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Opinia noastră 

În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a  
Nextgen Communications SRL („Societatea”), la data de 31 decembrie 2019, precum şi a 
performanței financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la 
această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 cu 
modificările și completările ulterioare („OMF 1802/2014”) şi cu politicile contabile prezentate în Nota 5 
a situațiilor financiare. 

Situaţiile financiare auditate 

Situațiile financiare ale Societății conțin: 

• bilanțul la 31 decembrie 2019; 

• contul de profit şi pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată; 

• situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; 

• situația modificărilor capitalului propriu pentru exercițiul financiar încheiat la această dată; 

• note la situațiile financiare, care includ un sumar al politicilor contabile semnificative și alte 
informații explicative. 

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel: 

• Total capitaluri proprii       61.587 mii lei; 

• Profitul net al exercițiului financiar        4.500 mii lei. 

Societatea are sediul social în București, șoseaua București-Ploiesti nr. 42-44, bloc A și codul unic de 
identificare fiscală RO24166583. 

Bazele opiniei 

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) 
și Legea 162/2017 privind auditul situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale 
consolidate și de modificare a unor acte normative cu modificările și completările ulterioare 
(“Legea 162/2017”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în 
secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. 

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui 
baza opiniei noastre de audit. 

Independenţa 

Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili 
(Codul IESBA), emis de Consiliul pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili, 
coroborat cu cerințele de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare  din România, 
inclusiv Legea 162/2017. Ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform 
Codului IESBA și cerințelor de etică ale Legii 162/2017. 

http://www.pwc.ro/
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Alte aspecte 

Situaţiile financiare nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul operațiunilor şi un set 
complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate 
în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare nu sunt întocmite pentru uzul 
persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România inclusiv OMF 1802/2014. 

Raportare privind alte informații inclusiv Raportul Administratorilor 

Administratorii sunt responsabili pentru alte informații. Alte informații cuprind 
Raportul  Administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la 
acestea. 

Opinia noastră privind situațiile financiare nu acoperă alte informații, inclusiv Raportul 
Administratorilor. 

În legătură cu auditul situațiilor financiare, responsabilitatea noastră este să citim aceste alte informații 
menționate mai sus, și, în acest demers, să apreciem dacă aceste alte informații sunt în mod 
semnificativ în neconcordanță cu situațiile financiare sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în 
timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate într-un mod semnificativ. 

În ceea ce privește Raportul Administratorilor, responsabilitatea noastră este a aprecia dacă acesta a 
fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492. 

În baza activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului, în opinia noastră: 

• informațiile prezentate în Raportul  Administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost 
întocmite situațiile financiare sunt în concordanță cu situațiile financiare; 

• Raportul Administratorilor a fost întocmit în conformitate cu OMF 1802/2014, punctele 489 - 492. 

În plus, în baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, 
dobândite în cursul auditului, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative 
în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat referitor la acest aspect. 

Responsabilitățile conducerii pentru situațiile financiare 

Conducerea răspunde pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 şi cu 
politicile contabile descrise în Nota 5 a situațiilor financiare şi pentru controalele interne pe care 
conducerea le consideră necesare pentru a întocmi situații financiare fără denaturări semnificative 
datorate fraudei sau erorii. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru 
evaluarea capacitații Societății de a-şi continua activitatea, prezentând dacă este cazul, aspectele 
referitoare la continuitatea activității şi utilizând principiul continuității activității ca bază contabilă, 
cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze 
operațiunile, fie nu are o alternativă realistă în afara acestora. 

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare 

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile 
financiare, în ansamblu, nu au denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi 
în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu 
ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi 
cauzate fie de fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate determina, în mod  
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rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate 
în baza situațiilor financiare. 

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional şi menținem 
scepticismul profesional în decursul auditului. De asemenea, noi: 

• Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de 
fraudă fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi 
obținem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul 
de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false şi evitarea controlului intern. 

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit în vederea proiectării de proceduri de audit 
adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității 
controlului intern al Societății. 

• Evaluăm gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor 
contabile şi al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere. 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare al utilizării de către conducere a principiului 
continuității activității ca bază contabilă şi determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă 
există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera 
îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-şi continua activitatea. În cazul în care 
concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul 
auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste 
prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de 
audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții 
viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului 
continuității activității. 

• Evaluăm prezentarea, structura şi conținutul general al situațiilor financiare, incluzând descrierile 
aferente şi măsura în care tranzacțiile şi evenimentele care stau la baza situaţiilor financiare sunt 
reflectate în mod fidel. 

• Comunicăm conducerii printre alte aspecte, ariile planificate şi desfășurarea în timp a auditului, 
precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe semnificative ale controlului 
intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului. 

 

 

 

Doina Bîrsan 

Auditor financiar 

înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF4407 

 

În numele 

PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. 

