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Unitatea de afaceri "Reţea de transport"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 596,124                     641,675                     

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 17,583                       7,456                         

Alţi operatori 653,485                     590,385                     

Decontări interne cu "alte activităţi" -                               -                               

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                               -                               

Total cifră de afaceri 1,267,192                  1,239,516                  

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 541,339                     662,490                     

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 596,987                     465,162                     

Costuri de restructurare 22,450                       9,214                         

Total costuri operaţionale 1,160,776                  1,136,866                  

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 106,416                     102,650                     

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare 106,416                     102,650                     

Capital mediu angajat 1,066,514                  1,241,698                  

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 10% 8%

Marja brută a cifrei de afaceri 8% 8%
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Unitatea de afaceri "Reţea de transport"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 930,815                     943,507                     

Imobilizări necorporale 19,961                       16,421                       

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 950,776                     959,928                     

Active circulante

Stocuri 1,335                         12,031                       

Debitori 282,705                     179,622                     

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 232,942                     488,641                     

Total active circulante 516,982                     680,294                     

Datorii curente nete* (390,493)                    (388,939)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) 126,489                     291,355                     

Total active minus datorii curente 1,077,265                  1,251,283                  

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (10,751)                      (9,585)                        

Capital mediu angajat 1,066,514                  1,241,698                  

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 35.95 milioane RON pentru anul 2016 şi 25.24 milioane RON pentru anul 2017.
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Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 4,051                  3,742                 

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 78                       16                      

Alţi operatori 955                     1,082                 

Decontări interne cu "alte activităţi" -                        -                       

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                        -                       

Total cifră de afaceri 5,084                  4,840                 

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 8,620                  6,620                 

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 345                     420                    

Costuri de restructurare 217                     42                      

Total costuri operaţionale 9,182                  7,082                 

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (4,098)                 (2,242)                

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare (4,098)                 (2,242)                

Capital mediu angajat 14,356                13,891               

Rentabilitatea capitalului mediu angajat -29% -16%

Marja brută a cifrei de afaceri -81% -46%

Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate segmente terminale 

cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps- transport
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SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 11,379                10,020                

Imobilizări necorporale 161                     87                       

Imobilizări financiare (investiţii) -                       -                       

Total active imobilizate 11,540                10,107                

Active circulante

Stocuri 71                       48                       

Debitori 1,966                  1,269                  

Investiţii financiare pe termen scurt -                       -                       

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 2,769                  4,035                  

Total active circulante 4,806                  5,352                  

Datorii curente nete* (1,894)                (1,515)                

Active circulante nete/(datorii curente nete) 2,912                  3,837                  

Total active minus datorii curente 14,452                13,944                

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (96)                     (53)                     

Capital mediu angajat 14,356                13,891                

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 0.1144 milioane RON pentru anul 2016 si 0.12 milioane RON pentru anul 2017.

Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate segmente terminale 

cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps- transport
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Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi
 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 592,072                    637,933                       

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 17,505                      7,440                           

Alţi operatori 652,531                    589,304                       

Decontări interne cu "alte activităţi" -                              -                                

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                              -                                

Total cifră de afaceri 1,262,108                 1,234,677                    

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 532,719                    655,870                       

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 596,641                    464,742                       

Costuri de restructurare 22,233                      9,172                           

Total costuri operaţionale 1,151,593                 1,129,784                    

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 110,515                    104,893                       

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare 110,515                    104,893                       

Capital mediu angajat 1,052,156                 1,227,806                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 11% 9%

Marja brută a cifrei de afaceri 9% 8%
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Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 919,436                     933,487                     

Imobilizări necorporale 19,800                       16,333                       

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 939,236                     949,820                     

Active circulante

Stocuri 1,263                         11,983                       

Debitori 280,739                     178,353                     

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 230,174                     484,606                     

Total active circulante 512,176                     674,942                     

Datorii curente nete* (388,600)                    (387,424)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) 123,576                     287,518                     

Total active minus datorii curente 1,062,812                  1,237,338                  

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (10,656)                      (9,532)                        

Capital mediu angajat 1,052,156                  1,227,806                  

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 35.95 milioane RON pentru anul 2016 şi 25.24 milioane RON pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - RECONCILIERE

Rezultat din exploatare
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la 

si inclusiv 2Mbps-transport (4,098)                    (2,242)                    

Alte activităţi (în cadrul Unităţii de afaceri "Reţea de transport") 110,515                 104,893                 

TOTAL Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 106,417                 102,651                 

Capital mediu angajat 
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la 

si inclusiv 2Mbps-transport 14,356                   13,891                   

Alte activităţi (în cadrul Unităţii de afaceri "Reţea de transport") 1,052,156              1,227,806              

TOTAL Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 1,066,512              1,241,697              
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Unitatea de afaceri "Reţea de acces"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 983,316                    1,008,858                 

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 33,228                      8,120                        

Alţi operatori 22,898                      11,128                      

Decontări interne cu "alte activităţi" -                              -                              

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                              -                              

Total cifră de afaceri 1,039,442                 1,028,106                 

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de acces 679,713                    612,528                    

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) -                              -                              

Costuri de restructurare 25,815                      5,996                        

Total costuri operaţionale 705,528                    618,524                    

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 333,914                    409,582                    

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare 333,914                    409,582                    

Capital mediu angajat 675,310                    962,487                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 49% 43%

