RAPORTUL ADMINISTRATORILOR CONSOLIDAT

RAPORT AL ADMINISTRATORILOR
asupra situatiilor financiare ale anului 2012-consolidate

SC CONDMAG SA Brasov a intocmit situatiile financiare consolidate
ale anului 2012 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 deţinea la inceputul anului 2012 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.
In cursul anului 2012 Condmag SA si Flowtex Technology SA au
fuzionat, cea din urma fiind absorbita de societatea-mama si radiata de la
Registrul Comertului.
Absorbtia prin fuziune a fost aprobata prin Hotărârea AGEA
nr.1/09.04.2012, radierea societatii Flowtex Technology SA din Registrul
Comerţului Sibiu, ca societate absorbită, facându-se la data de 01.10.2012, iar
SC CONDMAG SA ca societate absorbanta a preluat conform proiectului de
fuziune toate drepturile şi obligaţiile prin transmiterea universală a activelor şi
pasivelor societăţii absorbite dizolvate fără lichidare.
Participatia de 99.70% din capitalul social detinut la Flowtex
Technology, in valoare de 13.596.640 a fost anulata ca urmare a procesului de
fuziune..
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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.
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.
Condmag este acţionar majoritar la SC Timgaz Buzias
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 a preluat obiectul activitatii societatii Flowtex Technology
care 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.
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.Soldurile si tranzactiile intragrup, precum si castigurile nerealizate din tranzactiile intre societatile din cadrul
Grupului au fost eliminate.Pierderile nerealizate au fost deasemenea eliminate.
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 „Actionarii societatii”.
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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

81.031.208
60.072

81.091.280

Principalele ajustari efectuate in vederea consolidarii sunt prezentate mai jos:
Reclasificare impozit pe profit amanat de natura activului
Grupul a considerat oportuna prezentarea separata a creantelor si a datoriilor de
natura impozitului pe profit amanat, care in perioada precedenta s-a prezentat
doar ca pozitie neta in datorii. Astfel s-a efectuat o reclasificare a sumei
reprezentand impozitul pe profit amanat de natura activului in suma de 5.460.042
lei.
Reclasificarea rezervelor legale si a altor rezerve
S-a reconsiderat gruparea elementelor de capitaluri in Situatia consolidata a
pozitiei financiare si astfel sumele reprezentand Rezerve legale si Alte rezerve in
valoare de 64.649.802 lei au fost reclasificare de la pozitia Rezultat Reportat la
pozitia Rezerve.
Corectii asupra rezultatului reportat
Grupul a corectat diverse cheltuieli aferente perioadei precedente precedente cu
suma de 365.122 lei si a redus rezultatul reportat cu aceasta valoare. Cheltuielile
inregistrate se refera in principal la penalitati furnizori si taxe suplimentare
calculate de catre autoritatile fiscale in ceea ce priveste filiala Grupului Flowtex
Technology SA. Prin reclasificarea rezervelor legale si a altor rezerve cu suma
prezentata anterior Rezultatul reportat a scazut cu suma de 65.014.924 lei.
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Corectii privind datoriile catre furnizori si datoria privind impozitul pe
profit
Din totalul corectiilor inregistrate pentru perioada anterioara suma de 360.969
lei se refera la datorii suplimentare catre furnizori, iar suma de 4.153 lei se refera
la impozit pe profit suplimentar stabilit de autoritatile fiscale in urma controlului
efectuat in cursul anului 2012 la SC Flowtex Technology SA.

Analizând rezultatele financiare consolidate la 31.12.2012, situatia se
prezinta astfel :

Venituri totale la 31.12.2012
Venituri din exploatare
Venituri financiare

104.392.304 lei
100.797.659 lei
3.594.645 lei

Cheltuieli totale la 31.12.2010
Cheltuieli din exploatare
Cheltuieli financiare

140.893.728 lei
137.775.228 lei
3.118.500 lei

Rezultatul brut ( pierdere ) la 31.12.2012
Pierdere din exploatare
Pierdere financiara

36.501.424 lei
36.977.569 lei
476.145 lei

Pierderea in valoare de 36.501.424 lei a fost diminuata cu valoarea
impozitului pe profit amanat 4.874.752 lei, rezultand o pierdere neta consolidata
in anul 2012 in suma de 31.626.672 lei, din care interesele societatii-mama
31.621.658 lei.
Dupa ajustarea cu alte elemente ale rezultatului global in suma de
5.068.598 lei, rezultatul global total aferent anului 2012 este de 26.558.074 lei,
din care interesele societatii mama 26.553.060 lei.
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Pentru anul 2013, Grupul Condmag S.A. îşi propune ca strategie
de dezvoltare a afacerilor o creştere a serviciilor şi lucrărilor având ca obiectiv
mărirea cotei de piaţă şi a performanţelor economice după cum urmează:
 creşterea cotei de piaţă cu noi lucrări de construcţii şi instalaţii pe piaţa
internă şi externă;
 perfecţionarea forţei de muncă prin alocarea de fonduri în vederea
specializării angajaţilor din societatile grupului;
 protejarea investiţiilor făcute de acţionari prin gestionarea eficientă a
resurselor.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
GHEORGHE CĂLBUREAN
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