Firmă de audit 

înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA6 
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BILANŢ 

 Rând Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

     

A. ACTIVE IMOBILIZATE      

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE     

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci  

    comerciale, drepturi şi active similare  

    şi alte imobilizări necorporale 03       334.263      569.848 

TOTAL 07 1 a) 334.263 569.848 

     

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE     

1. Terenuri şi construcţii 08  24.842.556 22.848.624 

2. Instalaţii tehnice şi maşini 09  18.192.159 15.615.421 

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10  527.671 581.825 

9. Avansuri şi imobilizari corporale in  

   curs de executie 16     1.133.612    2.626.517 

TOTAL 17 1 b) 44.695.998 41.672.387 

     

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE     

6. Alte împrumuturi 23        139.472         70.409 

TOTAL 24 1 c) 139.472 70.409 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 25  45.169.733 42.312.644 

     

B. ACTIVE CIRCULANTE     

I. STOCURI     

1. Materii prime şi materiale consumabile 26  7.427.830 4.007.021 

2. Producţia în curs de execuţie 27  1.958.866 1.833.508 

3. Produse finite şi mărfuri 28  67.453 42.159 

4. Avansuri 29                219               219 

TOTAL 30  9.454.368 5.882.907 

     

II. CREANŢE     

1. Creanţe comerciale 31  2.951.926 3.292.159 

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 32 8 k) 5.098.580 4.140.320 

4. Alte creanţe 34     2.597.618    2.297.316 

TOTAL 36  10.648.124 9.729.795 
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 Rând Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

     

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT     

2. Alte investiţii pe termen scurt 38   17.946.516  13.521.653 

TOTAL 39  17.946.516 13.521.653 

     

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 40  5.166.822 30.849.279 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 41  43.215.830 59.983.634 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS 42        370.174               148 

1. Sume de reluat într-o perioadă de până la 

un an 43  370.174 148 

     

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE  

     PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 

     LA UN AN     

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 47  202 366 

4. Datorii comerciale - furnizori 48  18.853.874 23.464.366 

6. Sume datorate entităţilor din grup 50 8 k) 7.201.827 11.002.193 

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale 

    şi datoriile privind asigurările sociale 52    2.788.264    2.415.466 

TOTAL 53  28.844.167 36.882.391 

     

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ 

    DATORII CURENTE NETE  54  14.232.209 22.037.062 

F. TOTAL ACTIVE MINUS  

     DATORII CURENTE 55  59.401.942 64.349.706 

     

H. PROVIZIOANE     

3. Alte provizioane 67 2   2.315.093    2.763.015 

TOTAL 68  2.315.093 2.763.015 

     

I. VENITURI ÎN AVANS     

2. Venituri înregistrate în avans – total,  

    din care: 72  509.628 1.064.329 

    Sume de reluat într-o perioadă de până 

    la un an 73       509.628    1.064.329 

TOTAL 79  509.628 1.064.329 
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 Rând Nota 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

   (lei) (lei) 

     

J. CAPITAL ŞI REZERVE     

I. CAPITAL   6   

1. Capital subscris vărsat 80  50.564.200 50.564.200 

TOTAL 85  50.564.200 50.564.200 

     

IV. REZERVE     

1. Rezerve legale 88         326.133         551.125 

TOTAL 91  326.133 551.125 

     

V. PROFITUL SAU PIERDEREA 

    REPORTAT(Ă)       Sold C 95  3.677.632 6.196.516 

     

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA  

       EXERCIŢIULUI FINANCIAR 

       Sold C 97  2.651.457 4.499.842 

     

Repartizarea profitului 99         132.573      224.992 

     

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 100  57.086.849 61.586.691 

     

CAPITALURI – TOTAL 103  57.086.849 61.586.691 

 

 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data de  29 iulie 2020 de către: 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele : POPOVICI ANDREI-NICOLAE Numele şi prenumele : PETREA MONICA 

Semnătura____________________ Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC 

 Semnătura____________ 

Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional 
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 Rând Nota              2018                    2019 

   (lei) (lei) 

     

1. Cifra de afaceri netă 01 8 c)  98.858.967  105.679.134 

Producţia vândută 02  98.838.767 105.675.826 

Venituri din vânzarea mărfurilor 03  20.200 3.308 

2. Venituri aferente costului producţiei 

    în curs de execuţie          Sold D 08  113.551 126.358 

3. Venituri din producţia de imobilizări 

     necorporale şi corporale 09  529.548 303.035 

7. Alte venituri din exploatare: 13 8 d)         972.761        802.083 

     

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 16  100.247.725 106.658.894 

     

8. a) Cheltuieli cu materiile prime  

         şi materialele consumabile 17  2.243.086 2.111.559 

Alte cheltuieli materiale 18  275.303 264.108 

    b) Alte cheltuieli externe  

        (cu energie şi apă) 19  2.066.415 2.502.575 

    c) Cheltuieli privind mărfurile 20  30.993 25.242 

     

9. Cheltuieli cu personalul, din care: 22    29.175.982  28.929.809 

    a) Salarii şi indemnizaţii 23  28.009.961 27.799.874 

    b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia  

         socială 24 7 c) 1.166.021 1.129.935 

     

10. a) Ajustări de valoare privind  

           imobilizările corporale şi necorporale 25     12.110.566    12.054.117 

    a.1) Cheltuieli 26 1 a) b) 12.159.015 12.054.117 

    a.2) Venituri 27  48.449 - 

     

    b) Ajustări de valoare privind activele 

         circulante 28       752.622    1.721.004 

    b.1) Cheltuieli  29  1.399.355 2.261.321 

    b.2) Venituri 30  (646.733) (540.317) 
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 Rând Nota                2018                2019 
   (lei) (lei) 

