RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CONSOLIDAT

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR
asupra situatiilor financiare ale anului 2011-consolidate

SC CONDMAG SA Brasov a intocmit situatiile financiare consolidate ale
anului 2011 conform IFRS.
Acestea sunt :
- Bilantul consolidat
- Contul de profit si pierdere consolidat
- Notele explicative la situatiile financiare consolidate
Societatea Comercială CONDMAG S.A. Braşov înregistrată la R.C.
sub nr. J 08/35/1991, C.F. RO1100008, cu sediul în Braşov Str. Avram Iancu
nr. 52 , are un capital social de 38.133.575 lei (381.335.751 actiuni cu valoare
nominala de 0.10 lei/actiune), este societate cu capital privat 100%.
Din totalul actiunilor detinute la entitatile afiliate în valoare de
18.232.190 lei, Societatea deţine acţiuni la S.C. TIMGAZ S.A. Buziaş in valoare
de 4.635.550 lei, respectiv actiuni la S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY SA
Medias in valoare de 13.596.640 lei.
În cursul lunii decembrie 2011 Condmag SA şi-a mărit contribuţia la capitalul
social al Flowtex Technology SA cu 7.000.000 lei. În urma acestei măriri a
capitalului social, participaţia Condmag SA in Flowtex Technology SA s-a mărit
de la 92,24% la 31 decembrie 2010 la 99,70% la 31 decembrie 2011.
Societatea Comercială FLOWTEX TECHNOLOGY SA Medias
înregistrată la R.C. sub nr. J 12/2304/1994, C.F. RO 6761671, cu sediul în
Medias Str.Stadionului nr 187, are un capital social de 11.513.600 lei( 2.302.720
actiuni cu valoare nominala de 5 lei/actiune ), este societate cu capital privat
100%.
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Societatea Comercială TIMGAZ Buzias înregistrată la R.C. sub nr. J
35/147/1999 C.F. RO12519622, cu sediul în Buzias str Mihai Eminescu nr 3 are
un capital social de 4.737.150 lei (94.743 actiuni cu valoare nominala de 50
lei/actiune),este societate cu capital de stat si privat autohton.
Antreprenor de conducte magistrale, SC Condmag S.A. are o tradiţie de
peste 50 de ani în construirea de conducte de petrol şi gaze, inclusiv conducte
magistrale de transport, conectarea la sonde de petrol / gaze, staţii de comprimare
gaze, staţii de reglare-măsurare gaze, reţele de conducte de distribuţie gaze
naturale.
Condmag este acţionar majoritar la SC Flowtex Technology Medias si la
SC Timgaz Buzias.
Societatea comerciala SC Flowtex Technology - societate pe acţiuni, a
fost înfiinţata în scopul introducerii, în premieră in România, a unui procedeu de
pozare a conductelor prin foraj orizontal dirijat. Societatea executa lucrări de
pozare a instalaţiilor în diverse domenii precum: reţele de transport si distribuţie a
gazelor naturale, reţele de transport si distribuţie a apei potabile, reţele de
canalizare urbana, reţele de irigaţii, sisteme de drenaj, linii pentru transportul
lichidelor industriale, sisteme de protecţie a cablurilor electrice subterane, sisteme
de protecţie a reţelelor de telecomunicaţii subterane.
Înfiinţată în anul 1999, Timgaz S.A. este situată in Buzias, judeţul
Timis.
Obiectul principal de activitate al SC Timgaz SA este de distributie de gaze
naturale.
Metoda de consolidare aplicata a fost metoda globala, respectiv toate
activele si datoriile filialelor controlate s-au incorporat in totalitate in Bilantul
consolidat, prin insumarea elementelor similare.
Veniturile si cheltuielile filialelor s-au incorporat de asemenea in
Contul de profit si pierdere consolidat, prin insumarea elementelor similare.
Diminuarea profitului s-a operat la SC CONDMAG SA deci in
consolidare a fost prezentat separat in Contul de profit si piedere consolidat, la
elementul „Interese majoritare”.

2

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CONSOLIDAT

Elementele consolidarii au fost prezentate in notele explicative la situatiile
financiare anuale consolidate.
REPARTIZAREA CAPITALURILOR PROPRII ALE FILIALELOR INTRE
SOCIETATEA MAMA SI ACTIONARII CARE NU CONTROLEAZA
Interes al societatii-mama
Interese care nu controleaza
TOTAL

110.032.374
904.762
110.937.136

Principalele ajustari ale elementelor din situatiile financiare individuale, in
vederea consolidarii au fost determinate de urmatoarele operatiuni :
- Reconsiderarea valorii capitalului social conform IAS 29
„Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste”
- Creante si datorii in cadrul grupului
- Lucrari si servicii in curs de executie
- Corectii referitoare la o serie de facturi de furnizori si clienti
aferente exercitiului incheiat la 31.12.2010, dar inregistrate in situatiile statutare
in anul 2011 pe seama rezultatului reportat.
Analizând rezultatele financiare consolidate la 31.12.2011, situatia se
prezinta astfel :
Venituri totale la 31.12.2011
Venituri din exploatare
Venituri financiare

157.284.797 lei
152.759.848 lei
4.524.949 lei

Cheltuieli totale la 31.12.2011
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare

184.385.795 lei
179.466.116 lei
4.919.679 lei

Rezultatul brut ( pierdere ) la 31.12.2011
Pierdere din exploatare
Pierdere financiara

27.100.998 lei
26.706.268 lei
394.730 lei
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Scazand impozitul pe profit aferent in valoare de 3.646.072 lei, pierderea
neta consolidata in anul 2011 este in suma de 23.454.926 lei, din care interesele
societatii mama 23.247.080 lei.
Dupa ajustarea cu alte elemente ale rezultatului global in suma de 29.415
lei, rezultatul global total aferent anului 2011 este de (23.425.511) lei, atribuibil
integral proprietarilor societatii-mama.

Consiliile de Administratie au in vedere cresterea performantelor tehnice si
economice ale societatilor consolidate.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
GHEORGHE CĂLBUREAN
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