Marja brută a cifrei de afaceri 32% 40%
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Unitatea de afaceri "Reţea de acces"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 673,918                     760,580                     

Imobilizări necorporale 14,355                       11,643                       

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 688,273                     772,223                     

Active circulante

Stocuri 9,956                         4,646                         

Debitori* 33,870                       13,944                       

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 225,829                     386,351                     

Total active circulante 269,655                     404,941                     

Datorii curente nete* (272,912)                    (207,047)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) (3,257)                        197,894                     

Total active minus datorii curente 685,016                     970,117                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (9,706)                        (7,630)                        

Capital mediu angajat 675,310                     962,487                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 10.6 milioane RON pentru anul 2016 şi 8.8 milioane RON pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Din vânzarea cu amănuntul 1,917,238                 1,910,294                 

Alţi operatori (servicii de facturare) - -

Decontări interne - -

Total cifră de afaceri 1,917,238                 1,910,294                 

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice vânzării cu amănuntul 1,147,566                 1,256,122                 

Decontări interne cu reţeaua de transport 596,124                    641,675                    

Decontări interne  cu reţeaua de transport privind restructurarea 17,583                      7,456                        

Decontări interne  cu reţeaua de acces 983,316                    1,008,858                 

Decontări interne  cu reţeaua de acces privind restructurarea 33,228                      8,120                        

Decontări interne  cu alte activităţi -                              -                              

Decontări interne cu alte activităţi privind restructurarea -                              -                              

Costuri de restructurare 17,925                      9,466                        

Total costuri operaţionale 2,795,742                 2,931,697                 

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (878,504)                   (1,021,403)                

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare (878,504)                   (1,021,403)                

Capital mediu angajat 774,141                    732,304                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat -113% -139%

Marja brută a cifrei de afaceri -46% -53%
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Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 341,752                     412,468                     

Imobilizări necorporale 120,114                     146,933                     

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 461,866                     559,401                     

Active circulante

Stocuri 31,721                       31,333                       

Debitori 781,441                     507,206                     

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 219,751                     339,717                     

Total active circulante 1,032,913                  878,256                     

Datorii curente nete* (697,026)                    (687,535)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) 335,887                     190,721                     

Total active minus datorii curente 797,753                     750,122                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (23,612)                      (17,818)                      

Capital mediu angajat 774,141                     732,304                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 104.7 milioane RON pentru anul 2016 şi 62.227 milioane RON pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Alte activităţi"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Cifra de afaceri

Din alte activităţi 354,220                     318,690                     

Total cifră de afaceri 354,220                     318,690                     

Costuri operaţionale

Costuri operationale specifice altor activităţi 322,482                     327,983                     

Decontări interne cu reţeaua de acces -                               -                               

Decontări interne cu reţeaua de acces privind restructurarea -                               -                               

Decontări interne  cu reţeaua de transport -                               -                               

Decontări interne  cu reţeaua de transport privind restructurarea -                               -                               

Costuri de restructurare 3,892                         1,752                         

Total costuri operaţionale 326,374                     329,735                     

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 27,846                       (11,045)                      

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Rezultat din exploatare 27,846                       (11,045)                      

Capital mediu angajat 211,083                     282,635                     

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 13% -4%

Marja brută a cifrei de afaceri 8% -3%
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Unitatea de afaceri "Alte activităţi"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

RON '000 RON '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 142,796                     188,250                     

Imobilizări necorporale 2,848                         2,110                         

Imobilizări financiare (investiţii) 78                              78                              

Total active imobilizate 145,722                     190,438                     

Active circulante

Stocuri 53,866                       52,983                       

Debitori 170,480                     147,623                     

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 35,251                       58,988                       

Total active circulante 259,597                     259,594                     

Datorii curente nete* (190,072)                    (164,480)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) 69,525                       95,114                       

Total active minus datorii curente 215,247                     285,552                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (4,164)                        (2,917)                        

Capital mediu angajat 211,083                     282,635                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 1.34 milioane RON pentru anul 2016 şi 0.82 milioane RON pentru anul 2017.
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL

25



Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
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NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile

2017 2016

RON '000 RON '000

Strategie si Planificare a Societatii 44,785 49,754

Activitati Contabile Financiare 58,295 43,178

Alte Costuri Neatribuibile 109,502 107,418

212,582 200,350

Costurile ilustrate mai sus reprezintă 5.94% din totalul costurilor operaţionale ale Telekom Romania Communications S.A. in anul 

2016 atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiara.

Conform Metodologiei, costurile indentificate ca fiind neatribuibile sunt alocate către toate unităţile/subunităţile de afaceri pe baza unei 

rate egal proporţionate.

Tabelul de mai jos evidenţiază principalele categorii de costuri conţinute în situaţiile financiare care sunt tratate ca fiind neatribuibile.