     

11. Alte cheltuieli de exploatare 31     51.180.072   54.273.789 
    11.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe 32 8 l) 50.681.011 53.522.286 
    11.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe  
   şi vărsăminte asimilate 33  260.520 710.823 
    11.6 Alte cheltuieli 37  238.541 40.680 

Ajustări privind provizioanele 39 2       (15.845)      447.922 
   - Cheltuieli   40  4.506.045 5.193.600 
   - Venituri   41    (4.521.890)     (4.745.678) 

     

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 42  97.819.194 102.330.125 

     

13. Venituri din dobânzi   47  309.955 37.845 
     - din care, veniturile obţinute de la  
       entităţile afiliate 48 8k) 267.783 - 
15. Alte venituri financiare 50            311.687       500.188 
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 52  621.642 538.033 

     

17. Cheltuieli privind dobânzile   56    
      - din care, cheltuielile în relaţia cu  
        entităţile afiliate 57  - - 
Alte cheltuieli financiare 58           398.716       366.960 
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 59  398.716 366.960 

     

PROFITUL SAU PIERDEREA  
   FINANCIAR(Ă)     
- Profit 60  222.926 171.073 

     

VENITURI TOTALE 62  100.869.367 107.196.927 

     

CHELTUIELI TOTALE 63  98.217.910 102.697.085 

     

18. PROFIT SAU PIERDEREA BRUT(Ă)     
- Profit 64         2.651.457     4.499.842 

     

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)  
      A EXERCIŢIULUI FINANCIAR     
- Profit 68       2.651.457    4.499.842 

 

 

Autorizate şi semnate în numele Consiliului de Administraţie la data de 29  iulie 2020 de către: 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele : POPOVICI ANDREI-NICOLAE Numele şi prenumele : PETREA MONICA 
Semnătura____________________ Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC 
 Semnătura____________ 
Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional 
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 Nota               2018               2019 

  (lei) (lei) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:    

Flux de numerar net generat din activităţi operaţionale 9     11.974.918  30.422.989 

Numerar net din activităţi de exploatare  11.974.918 30.422.989 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţii:    

Plata în numerar pentru achiziţionare de terenuri  

   şi mijloace fixe, imobilizări necorporale  

   şi alte active pe termen lung  (8.354.439) (9.203.240) 

Încasări din dobânzi          309.956           37.845 

Numerar net din activităţi de investiţii  (8.044.483) (9.165.395) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:    

Descrestere capital social    (23.331.493)                     - 

Numerar net din activităţi de finanţare  (23.331.493) - 

    

Creşterea netă a numerarului şi  

   echivalentelor de numerar  (19.401.058) 21.257.594 

    

Numerar şi echivalente de numerar  

   la începutul exerciţiului financiar     42.514.396   23.113.338 

Numerar şi echivalente de numerar 

   la sfârşitul exerciţiului financiar     23.113.338  44.370.932 

 

 

La 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018, numerarul si echivalentele de numerar cuprind atât 

disponibilităţile băneşti, (rândul 40 din Bilanţ – Casa si Conturi la bănci), cat si Depozitele la termen  

incluse in rândul 38 din Bilanţ -  Alte investiţii pe termen scurt.   

 

 

 

 

ADMINISTRATOR ÎNTOCMIT, 

Numele şi prenumele : POPOVICI ANDREI-NICOLAE Numele şi prenumele : PETREA MONICA 

Semnătura____________________ Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC 

 Semnătura____________ 

Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul profesional 
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Element al Sold la  Reduceri/ Sold la  Reduceri/ Sold la 
capitalului propriu 1 ianuarie 2018   Creşteri Distribuiri 31 decembrie 2018 Creşteri Distribuiri 31 decembrie 2019 
 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 
 1 2 3 4 6 7 8 
        
Capital subscris (nota 6) 240.828.960 - 190.264.760 50.564.200 - - 50.564.200 
Rezerva legala 193.560 132.573 - 326.133 224.992 - 551.125 
Rezultat reportat reprezentând  
   profitul nerepartizat sau 
   pierderea neacoperită             

Sold debitor 161.936.166 - 161.936.166 - - - - 
Sold creditor  3.677.632  3.677.632 2.518.884  6.196.516 

Rezultatul reportat provenit  
   din corectarea erorilor  
   contabile        
      Sold debitor 4.997.101 - 4.997.101 - - - - 
Profitul sau pierderea 
exerciţiului financiar         
      Sold creditor   3.871.192 2.651.457 3.871.192 2.651.457 4.499.842 2.651.457 4.499.842 
Repartizarea profitului          193.560      132.573         193.560        132.573     224.992     132.573      224.992 

Total capitaluri proprii    77.766.885 6.329.089   27.009.126 57.086.849  7.018.726 2.518.884 61.586.691 
 
 
 
 
ADMINISTRATOR         ÎNTOCMIT, 
Numele şi prenumele : POPOVICI ANDREI-NICOLAE Numele şi prenumele : PETREA MONICA 
Semnătura____________________                          Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC 
                        Semnătura____________ 
Ştampila unităţii         Nr. de înregistrare în organismul profesional 
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ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ 

 

Aceste situaţii financiare sunt prezentate de Societatea NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL 

(”Societatea”).  

