impozitului amânat: 

- În conformitate cu IFRS cheltuielile/datoriile privind impozitul amânat aferent acţiunilor 
primite cu titlu gratuit nu sunt recunoscute (În conformitate cu RCR acestea sunt recunoscute). 

- În conformitate cu IFRS veniturile/activele privind impozitul amânat aferente pierderilor de 
valoare ale investiţiilor sunt recunoscute. 

• Recunoaşterea veniturilor din dividende: 

- În conformitate cu RCR veniturile din dividende (prezentate în categoria “Venituri din 
imobilizări financiare”) sunt prezentate net de impozitul reţinut la sursă. 

- În conformitate cu IFRS veniturile din dividende sunt prezentate brut de impozitul reţinut la 
sursă, impozitul reţinut la sursă fiind prezentat în cadrul categoriei “Cheltuieli cu impozitul pe 
profit”. 

• Clasificarea/prezentarea în mod diferit a elementelor de venit şi cheltuieli: 

- În conformitate cu RCR şi IFRS anumite elemente de venit şi cheltuieli sunt 
clasificate/prezentate în mod diferit, astfel, pentru a realiza o reconciliere între situaţiile 
financiare RCR şi IFRS, reclasificarea anumitor elemente este necesară. 

Pentru detalii privind aceste diferenţe, a se vedea Anexa 2 Diferenţe aferente Contului de profit 
şi pierdere / Situaţiei rezultatului global (IFRS) 
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ANEXA 1 Diferenţe aferente Bilanţului / Situaţiei poziţiei financiare (IFRS)

Ajustarea 1 Ajustarea 2 Ajustarea 3 Ajustarea 4 Ajustarea 5

Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei
Imobilizări financiare 10.627.878.080 (289.143.945)   (3.145.404.312)    234.884.891     Instrumente de capitaluri proprii 7.428.214.714         
Active imobilizate - Total 10.627.878.080

4.238.522.215     Investiţii în entităţi asociate 4.238.522.215         
Creanţe 55.885.987 (3.406.689)           Dividende de încasat 52.479.298              
Investiţii financiare pe termen scurt 195.919.673                         Certificate de trezorerie 195.919.673            

93.306.844          Creanţe privind impozitul amânat 93.306.844              
2.558.644            Alte active 2.558.644                

Casa şi conturi la bănci 297.393.152                         (295.480.344)       Numerar şi conturi curente 1.912.808                
296.356.801        Depozite bancare 296.356.801            

Active circulante - Total 549.198.812 Total active 12.309.270.997       

Cheltuieli în avans 28.412 (28.412)                -                               

Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an (42.206.773)                         (59.521)                Alte datorii (42.266.294)             
Total active minus datorii curente 11.134.898.531

Provizioane (14.197.829)                         14.138.306       59.523                 -                               
Total datorii curente (42.266.294)             

Capitalul social (13.778.392.208)                  Capitalul social (13.778.392.208)      
Rezerve legale (129.803.202)                       129.803.202        -                               
Reserve pentru ajustarea deprecierilor 
imobilizărilor financiare 3.378.542.766                      (3.378.542.766)    -                               
Reserve pentru valori mobiliare primite cu titlu 
gratuit (106.715)                              106.715            -                               

(234.884.891)   37.581.582          
Rezerva de valoare justă aferentă 
activelor financiare disponibile (197.303.309)           

Alte reserve (120.299.556)                       (129.803.203)       Alte rezerve (250.102.759)           
Acţiuni proprii 120.268.583                         Acţiuni proprii 120.268.583            
Rezultatul reportat (74.364.048)                         274.898.924     2.255.018.661     (126.240.151)       (490.788.396)       Pierdere reportată 1.838.524.990         
Profitul anual (543.825.216)                       30.406.202          (4.648.275)           518.067.289        -                               
Alocarea profitului 27.278.894                           (27.278.894)         -                               
Capitaluri proprii (11.120.700.702)                  

Total capitaluri proprii (12.267.004.703)      
Total capitaluri proprii şi datorii (12.309.270.997)      

                      -                             -                         -                             -   
Ajustări:

4. Această ajustare reprezintă recunoaşterea impozitului amânat în conformitate cu IFRS.
5. Aceasta include o serie de ajustări de reclasificare, după cum urmează: prezentarea pe o linie separată în situaţiile financiare IFRS a Depozitelor bancare (295.480.344 Lei), reclasificarea dobânzii de încasat la depozitele bancare din categoria Creanţe în categoria 
Depozite bancare în situaţiile financiare IFRS (876.457 Lei), reclasificare cheltuielilor în avans în categoria Alte active (28.412 Lei), reclasificarea creanţelor altele decât dividendele de încasat din categoria Creanţe în categoria Alte active (2.530.232 Lei), reclasificarea 
provizionului pentru restructurare în categoria Alte datorii (59.523 Lei), prezentarea rezervelor legale în categoria Alte rezerve în situaţiile financiare IFRS (129.803.202 Lei) şi prezentarea Rezultatului reportat, Profitului anului, net de Alocarea profitului în categoria 
Pierdere reportată în situaţiile financiare IFRS. 

Situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2011 
întocmite în conformitate cu Reglementările contabile româneşti 

Situaţii financiare IFRS consolidate pentru exerciţiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2011

1. Această ajustare reprezintă derecunoaşterea acţiunilor primite cu titlu gratuit de la Nuclearelectrica în anul 2006 (200.779.530 Lei), Hidroelectrica în 2006 (88.364.415 Lei), Comcereal Cluj în 2009 (106.715 Lei), ca şi derecunoaşterea impozitului amânat aferent 
acţiunilor primite de la Hidroelectrica (14.121.232 Lei) şi Comcereal Cluj  (17.074 Lei).

2. Această ajustare cumulează următoarele ajustări în legătură cu evaluarea imobilizărilor financiare: derecunoaşterea ajustării pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare, exceptand OMV Petrom, recunoscută în situaţiile financiare întocmite în conformitate cu 
RCR (+976.016.528 Lei), recunoaşterea ajustării privind pierderea de valoare a investiţiilor în situaţiile financiare IFRS (-817.993.086 Lei), reclasificarea investiţiei în OMV Petrom din Imobilizări financiare în Investiţii în entităţi asociate ( -3.303.427.754 Lei) şi ajustarile 
aferente pentru a contabiliza investiţia în entităţi asociate conform metodei punerii în echivalenţă.

3. Această ajustare reprezintă recunoaşterea în situaţiile financiare IFRS a modificărilor valorii juste a investiţiilor evaluate la valoare justă (+234.884.891 Lei).

 



ANEXA 2 Diferenţe aferente Contului de profit şi pierdere / Situaţia rezultatului global (IFRS)

Ajustarea 1 Ajustarea 2 Ajustarea 3 Ajustarea 4 Ajustarea 5 Ajustarea 6

Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei
Venituri din activitatea curentă, din care: 617.888.992            

Venituri din imobilizări financiare 519.065.354            3.367.831         (201.623.004)     Venituri brute din dividende 320.810.181         
Venituri din dobânzi 41.129.291              Venituri din dobânzi 41.129.291           
Venituri din reversarea ajustărilor pentru 
pierderi de valoare şi provizioanelor 30.514.774              (260.268)             (30.145.934)       (51.800.377)       

Pierderi din deprecierea instrumentelor de 
capitaluri proprii (51.691.805)          

28.323.677        
Reluări de ajustări pentru deprecierea 
dividendelor de încasat 28.323.677           

21.545.871        

Reluări de ajustări pentru depreciere 
aferente instrumentelor de capitaluri proprii 
scoase din gestiune 21.545.871           

(10.001.304)       
Pierderi din deprecierea creanţelor privind 
capitalul (10.001.304)          

Venituri din investiţii financiare cedate 13.375.649              (4.575.871)         
Câştiguri din vânzarea instrumentelor de 
capitaluri proprii 8.799.778             

755.858.482      
Partea din profitul entităţilor asociate (nete 
de impozitul pe profit) 755.858.482         

Venituri din diferenţe de curs valutar 1.616.566                (915.724)            
Câştiguri/(Pierderi) nete din operaţiuni de 
schimb valutar 700.842                

Alte venituri din activitatea curentă 12.187.358              Alte venituri operaţionale 12.187.358           

Cheltuieli din activitatea curentă, din care: (72.311.111)            Câştig net din activitatea operaţională 1.127.662.371      
(644.081)            Cheltuieli cu personalul (644.081)               

Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate (4.575.871)              4.575.871          
Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (915.724)                 915.724             -                            
Alte cheltuieli din activitatea curentă * (66.819.516)            12.576.215        Alte cheltuieli operaţionale (54.243.301)          

Cheltuieli operaţionale (54.887.382)          

Rezultatul brut 545.577.881            Profit înainte de impozitare 1.072.774.989      
Impozitul pe profit (1.752.665)              (3.367.831)        4.648.276          Cheltuieli cu impozitul pe profit (472.220)               

Rezultatul exerciţiului financiar 543.825.216            -                        (260.268)             (30.145.934)       0                        4.648.276          554.235.478      Profitul perioadei 1.072.302.769      

Ajustări

6. Această ajustare reprezintă recunoaşterea părţii din profitul entităţilor asociate - OMV Petrom (755.858.482 Lei) şi eliminarea veniturilor din dividende de la entităţi asociate în sumă de 201.623.004 Lei.

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 (51.800.377 Lei) în următoarele categorii: Reluări de ajustări pentru deprecierea dividendelor de încasat (28.323.677 Lei), Reluări de ajustări pentru depreciere aferente instrumentelor de capitaluri proprii scoase din gestiune 
(21.545.871 Lei), Pierderi din deprecierea creanţelor privind capitalul (1.704.560 Lei) şi în Cheltuieli cu personalul (226.269 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 (12.576.215 Lei)  în caterogia Pierderi din deprecierea creanţelor privind capitalul (11.705.864 Lei) şi în caterogia Cheltuielilor cu personalul (870.371 Lei) 

5. Această ajustare reprezintă recunoaşterea impozitului amânat în conformitate cu IFRS (impactul în Contul de profit şi pierdere)

Situaţii financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 
decembrie 2011 întocmite în conformitate cu Reglementările 
contabile româneşti 

Situaţii financiare IFRS consolidate pentru exerciţiul financiar 
încheiat la 31 decembrie 2011

1. Această ajustare se referă la prezentarea veniturilor din dividende brut de impozitul cu reţinere la sursă.

* 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. 

 