Costurile ilustrate mai sus reprezintă 6.27% din totalul costurilor operaţionale ale Telekom Romania Communications S.A. in anul 

2017 atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiara.
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NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

Linii închiriate

0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total

RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000

Linii închiriate - Analogic 1 1 - - 1 2

Linii închiriate - n64KB 49 34 - - 34 83

Linii închiriate - 2MB 630 781 - - 781 1,411

Total 680 816 - - 816 1,496

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

Linii închiriate

0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total

RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000 RON '000

Linii închiriate - Analogic 1 1 - - 1 2

Linii închiriate - n64KB 89 50 - - 50 139

Linii închiriate - 2MB 746 744 - - 744 1,490

Total 836 795 - - 795 1,631

Linii închiriate dependente de 

trafic şi alte componente

Linii închiriate dependente de distanţă

Linii închiriate dependente de 

trafic şi alte componente

Linii închiriate dependente de distanţă
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NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern
RON '000

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

De la / către

1,016,544                           -                             1,016,544                 

613,707                              -                             613,707                    

-                              

-                              

Total 1,630,251                           -                             1,630,251                 

Reţea de transport

Vânzare cu amănuntul 

Alte activităţi

TotalReţea de acces Reţea de transport Vânzare cu amănuntul Alte activităţi

Reţea de acces
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NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern
RON '000

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

De la / către

1,016,978                           -                             1,016,978                 

649,131                              -                             649,131                    

-                              

-                              

Total 1,666,109                           -                             1,666,109                 

Reţea de transport

Vânzare cu amănuntul 

Alte activităţi

TotalReţea de acces Reţea de transport Vânzare cu amănuntul Alte activităţi

Reţea de acces
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NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri  Costuri operaţionale 

 Rezultat din 

exploatare 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017 2017 2017 2017

RON '000 RON '000 RON '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 1,039,442                 705,528                      333,914                 

Reţea de transport 1,267,192                 1,160,776                   106,416                 

Vânzare cu amănuntul 1,917,238                 2,795,742                   (878,504)                

Alte activităţi 354,220                    326,374                      27,846                    

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 4,578,092                 4,988,420                   (410,328)                

Ajustări

Eliminarea decontărilor interne

Reţea de acces (1,016,544)                (1,016,544)                 -                            

Reţea de transport (613,707)                   (613,707)                    -                            

(1,630,251)                (1,630,251)                 -                            

Pozitie financiara netă -                              30,374                        (30,374)                  

Alte cheltuieli financiare -                              90                               (90)                         

Impozit pe profit -                              -                                -                            

Elemente excluse -                              30,464                        (30,464)                  

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 2,947,841                 3,388,633                   (440,792)                

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Cifră de afaceri  Costuri operaţionale 

 Rezultat din 

exploatare 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017 2017 2017 2017

RON '000 RON '000 RON '000

Perioada de la 01 ianuarie 2017 la 31 Decembrie 2017 2,947,842                 3,388,633                                   (440,791)
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NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri Costuri operaţionale

Rezultat din 

exploatare

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 2016 2016 2016

RON '000 RON '000 RON '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 1,028,106                 618,524                     409,582                 

Reţea de transport 1,239,516                 1,136,866                  102,650                 

Vânzare cu amănuntul 1,910,294                 2,931,697                  (1,021,403)             

Alte activităţi 318,690                    329,735                     (11,045)                  

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 4,496,606                 5,016,822                  (520,216)                

Ajustări

Eliminarea decontărilor interne

Reţea de acces (1,016,978)               (1,016,978)                -                           

Reţea de transport (649,131)                  (649,131)                   -                           

(1,666,109)               (1,666,109)                -                           

Pozitie financiara netă -                             22,606                       (22,606)                  

Alte cheltuieli financiare -                             345                            (345)                       

Impozit pe profit -                             -                              -                           

Elemente excluse -                             22,951                       (22,951)                  

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 2,830,497                 3,373,664                  (543,167)                

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Cifră de afaceri*

Costuri 

operaţionale*

Rezultat din 

exploatare

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 2016 2016 2016

RON '000 RON '000 RON '000

Perioada de la 01 ianuarie 2016 la 31 Decembrie 2016 2,830,498                 3,373,665                  (543,167)                
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NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 

Capital mediu angajat Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017
2017

RON '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 675,310                                      

Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 1,066,514                                   

Vânzare cu amănuntul 774,141                                      

Alte activităţi 211,083                                      

Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 2,727,048                                   

Ajustări

A se ţine seama de orice ajustare e.g. costuri excluse

Credite - furnizori -                                                

Impozit 2,674                                          

Imprumuturi -                                                

Imprumuturi pe termen lung (3,387)                                         

Dobanzi platite in avans -                                                

Dobinzi de primit -                                                

Provizioane (55,576)                                       

(56,289)                                       

Situaţii financiare separate (ajustate) 2,670,759                                   

(2)

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017
2017

RON '000

Sold iniţial capital angajat la 1 Ianuarie 2017 2,888,423                                   

Sold final capital angajat la 31 Decembrie 2017 2,453,099                                   

TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 2,670,761                                   
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NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 

Capital mediu angajat  Capital mediu angajat  

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
2016

RON '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 962,487                                      

Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 1,241,698                                   

Vânzare cu amănuntul 732,304                                      

Alte activităţi 282,635                                      

Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 3,219,124                                   

Ajustări

A se ţine seama de orice ajustare e.g. costuri excluse

Credite - furnizori -                                                

Impozit 2,674.00

Imprumuturi -                                                

Imprumuturi pe termen lung -3,377.00

Dobanzi platite in avans -                                                

Dobinzi de primit -                                                

Provizioane (59,219)                                       

(59,922)                                       