 

 

1 ACTIVE IMOBILIZATE 

 

a) Imobilizări necorporale 

 

 

Concesiuni, brevete, 

licenţe mărci, drepturi şi 

 valori similare şi alte 

imobilizări necorporale 

 

Fond 

      comercial              Total 

 (lei) (lei) (lei) 

    

Valoare brută    

Sold la 1 ianuarie 2019 8.051.005 73.237.931 81.288.936 

Creşteri 373.953 - 373.953 

Cedări,transferuri şi alte reduceri     ______                   -                    - 

Sold la 31 decembrie 2019 8.424.958 73.237.931 81.662.889 

    

Amortizare cumulată    

Sold la 1 ianuarie 2019 7.716.742 73.237.931 80.954.673 

Amortizare înregistrată  

   în cursul exerciţiului     138.368                   -       138.368 

Sold la 31 decembrie 2019 7.855.110 73.237.931 81.093.041 

    

Valoarea contabilă netă la 

   1 ianuarie 2019     334.263                   -      334.263 

    

Valoarea contabilă netă la  

   31 decembrie 2019     569.848                   -      569.848 
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b) Imobilizări corporale 

 

 

Terenuri şi 

 construcţii 

Instalaţii  

tehnice 

   şi maşini 

Alte 

instalaţii, 

utilaje şi  

  mobilier 

Imobilizări 

corporale 

în curs  

de execuție              Total 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 

Valoarea brută      

Sold la 1 ianuarie 2019 77.038.323 103.734.111 2.453.906 1.133.612 184.359.952 

Creşteri - 19.056 4.408 9.010.735 9.034.199 

Transferuri 2.722.894 4.428.890 224.036 ( 7.517.830) (142.010) 

Cedari si alte reduceri                    -         (287.741)                  -                     -          (287.741) 

Sold la 31 decembrie 2019 79.761.217 107.894.316 2.682.350 2.626.517 192.964.400 

      

Amortizare cumulata      

Sold la 1 ianuarie 2019 52.195.767 85.541.952 1.926.235 - 139.663.954 

Amortizare înregistrata  

   în cursul exerciţiului 4.716.827 7.024.632 174.290 - 11.915.749 

Reduceri sau reluari                    -        (287.690)                  -                     -         (287.690) 

Sold la 31 decembrie 2019 56.912.594 92.278.894 2.100.525  151.292.013 

      

      

Valoarea contabilă netă la 

   1 ianuarie 2019 24.842.556    18.192.159      527.671      1.133.612  44.695.998 

      

Valoarea contabilă netă  

   la 31 decembrie 2019 22.848.623    15.615.422     581.825     2.626.517   41.672.387 
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c) Imobilizări financiare 

 

 Alte împrumuturi 

 (lei) 

  

Valoarea brută  

Sold la 1 ianuarie 2019 139.472 

Creşteri 11.000 

Cedări, transferuri şi alte reduceri  (80.083) 

Sold la 31 decembrie 2019 70.409 

  

Valoarea contabilă netă la  

   1 ianuarie 2019    139.472 

  

Valoarea contabilă netă la  

    31 decembrie 2019     70.409 

 

 

2 PROVIZIOANE 

 

Denumirea 

provizionului 

Sold la 

1 ianuarie 2019 

Transferuri Sold la 

31 decembrie 2019  în cont din cont 

 (lei) (lei) (lei) (lei) 

     

Alte provizioane 2.315.093 5.193.600 4.745.678 2.763.015 

TOTAL 2.315.093 5.193.600 4.745.678 2.763.015 

 

 

3 REPARTIZAREA PROFITULUI 

 

Societatea a înregistrat în anul 2019 un profit contabil în valoare de 4.499.844 lei (31 decembrie 2018 

profit in valoare de 2.651.457 lei ). 

 

S-a constituit rezerva legala la 31 decembrie 2019 in suma de 224.992 lei (la 31 decembrie 2018 in suma 

de 132.573 lei ), reprezentând 5% din profitul contabil. Diferența va fi alocata in rezultatul reportat.  

 

 

4 SITUAŢIA DATORIILOR 

 

La 31 decembrie  2019 si 31 decembrie 2018, Societatea nu are datorii cu exigibilitate peste 5 ani. 
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5 PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE 

 

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate mai jos. 

 

A Bazele întocmirii situaţiilor financiare 

 

(1) Informaţii generale 

 

Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu:  

(i) Legea Contabilităţii 82/1991 republicată în noiembrie 2012 („Legea 82”); 

(ii) Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile 

financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice al 

României 1802/2014 cu modificările si completarile ulterioare („OMF 1802”). 

 

În funcţie de criteriile de mărime prezentate în OMF 1802, Societatea se încadrează în categoria 

entităţilor mijlocii şi mari. 

 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu excepţiile 

prezentate în continuare în politicile contabile.  

 

(2) Utilizarea estimărilor 

 

Întocmirea situaţiilor financiare cere conducerii Societăţii să facă estimări şi ipoteze care 

afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi datoriilor 

contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi veniturile şi cheltuielile raportate pentru 

respectiva perioadă.  Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societăţii pe baza 

celor mai bune informaţii disponibile la data situaţiilor financiare, rezultatele realizate pot fi 

diferite de aceste estimări. 

 

(3) Continuitatea activităţii 

 

Prezentele situaţii financiare au fost întocmite în baza principiului continuităţii activităţii care 

presupune că Societatea îşi va continua activitatea şi în viitorul previzibil. Pentru a evalua 

aplicabilitatea acestei prezumţii conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare 

de numerar. 
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În cursul anului 2019, Societatea a înregistrat profit net în sumă de 4.499.844 lei; pe parcursul 

anului 2018 Societatea a inregistrat un profit net in suma de 2.651.457 lei, pastrandu-se astfel 

trendul realizarii de profit contabil din ultimii 3 ani.  Cifra de afaceri neta a crescut in 2019 fata de 

2018 cu 6.820.169 lei dar concomitent au crescut in 2019 cheltuielile de exploatare fata de 2018 

cu suma de 2.839.348 lei. Cresterea cifrei de afaceri corespunde perioadei de dezvoltare si 

cresterea cotei de piata ce a continuat si in 2019.  Numărul de abonați pentru principalele 

categorii de venituri ( servicii de televiziune prin cablu şi internet) s-a pastrat in 2019 in trendul 

anului 2018. 

 

Societatea isi finanteaza din surse proprii activitatea operationala si de investitii, generand un 

profit si un sold de disponibilitati care ii permite acest lucru.  

 

De asemenea, Coducerea Societatii a evaluat impactul Covid-19 asupra pozitiei si performantei 

Societatii asa cum este descris la nota 8f).  

 

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în 

viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea 

situaţiilor financiare este justificată. 

 

(4) Moneda de prezentare a situaţiilor financiare 

 

Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.  Elementele incluse în aceste 

situaţiile financiare sunt prezentate în lei româneşti. 

 

B Conversia tranzacţiilor în monedă străină 

 

Tranzacţiile Societăţii în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de 

Banca Naţională a României („BNR”) pentru data tranzacţiilor.  La finele fiecărei luni, soldurile 

monetare exprimate într-o monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb 

comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii.  Câştigurile şi pierderile rezultate din 

decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare 

exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere, în cadrul 

rezultatului financiar.  Avansurile nu reprezintă elemente monetare şi nu fac obiectul evaluării în 

funcţie de cursul valutar. 

 

C Imobilizări necorporale 

 

(i) Fond comercial  

 

Fondul comercial reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data 

tranzacţiei a părţii din activele nete achiziţionate.  
  



NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL 
 
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE 
 
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

13 din 29 

Fondul comercial se recunoaşte la cumpărare sau fuziune, atunci când se realizează transferul 

tuturor activelor sau al unei părţi din acestea şi, după caz, şi al datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Transferul trebuie să fie în legătură cu o afacere, reprezentată de un ansamblu integrat de 

activităţi şi active organizate în scopul obţinerii de beneficii. Înregistrarea activelor şi datoriilor 

primite cu ocazia transferului se realizează la valoarea justă determinată prin evaluarea lor 

individuală. 

 

Fondul comercial in cadrul Societatii se amortizează liniar pe o durată de 5 ani. 

 

Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ. 

 

(ii) Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare 

 

Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se 

înregistrează la costul de achiziţie sau la valoarea de aport. 

  

Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune 

stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii se 

înregistrează pe durata de folosire a acesteia, stabilită conform contractului.  

 

Brevetele, licenţele, mărcile comerciale şi activele similare sunt amortizate folosind metoda 

liniară pe o perioadă de 3 ani. Exista si autorizatii incadrate in aceste conturi ce se amortizeaza 

liniar pe 12 ani ( durata retelei). 

 

D Imobilizări corporale  

 

(1) Cost 

 

Imobilizările corporale sunt evaluate la cost de achiziţie.  

 

Întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale  se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar 

îmbunătăţirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de 

viaţă a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice 

de către acestea, sunt capitalizate. 

 

Inspecţiile sau reviziile generale regulate sunt recunoscute ca o componentă a elementului de 

imobilizări corporale dacă sunt respectate criteriile de recunoaștere ca activ şi dacă sunt 

semnificative. În acest caz, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două 

inspecţii planificate. 

 

Costul reviziilor şi inspecţiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a 

imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei. 
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Piesele de schimb importante şi echipamentele de securitate sunt înregistrate ca imobilizări 

corporale atunci când se preconizează că se vor utiliza pe parcursul unei perioade mai mari de un 

an. Alte piesele de schimb şi echipamente de service sunt contabilizate ca stocuri şi recunoscute în 

profit sau pierdere atunci când sunt consumate.  

 

(2) Amortizare 

 

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei 

utile de viaţă estimată a activelor, după cum urmează: 

 

Activ     Ani 

  

Construcţii 5 – 45 

Instalaţii tehnice şi maşini 3 – 20 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 3 – 20 

 

Amortizarea se calculează începând cu luna următoare punerii in funcţiune si pana la recuperarea 

integrala a valorii lor de intrare. 

 

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viaţă indefinită. 

 

(3) Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale 

 

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanţ împreună cu 

amortizarea cumulată corespunzătoare.  Orice profit sau pierdere rezultat(ă) ca diferenţă dintre 

veniturile generate de scoaterea din evidenţă şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile 

ocazionate  de asemenea operaţiune, este inclus(ă) în contul de profit şi pierdere, în „Alte venituri 

din exploatare” sau „Alte cheltuieli din exploatare”, după caz. 