Situaţii financiare separate (ajustate) 3,159,202                                   

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii  Capital mediu angajat  

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
2016

RON '000

Sold iniţial capital angajat la 1 Ianuarie 2016 3,429,977                                   

Sold final capital angajat la 31 Decembrie 2016 2,888,423                                   

TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 3,159,200                                   
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Unitatea de afaceri "Reţea de transport"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 127,932                     141,304                     

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 3,773                         1,642                         

Alţi operatori 140,242                     130,009                     

Decontări interne cu "alte activităţi" -                               -                               

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                               -                               

Total cifră de afaceri 271,947                     272,955                     

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 116,175                     145,888                     

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 128,117                     102,434                     

Costuri de restructurare 4,818                         2,029                         

Total costuri operaţionale 249,110                     250,351                     

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 22,837                       22,604                       

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare 22,837                       22,604                       

Capital mediu angajat 228,881                     273,435                     

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 10% 8%

Marja brută a cifrei de afaceri 8% 8%
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Unitatea de afaceri "Reţea de transport"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 199,759                     207,771                     

Imobilizări necorporale 4,284                         3,616                         

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 204,043                     211,387                     

Active circulante

Stocuri 286                            2,649                         

Debitori 60,670                       39,555                       

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 49,991                       107,604                     

Total active circulante 110,947                     149,808                     

Datorii curente nete* (83,802)                      (85,649)                      

Active circulante nete/(datorii curente nete) 27,145                       64,159                       

Total active minus datorii curente 231,188                     275,546                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (2,307)                        (2,111)                        

Capital mediu angajat 228,881                     273,435                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 7.92 milioane EUR pentru anul 2016 şi 5.416 milioane EUR pentru anul 2017.
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Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale elementelor reţelei de transport
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 869                     824                     

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 17                       4                         

Alţi operatori 205                     238                     

Decontări interne cu "alte activităţi" -                        -                        

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                        -                        

Total cifră de afaceri 1,091                  1,066                  

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 1,850                  1,458                  

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 74                       92                       

Costuri de restructurare 47                       9                         

Total costuri operaţionale 1,971                  1,559                  

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (880)                    (493)                    

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare (880)                    (493)                    

Capital mediu angajat 3,081                  3,059                  

Rentabilitatea capitalului mediu angajat -29% -16%

Marja brută a cifrei de afaceri -81% -46%

Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate segmente terminale 

cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps- transport
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SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 2,442                 2,207                 

Imobilizări necorporale 35                      19                      

Imobilizări financiare (investiţii) -                      -                      

Total active imobilizate 2,477                 2,226                 

Active circulante

Stocuri 15                      11                      

Debitori 422                    279                    

Investiţii financiare pe termen scurt -                      -                      

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 594                    889                    

Total active circulante 1,031                 1,179                 

Datorii curente nete* (406)                   (334)                   

Active circulante nete/(datorii curente nete) 625                    845                    

Total active minus datorii curente 3,102                 3,071                 

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (21)                     (12)                     

Capital mediu angajat 3,081                 3,059                 

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 0.025 milioane EUR pentru anul 2016 si 0.026 milioane EUR pentru anul 2017.

Subunităţi "Reţea de transport" - Linii închiriate segmente terminale 

cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps- transport
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Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi
 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 127,062             140,480                    

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 3,757                 1,638                        

Alţi operatori 140,037             129,771                    

Decontări interne cu "alte activităţi" -                      -                              

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                      -                              

Total cifră de afaceri 270,856             271,889                    

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de transport 114,325             144,430                    

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali) 128,043             102,341                    

Costuri de restructurare 4,771                 2,020                        

Total costuri operaţionale 247,139             248,791                    

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 23,717               23,098                      

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare 23,717               23,098                      

Capital mediu angajat 225,799             270,377                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 11% 9%

Marja brută a cifrei de afaceri 9% 8%
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Subunităţi "Reţea de transport" - Alte activităţi

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 197,317                                          205,564                              

Imobilizări necorporale 4,249                                              3,597                                  

Imobilizări financiare (investiţii) -                                                   -                                        

Total active imobilizate 201,566                                          209,161                              

Active circulante

Stocuri 271                                                 2,639                                  

Debitori 60,248                                            39,275                                

Investiţii financiare pe termen scurt -                                                   -                                        

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 49,397                                            106,716                              

Total active circulante 109,916                                          148,630                              

Datorii curente nete* (83,396)                                          (85,315)                               

Active circulante nete/(datorii curente nete) 26,520                                            63,315                                

Total active minus datorii curente 228,086                                          272,476                              

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (2,287)                                            (2,099)                                 

Capital mediu angajat 225,799                                          270,377                              

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 7.92 milioane EUR pentru anul 2016 şi 5.416 milioane EUR pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Reţea de transport" - RECONCILIERE

Rezultat din exploatare
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie 

de pana la si inclusiv 2Mbps-transport (880)                       (493)                       

Alte activităţi (în cadrul Unităţii de afaceri "Reţea de transport") 23,717                   23,098                   

TOTAL Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 22,837                   22,605                   

Capital mediu angajat 
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie 

de pana la si inclusiv 2Mbps-transport 3,081                     3,059                     

Alte activităţi (în cadrul Unităţii de afaceri "Reţea de transport") 225,799                 270,377                 

TOTAL Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 228,880                 273,436                 
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Unitatea de afaceri "Reţea de acces"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" 211,026                    222,162                    

Decontări interne cu "vânzarea cu amănuntul" privind restructurarea 7,131                        1,788                        