 

E  Deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale  

 

La încheierea exerciţiului financiar, valoarea elementelor de imobilizări corporale şi necorporale 

este pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea contabilă netă se compară 

cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. Diferenţele constatate în 

minus între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă a elementelor de imobilizări se 

înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor 

amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru 

depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă. Valoarea de inventar 

este stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei precum si alte metode 

de evaluare cum ar fi cele bazate pe fluxurile de trezorerie. 
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F Imobilizări financiare 

 

Imobilizările financiare cuprind împrumuturile acordate entităţilor afiliate, interesele de 

participare, împrumuturile acordate entităţilor de care Societatea este legată în virtutea 

intereselor de participare precum şi alte investiţii deţinute ca imobilizări. 

 

Imobilizările financiare sunt recunoscute în bilanţ la costul de achiziţie sau la valoarea de aport/ 

valoarea justa. Costul de achiziţie cuprinde şi costurile de tranzacţionare.  Imobilizările financiare 

sunt evaluate ulterior la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierdere de 

valoare. 

 

G Stocuri 

 

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă.  Costul 

este determinat pe baza metodei primul intrat – primul ieşit (FIFO) după fiecare recepţie . Costul 

produselor finite şi în curs de execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de 

producţie indirecte aferente.  Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu 

mişcare lentă, uzate fizic sau moral.  Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de 

vânzare diminuat cu costurile de finalizare şi cheltuielile de vânzare. 

 

H  Creanţe comerciale 

 

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată mai puţin provizionul pentru 

deprecierea acestor creanţe. Provizionul general pentru deprecierea creanţelor comerciale este 

constituit în cazul în care termenele initiale sunt depasite cu mai mult de 180 de zile. De 

asemenea, creantele semnificative sunt analizate individual pentru determinarea unui provizion 

specific unde este cazul. 

 

I Investiţii financiare pe termen scurt 

 

Investitiile financiare pe termen scurt includ depozitele pe termen scurt la bănci  

  

J Numerar şi echivalente de numerar 

 

Numerarul şi echivalentele de numerar sunt evidenţiate în bilanţ la cost.  Pentru situaţia fluxului 

de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci, net de 

descoperitul de cont si investitii pe termen scurt. 

 

K Capital social 

 

Partile sociale sunt clasificate în capitalurile proprii. 
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Diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării 

contravalorii acestora nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, 

acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. 

 

L Dividende 

 

Dividendele aferente partilor sociale sunt recunoscute în capitalurile proprii în perioada în care 

sunt declarate. 

Societatea a inregistrat profit contabil in 2019 drept urmare poate distribui dividende. 

 

N Contabilitatea contractelor de leasing în care Societatea este locatar 

 

(1) Contracte de leasing operaţional 

 

Contractele de leasing în care o porţiune semnificativă a riscurilor şi beneficiilor asociate 

proprietăţii sunt reţinute de locator sunt clasificate ca şi contracte de leasing operaţional.  Plăţile 

efectuate în cadrul unui asemenea contract (net de orice stimulente acordate de locator) sunt 

recunoscute în contul de profit şi pierdere pe o bază liniară pe durata contractului. 

 

O Datorii comerciale 

 

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru 

bunurile sau serviciile primite.  

 

P Provizioane 

 

Provizioanele pentru restructurare, litigii, precum şi alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită generată de 

un eveniment anterior, când pentru stingerea obligaţiei este probabil să fie necesară o ieşire de 

resurse şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.  

Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare, şi anume cele 

care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare şi nu sunt legate de desfăşurarea 

continuă a activităţii entităţii. 

 

Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaţionale viitoare. 

 

Tot in provizioane pentru riscuri si cheltuieli sunt inregistrate sumele acordate ca si comisioane 

pentru vanzari precum si bonusuri de performanta anagajatilor in momentul in care Societatea 

are o obligatie implicita fata de acestia. La momentul platilii acestor sume, valoarea provizionului 

este reversata in venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli. 
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Q Venituri in avans 

 

Veniturile in avans sunt inregistrate de Societate in baza facturilor emise in perioada curenta 

pentru servicii ce vor fi prestate in perioadele viitoare. 

 

R Impozitare 

 

Impozit pe profit curent 

 

Societatea nu a  înregistrat impozit pe profit curent ca urmare a utilizarii pierderilor fiscale 

cumulate disponibile din anii anteriori. 

 

S Recunoaşterea veniturilor 

 

Veniturile se refera la serviciile furnizate si ocazional la bunurile vandute. 

 

Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe masura prestarii serviciilor catre 

clientii Societatii (internet, televiziune prin cablu, telefonie fixa, etc.), de obicei la sfarsit de luna 

pentru luna care s-a scurs in baza sumelor facturate. 

 

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute in momentul incasarii sumelor in contul curent la data 

scadentei depozitului. 

 

În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută.  În bilanţul 

contabil, datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul 

în care există un drept de compensare. 

 

Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat 

cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţinerii bunurilor. 

 

(1) Venituri din servicii de internet si de televiziune prin cablu 

 

Veniturile din servicii de internet, transfer de date si televiziune prin cablu sunt recunoscute pe 

masura furnizării, în conformitate cu termenii si condiţiile contractuale. 

 

(2) Venituri din serviciile de telefonie fixa  

 

Aceste venituri includ venituri din abonamente, trafic naţional si internaţional si alte venituri in 

relaţia cu clienţii persoane fizice si persoane juridice.  

 

Veniturile din abonamente sunt recunoscute uniform în contul de profit si pierdere în perioada la 

care se referă. 
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Veniturile din convorbiri naţionale si internaţionale efectuate din reţeaua Nextgen sunt 

recunoscute în contul de profit si pierdere în momentul în care se efectuează, pe baza minutelor 

consumate si a tarifelor contractuale agreate, diminuate cu valoarea discounturilor acordate. 

 

(3) Venituri si cheltuieli din interconectare cu reţele naţionale sau internaţionale de telefonie 

 

Veniturile din interconectare sunt obţinute de la alţi operatori naţionali sau internaţionali de 

telefonie pentru convorbiri si orice alt trafic iniţiat într-o alta reţea de telefonie, dar care utilizează 

reteaua Societăţii pentru tranzitarea sau terminarea apelurilor.  

 

Societatea transfera o parte din veniturile din convorbiri pe care le încasează de la clienţii săi către 

alţi operatori naţionali de telefonie pentru convorbiri sau orice alt trafic iniţiat în reţeaua 

Societăţii, dar care utilizează reţeaua altui operator naţional.  Aceste venituri si cheltuieli sunt 

recunoscute în contul de profit si pierdere în momentul în care apelul este primit în reţeaua 

Societăţii (respectiv in reţelele altor operatori). De asemenea, veniturile aferente acestor 

convorbiri tranzitorii sunt recunoscute in momentul efectuării apelurilor, la valoarea bruta. 

 

(4) Venituri din pachete de servicii  

 

Pachetele de servicii se refera in mod special la servicii de internet  si televiziune prin cablu. 

Societatea identifica si separa elementele componente ale pachetelor de servicii în măsura in care 

acestea au valoare de sine stătătoare (sunt comercializate si individual). Societatea considera 

aceste elemente ca fiind procese diferite de generare a veniturilor si clasifica venitul aferent 

fiecărui produs/ serviciu in categorii separate, proportional cu valoarea fiecarui serviciu vandut de 

sine stătător. 

 

T Cifra de afaceri 

 

Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate şi de facturat, nete de TVA şi rabaturi comerciale, 

pentru bunuri livrate sau servicii prestate terţilor. 

 

U Cheltuieli de exploatare 
 

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă. 
 

Cheltuielile de exploatare includ si cheltuielile cu materiale, cheltuieli cu serviciile executate de 

terti, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarile si alte cheltuieli de exploatare. 
 

V Cheltuieli financiare 
 

Cheltuielile financiare sunt recunoscute în perioada la care se referă. 
 

Acestea cuprind diferentele nefavorabile de curs valutar si dobanzile aferente exercitiului curent. 
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6 PARTICIPAŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE 

 

a) Certificate de participare, valori mobiliare, obligaţiuni convertibile 

 

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare la 

31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018.  

 

b) Capital social 

 

Valoarea capitalului subscris si varsat la 31 decembrie 2019 era de 50.564.200 lei 

(31 decembrie 2018: 50.564.200 lei ) reprezentând 5.056.420 acţiuni 

(31 decembrie 2018: 24.082.896 acţiuni).   

 

Toate partile sociale sunt ordinare si au fost subscrise şi sunt plătite integral la 31 decembrie 

2019.  Toate acţiunile au acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală de 10 lei/acţiune 

(31 decembrie 2018: 10 lei/acţiune). 
 

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019 este prezentată astfel: 
 

 Număr 

 de acţiuni             Suma      Procentaj 

 (mii) (lei) (%) 

    

Telekom Romania 

Communications SA 5.056.420 50.564.200 100% 
 
 

7 INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, 

CONDUCERE ŞI SUPRAVEGHERE ŞI A ALTOR PERSOANE-CHEIE 

 

a) Indemnizaţiile acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi 

supraveghere şi a altor persoane-cheie 
 

Societatea nu a acordat indemnizații membrilor organelor de administraţie  sisupraveghere in 

exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 şi 31 decembrie 2018. 
 

Cheltuiala cu salariile directorilor executivi pe parcursul ultimilor 2 exercitii financiare  fost dupa 

cum urmeaza: 
 

              2018              2019 

   

   

Cheltuiala cu salariile 1.522.010 1.522.353 
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b) Avansurile şi credite acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi 

supraveghere şi a altor persoane-cheie 
 

La data intocmirii prezentelor situatii financiare Societatea nu are acordate avansuri si credite 

catre membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere si nici altor persoane-cheie. 
 

c) Salariaţi 
 

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează: 
 

            2018            2019 
   

Personal administrativ 71 60 

Personal în producţie 450 417 

 521 477 
 
 

În cheltuieli cu personalul sunt incluse următoarele: 
 

            2018            2019 
   

Cheltuieli cu asigurările sociale ( ct. 6451) 18.031 1.713 
 
 

8 ALTE INFORMAŢII 

 

a) Informaţii cu privire la prezentarea Societăţii 

 

a) Sediul Societăţii este în București, sector1, Sos. București-Ploiești, nr.42-44, clădirea A, 

aripa A2, etaj 2; 

b) Forma juridica : societate cu răspundere limitata; 

c) Principalul obiect de activitate este furnizarea de servicii de telecomunicații prin rețele cu 

cablu; 

d) Societatea are ca asociat unic Telekom Romania Communications S.A., care pregăteşte 

situaţii financiare consolidate in conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare 

Financiara („SIRF”).  