Alţi operatori 4,914                        2,451                        

Decontări interne cu "alte activităţi" -                              -                              

Decontări interne cu "alte activităţi" privind restructurarea -                              -                              

Total cifră de afaceri 223,071                    226,401                    

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice reţelei de acces 145,871                    134,885                    

Plăţi către alţi operatori (naţionali & internaţionali)

Costuri de restructurare 5,540                        1,320                        

Total costuri operaţionale 151,411                    136,205                    

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 71,660                      90,196                      

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare 71,660                      90,196                      

Capital mediu angajat 144,926                    211,951                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 49% 43%

Marja brută a cifrei de afaceri 32% 40%
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Unitatea de afaceri "Reţea de acces"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 144,627                     167,488                     

Imobilizări necorporale 3,081                         2,564                         

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 147,708                     170,052                     

Active circulante

Stocuri 2,137                         1,023                         

Debitori* 7,269                         3,071                         

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 48,464                       85,079                       

Total active circulante 57,870                       89,173                       

Datorii curente nete* (58,569)                      (45,594)                      

Active circulante nete/(datorii curente nete) (699)                           43,579                       

Total active minus datorii curente 147,009                     213,631                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (2,083)                        (1,680)                        

Capital mediu angajat 144,926                     211,951                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 2.34 milioane EUR pentru anul 2016 şi 1.9 milioane EUR pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Din vânzarea cu amănuntul 411,451                    420,668                    

Alţi operatori (servicii de facturare) -                              -                              

Decontări interne -                              -                              

Total cifră de afaceri 411,451                    420,668                    

Costuri operaţionale

Costuri operaţionale specifice vânzării cu amănuntul 246,275                    276,612                    

Decontări interne cu reţeaua de transport 127,932                    141,304                    

Decontări interne cu reţeaua de transport privind restructurarea 3,773                        1,642                        

Decontări interne cu reţeaua de acces 211,026                    222,162                    

Decontări interne cu reţeaua de acces privind restructurarea 7,131                        1,788                        

Decontări interne cu alte activităţi -                              -                              

Decontări interne cu alte activităţi privind restructurarea -                              -                              

Costuri de restructurare 3,847                        2,085                        

Total costuri operaţionale 599,984                    645,593                    

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) (188,533)                   (224,925)                   

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare (188,533)                   (224,925)                   

Capital mediu angajat 166,136                    161,260                    

Rentabilitatea capitalului mediu angajat -113% -139%

Marja brută a cifrei de afaceri -46% -53%
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Unitatea de afaceri "Vânzare cu amănuntul"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 73,342                       90,830                       

Imobilizări necorporale 25,777                       32,356                       

Imobilizări financiare (investiţii) -                               -                               

Total active imobilizate 99,119                       123,186                     

Active circulante

Stocuri 6,808                         6,900                         

Debitori 167,702                     111,692                     

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 47,160                       74,809                       

Total active circulante 221,670                     193,401                     

Datorii curente nete* (149,586)                    (151,403)                    

Active circulante nete/(datorii curente nete) 72,084                       41,998                       

Total active minus datorii curente 171,203                     165,184                     

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (5,067)                        (3,924)                        

Capital mediu angajat 166,136                     161,260                     

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 23.05 milioane EUR pentru anul 2016 şi 13.35 milioane EUR pentru anul 2017.
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Unitatea de afaceri "Alte activităţi"

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Cifra de afaceri

Din alte activităţi 76,018                       70,179                       

Total cifră de afaceri 76,018                       70,179                       

Costuri operaţionale

Costuri operationale specifice altor activităţi 69,207                       72,225                       

Decontări interne cu reţeaua de acces -                               -                               

Decontări interne cu reţeaua de acces privind restructurarea -                               -                               

Decontări interne cu reţeaua de transport -                               -                               

Decontări interne cu reţeaua de transport privind restructurarea -                               -                               

Costuri de restructurare 835                            386                            

Total costuri operaţionale 70,042                       72,611                       

Rezultat din exploatare (înainte de impozitare) 5,976                         (2,432)                        

RENTABILITATEA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Rezultat din exploatare 5,976                         (2,432)                        

Capital mediu angajat 45,299                       62,240                       

Rentabilitatea capitalului mediu angajat 13% -4%

Marja brută a cifrei de afaceri 8% -3%
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Unitatea de afaceri "Alte activităţi"

SITUAŢIA CAPITALULUI MEDIU ANGAJAT
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Active imobilizate

Imobilizări corporale 30,645                       41,455                       

Imobilizări necorporale 611                            465                            

Imobilizări financiare (investiţii) 17                              17                              

Total active imobilizate 31,273                       41,937                       

Active circulante

Stocuri 11,560                       11,667                       

Debitori 36,586                       32,508                       

Investiţii financiare pe termen scurt -                               -                               

Disponibilităţi (casa şi conturi curente la bănci) 7,565                         12,990                       

Total active circulante 55,711                       57,165                       

Datorii curente nete* (40,791)                      (36,220)                      

Active circulante nete/(datorii curente nete) 14,920                       20,945                       

Total active minus datorii curente 46,193                       62,882                       

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli (894)                           (642)                           

Capital mediu angajat 45,299                       62,240                       

* Aceste valori includ datorii pe termen lung în valoare netă de 0.29 milioane EUR pentru anul 2016 şi 0.17 milioane EUR pentru anul 2017.
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor furnizate pe piaţa de gros
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor medii ale reţelei de acces
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL

68



Situaţia costurilor serviciilor de vânzare cu amănuntul
pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

INFORMATII CU CARACTER CONFIDENTIAL
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NOTA 1: Situatia costurilor neatribuibile

2017 2016

EUR '000 EUR '000

Strategie si Planificare a Societatii 9,611 10,956

Activitati Contabile Financiare 12,510 9,508

Alte Costuri Neatribuibile 23,500 23,655

45,621 44,119

Conform Metodologiei, costurile indentificate ca fiind neatribuibile sunt alocate către toate unităţile/subunităţile de afaceri pe baza 

unei rate egal proporţionate.

Tabelul de mai jos evidenţiază principalele categorii de costuri conţinute în situaţiile financiare care sunt tratate ca fiind neatribuibile.

Costurile ilustrate mai sus reprezintă 6.27% din totalul costurilor operaţionale ale Telekom Romania Communications S.A. in anul 

2017  atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiara

Costurile ilustrate mai sus reprezintă 5.94% din totalul costurilor operaţionale ale Telekom Romania Communications S.A. in anul 

2016 atribuibile unităţilor şi subunităţilor de afaceri si raportate în situaţiile financiare pregătite în concordanţă cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiara
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NOTA 2: Situaţia costurilor serviciilor de linii închiriate segmente terminale

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

Linii închiriate

0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Linii închiriate - Analogic - - - - - -

Linii închiriate - n64KB 11 7 - - 7 18

Linii închiriate - 2MB 135 168 - - 168 303
Total 146 175 - - 175 321

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

Linii închiriate

0 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km Total Total

EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000

Linii închiriate - Analogic - - - - - -

Linii închiriate - n64KB 20 11 - - 11 31

Linii închiriate - 2MB 164 164 - - 164 328
Total 184 175 - - 175 359

Linii închiriate 

dependente de trafic şi 

Linii închiriate dependente de distanţă

Linii închiriate 

dependente de trafic şi 

Linii închiriate dependente de distanţă
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NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern
EUR '000

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017

De la / către

218,157                              -                             218,157                    

131,705                              -                             131,705                    

-                              

-                              

Total 349,862                              -                             349,862                    

Reţea de transport

Vânzare cu amănuntul 

Alte activităţi

TotalReţea de acces Reţea de transport Vânzare cu amănuntul Alte activităţi

Reţea de acces
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NOTA 3: Sinteza costurilor decontate intern
EUR '000

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016

De la / către

223,950                              -                             223,950                    

142,946                              -                             142,946                    

-                              

-                              

Total 366,896                              -                             366,896                    

Reţea de transport

Vânzare cu amănuntul 

Alte activităţi

TotalReţea de acces Reţea de transport Vânzare cu amănuntul Alte activităţi

Reţea de acces
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NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri Costuri operaţionale

Rezultat din 

exploatare

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017 2017 2017 2017

EUR '000 EUR '000 EUR '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 223,071                    151,411                     71,660                   

Reţea de transport 271,947                    249,110                     22,837                   

vânzare cu amănuntul 411,451                    599,984                     (188,533)                

Alte activităţi 76,018                      70,042                       5,976                     

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 982,487                    1,070,547                  (88,060)                  

Ajustări

Eliminarea decontărilor interne

Reţea de acces (218,157)                   (218,157)                   -                           

Reţea de transport (131,705)                   (131,705)                   -                           

(349,862)                   (349,862)                   -                           

Pozitie financiara netă -                              6,517                         (6,517)                    

Alte cheltuieli financiare -                              19                              (19)                         

Impozit pe profit -                              -                              -                           

Elemente excluse -                              6,536                         (6,536)                    

Total situaţii financiare separate (utilizand costuri istorice) 632,625                    727,221                     (94,596)                  

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Cifră de afaceri Costuri operaţionale

Rezultat din 

exploatare

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017 2017 2017 2017

EUR '000 EUR '000 EUR '000

Perioada de la 01 ianuarie 2017 la 31 Decembrie 2017 632,625                    727,221                                       (94,596)
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NOTA 4: Reconcilierea contului de Profit & Pierdere (P&L)

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE Cifră de afaceri Costuri operaţionale

Rezultat din 

exploatare

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 2016 2016 2016

EUR '000 EUR '000 EUR '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 226,401                   136,205                    90,196                  

Reţea de transport 272,955                   250,351                    22,604                  

vânzare cu amănuntul 420,668                   645,593                    (224,925)               

Alte activităţi 70,179                     72,611                      (2,432)                   

Total situaţii financiare separate (utilizînd costuri istorice) 990,203                   1,104,760                 (114,557)               

Ajustări

Eliminarea decontărilor interne

Reţea de acces (223,950)                  (223,950)                   -                          

Reţea de transport (142,946)                  (142,946)                   -                          

(366,896)                  (366,896)                   -                          

Pozitie financiara netă -                             4,978                        (4,978)                   

Alte cheltuieli financiare -                             76                             (76)                        

Impozit pe profit -                             -                             -                          

Elemente excluse -                             5,054                        (5,054)                   

Total situaţii financiare separate (utilizînd costuri istorice) 623,307                   742,918                    (119,611)               

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Cifră de afaceri*

Costuri 

operaţionale*

Rezultat din 

exploatare*

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 2016 2016 2016

EUR '000 EUR '000 EUR '000

Perioada de la 01 ianuarie 2016 la 31 Decembrie 2016 623,307                   742,918                    (119,611)               
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NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 

Capital mediu angajat Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017 2017

EUR '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 144,926                                      

Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 228,881                                      

vânzare cu amănuntul 166,136                                      

Alte activităţi 45,299                                        

Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 585,242                                      

Ajustări

Credite - furnizori -                                                

Impozit 574                                             

Imprumuturi -                                                

Imprumuturi pe termen lung (727)                                            

Dobanzi platite in avans -                                                

Dobinzi de primit -                                                

Provizioane (11,927)                                       

(12,080)                                       

Situaţii financiare separate (ajustate) 573,162                                      

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2017
2017

EUR '000

Sold iniţial capital angajat la 1 Ianuarie 2017 619,873                                      

Sold final capital angajat la 31 Decembrie 2017 526,450                                      

TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 573,162                                      
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NOTA 5: Reconcilierea Bilantului Contabil 

Capital mediu angajat Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016 2016

EUR '000

Unitatea de afaceri

Reţea de acces 211,951                                      

Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 273,435                                      

vânzare cu amănuntul 161,260                                      

Alte activităţi 62,240                                        

Total MCE, aferent situaţiilor financiare separate 708,886                                      

Ajustări

Credite - furnizori -                                                

Impozit 589                                             

Imprumuturi -                                                

Imprumuturi pe termen lung (744)                                            

Dobanzi platite in avans -                                                

Dobinzi de primit -                                                

Provizioane (13,041)                                       

(13,196)                                       

Situaţii financiare separate (ajustate) 695,690                                      

Situatii financiare consolidate IFRS, auditate, ale Societatii Capital mediu angajat 

pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2016
2016

EUR '000

Sold iniţial capital angajat la 1 Ianuarie 2016 755,319                                      

Sold final capital angajat la 31 Decembrie 2016 636,062                                      

TOTAL MCE situaţii financiare auditate la nivel de grup 695,690                                      
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Definiţia unităţilor si sub-unităţilor de afaceri 

Unitatea de afaceri “Reţea de acces” 

Unitatea de afaceri „reţea de acces” constă în totalitatea activităţilor prin care se furnizează pe piaţa de gros, atât intern, cât şi celorlalţi operatori, 

servicii de conectare a utilizatorilor finali cu reţeaua de transport. Situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de acces” vor  include costurile, 

veniturile şi capitalul angajat asociate furnizării şi întreţinerii acestor legături cu reţeaua de transport. Unitatea de afaceri „reţea de acces” va include 

toate elementele reţelei dedicate utilizatorilor finali, cum sunt, de exemplu, cartelele de abonaţi situate la concentratoare şi/sau comutatoare. Costurile 

şi capitalul angajat aferente furnizării segmentului de linii închiriate aferent buclei locale vor fi incluse în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea 

de acces”. Costurile aferente furnizării segmentului de linii închiriate aferent buclei locale pe piaţa cu amănuntul vor fi decontate ulterior unităţii de 

afaceri „vânzare cu amănuntul”. Veniturile din furnizarea segmentului de linii închiriate aferent buclei locale vor fi înregistrate direct în cadrul unităţii de 

afaceri „reţea de acces”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa de gros, respectiv în cadrul unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”, în cazul 

liniilor închiriate furnizate pe piaţa cu amănuntul. Veniturile, costurile si capitalul angajat generate de utilizarea in comun cu celalti operatori a propriei 

infrastructuri de acces sau a infrastructurii detinute de ceilalti operatori vor fi incluse in situatiile financiare ale unitatii de afaceri „retea de acces”  

Unitatea de afaceri "Reţea de transport" 

Unitatea de afaceri „reţea de transport” constă în totalitatea activităţilor prin care se furnizează o serie de servicii interne şi externe de interconectare 

pentru ca utilizatorii unui furnizor să poată comunica cu utilizatorii aceluiaşi furnizor sau ai unui terţ, ori să acceseze serviciile furnizate de un terţ. 

Aceste servicii includ comutarea şi transportul apelurilor, serviciile de linii închiriate şi serviciile de transmisiuni de date. Prin unitatea de afaceri „reţea 

de transport” se pot furniza şi alte servicii operatorilor, precum servicii de colocare, instalare punct de acces pentru interconectare, alte servicii de 

consultanţă oferite în vederea proiectării, executării şi întreţinerii reţelelor private de comunicaţii electronice. Situaţiile financiare ale unităţii de afaceri 

„reţea de transport” vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociat furnizării acestor servicii. Veniturile unităţii de afaceri „reţea de transport” 

vor fi constituite, în principal, din veniturile provenite din furnizarea serviciilor de interconectare unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”, precum şi 

celorlalţi operatori, pe piaţa de gros. Costurile şi capitalul angajat aferente furnizării liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport vor fi incluse în 

situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „reţea de transport”. Costurile aferente furnizării liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport pe piaţa cu 

amănuntul vor fi decontate ulterior unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul”. Veniturile din furnizarea liniilor închiriate la nivelul reţelei de transport vor 

fi înregistrate direct în cadrul unităţii de afaceri „reţea de transport”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa de gros, respectiv în cadrul unităţii de 

afaceri „vânzare cu amănuntul”, în cazul liniilor închiriate furnizate pe piaţa cu amănuntul. Veniturile, costurile si capitalul angajat generate de utilizarea 

in comun cu celalti operatori a propriei infrastructuri de transport sau a infrastructurii detinute de ceilalti operatori vor fi incluse in situatiile financiare ale 

unitatii de afaceri „retea de transport”. 

Unitatea de afaceri “Vânzare cu amănuntul” 

Unitatea de afaceri „Vânzare cu amănuntul” constă în totalitatea activităţilor care implică furnizarea de servicii de comunicatii electronice către 

utilizatorii finali. Serviciile care pot fi incluse în situaţiile financiare ale unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” sunt închirierea şi conectarea liniilor 

telefonice, furnizarea liniilor închiriate pe piaţa cu amănuntul, apelurile (indiferent de tehnologia utilizata), telefoanele publice, serviciul de informaţii 

privind abonaţii, accesul special Internet, serviciile cu valoare adăugată, furnizarea serviciilor TV si a serviciilor de acces la internet si a transmisiunilor 

de date (servicii si (vanzare de) echipamente: set top box-uri, antena de satelit, smart card-uri si modemuri, terminale de voce). Situaţiile financiare ale 

unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat asociate atat furnizării acestor servicii utilizatorilor finali, 
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cat si echipamentelor terminale aferente. Costurile alocate unităţii de afaceri „vânzare cu amănuntul” vor include decontările privind utilizarea 

resurselor reţelei, precum şi costurile de marketing şi de facturare asociate furnizării de servicii către utilizatorii finali. Deoarece furnizarea de linii 

telefonice utilizatorilor finali (conectarea şi închirierea acestora pe bază de abonament) constituie un serviciu furnizat de unitatea de afaceri „vânzare 

cu amănuntul”, veniturile provenite din conectări şi abonamente destinate utilizatorilor finali vor fi înregistrate în situaţ iile financiare ale unităţii de 

afaceri „vânzare cu amănuntul”. În vederea asocierii costurilor cu veniturile corespunzătoare, costul furnizării liniilor telefonice utilizatorilor finali va fi 

înregistrat în cadrul reţelei de acces şi se va deconta ulterior în unitatea de afaceri „vânzare cu amănuntul”. Costurile si veniturile echipamentelor 

terminale vandute catre utilizatorii finali sunt incluse in acesta unitate de afaceri..   

Unitatea de afaceri “Alte Activităţi” 

Unitatea de afaceri „alte activităţi” constă în totalitatea activităţilor care nu sunt cuprinse la pct.1.2.1.-1.2.3. Situaţiile financiare vor include costurile, 

veniturile şi capitalul angajat asociate acestor activităţi. Această unitate de afaceri va cuprinde activităţi referitoare la producţia, vânzarea sau 

întreţinerea de echipamente, şi alte activităţi care nu au legătură cu furnizarea de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice. Costurile si 

veniturile echipamentelor terminale vandute catre utilizatorii finali sunt incluse in acesta unitate de afaceri. Societatea a intensificat procesul de casare 

si vanzare a componentelor de retea de cupru. Datorita naturii exceptionale a acestei activitati, veniturile si costurile aferente au fost prezentate in 

unitatea de afaceri "Alte activitati". 

Subunităţile reţelei de transport 

Subunitatea de afaceri „Linii Inchiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de până la şi inclusiv 2 Mbps – transport” 

Subunitatea de afaceri „linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps- transport” – totalitatea 

activităţilor asociate furnizării serviciilor de linii închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la si inclusiv 2 Mbps aferente 

reţelei de transport. Situaţiile financiare aferente acestei subunităţi de afaceri includ costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile 

componente le determină. Veniturile înregistrate în cadrul acestei subunităţi de afaceri vor fi compuse din decontări cu vânzarea cu amănuntul, pentru 

liniile închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de pana la si, inclusiv, 2 Mbps la nivelul reţelei de transport furnizate pe piaţa cu 

amănuntul şi, respectiv, din venituri provenite din furnizarea, pe piaţa de gros, a liniilor închiriate segmente terminale cu capacitatea de transmisie de 

pana la si, inclusiv, 2 Mbps la nivelul reţelei de transport, direct către alţi operatori. 

Subunitatea de afaceri “Alte activităţi ale retelei de transport” 

Subunitatea de afaceri „alte activităţi ale reţelei de transport” – celelalte activităţi aferente reţelei de transport, inclusiv serviciile asociate interconectării 

în vederea originării, terminării şi tranzitului comutat al apelurilor în reţeaua Operatorului, precum si serviciile de linii inchiriate cu capacitatea de 

transmisie de peste 2 Mbps, serviciile de linii inchiriate segmente de trunchi cu capacitatea de pana la 2Mbps si activităţile asociate furnizării serviciilor 

de transmisiuni de date. Situaţiile financiare aferente acestei subunităţi de afaceri vor include costurile, veniturile şi capitalul angajat pe care activităţile 

componente le determină. Veniturile, costurile si capitalul angajat generate de dezvoltarea retelei RONET, precum si de inchirierea infrastructurii de 

la/catre ceilalti operatori, vor fi incluse in situatiile financiare ale subunitatii de afaceri „Alte activitati ale retelei de transport”. 
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