 

b) Informaţii privind relaţiile entităţii cu filiale, entităţi asociate sau cu alte entităţi în 

care se deţin titluri de participare 

 

Societatea nu are filiale, entitati asociate şi nu deţine titluri de participare. 

 

Detaliile privind tranzacţiile cu părţile legate şi natura relaţiilor cu acestea sunt prezentate în 

Nota 8 k. 
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c) Cifra de afaceri 

 

Tipuri de venituri                2018                2019 

   

Venituri servicii de televiziune prin cablu 45.009.614 46.882.225 

Venituri din servicii de internet 48.528.201 52.642.088 

Venituri din lucrări efectuate pentru 

   extindere reţele Telekom 443.611 493.111 

Venituri telefonie 2.528.849 2.326.895 

Venituri interconectări 124.616 78.140 

Venituri din chirii 16.766 11.406 

Venituri din vanzari de marfuri 20.200 3.307 

Venituri din activităţi diverse      2.187.110     3.241.964 

   

Total 98.858.967 105.679.136 

 

 

d) Alte venituri din exploatare 

 

In alte venituri din exploatare in valoare de 802.083 lei sunt incluse veniturile in valoare totala de 

383.884 lei aferente inchiderii proiectului RONET, Nextgen Communications fiind subcontractor 

pentru Telekom Romania Communications si Telekom Romania Mobile Communications, iar 

diferenta o reprezinta venituri din penalitati deductibile  facturate clientilor. 

 

e) Informaţii referitoare la impozitul pe profit curent 

 

Societatea nu a înregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit in 2019 si 2018 in urma reportarii 

pierderilor fiscale cumulate din anii precedenti.  
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f) Evenimente ulterioare datei bilanţului 

 

Impact Covid-19 

 

Spre finalul anului 2019, în China au apărut pentru prima dată știri despre COVID-19 

(Coronavirus), Organizația Mondială a Sănătății raportând un număr limitat de cazuri afectate de 

un virus necunoscut la 31 decembrie 2019.  În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit 

la nivel global, declanşându-se o pandemie la nivelul mai multor tari. Pandemia provocată 

continuă să determine guvernele să ia măsuri din ce în ce mai restrictive în vederea protejării 

populației și reducerii ariei de proliferare a virusului. Măsurile luate afectează cu siguranță tot 

mediul economic și cel social la o scară globală fără precedent. Deşi bilantul pandemiei a crescut 

dramatic pana la momentul emiterii acestor situații financiare individuale, până în prezent nu a 

existat niciun impact evident asupra vânzărilor sau a lanțului de aprovizionare al Societăţii.   

Contractele cu clienții continuă să fie respectate conform planului, fără intreruperi sau intarzieri 

majore. 

 

Cu toate acestea, având în vedere interdependența cu celelalte sectoare economice pentru care 

impactul crizei generate de COVID-19 ar putea fi mult mai agresiv, este de asteptat ca Societatea 

să opereze într-un ritm diferit, având obiective financiare amendate față de cele stabilite în 

circumstanțe economice normale iar efectele viitoare nu pot fi prezise în acest moment. 

 

Conducerea consideră că această criză sanitară este un eveniment ulterior datei bilanţului care nu 

conduce la ajustarea situaţiilor financiare anuale individuale 

 

Situația continua sa evolueze la momentul emiterii situațiilor financiare ale Societății, însă 

conducerea Societatii considera că această criză nu va avea un impact imediat asupra activității 

noastre din țară și în sectorul de afaceri pe care îl desfășoara. EBITDA realizata in intervalul 

ianuarie-mai 2020 este peste bugetul intocmit pentru anul 2020. Societatea nu a apelat somaj 

tehnic, concedieri sau reduceri de salarii datorate pandemiei COVID. Veniturile, desi au 

inregistrat o usoara scadere, nu se datoreaza pandemiei ci grilei de programe, scadere reflectata 

concomitent in reducerea costurilor de content TV, pastrand EBITDA in crestere fata de cea 

bugetata.  

 

Societatea este capabila sa genereze cash care sa autofinanteze activitatea curenta. Incasarile 

realizate in intervalul ianuarie-mai 2020 sunt apropiate ca ordin de marime de cele de dinainte de 

pandemie.  

 

Conducerea va continua să monitorizeze impactul potențial al pandemiei coronavirus și va lua 

toate măsurile posibile pentru atenuarea oricăror efecte adverse asupra activității Societăţii. In 

baza informatiilor existente la data aprobarii acestor situatii financiare, conducerea considera ca 

Societatea va putea sa isi continue activitatea cel putin 12 luni de la aceasta data.  
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g) Operaţiuni de leasing şi leaseback  

 

In anul 2019 Societatea detine contracte de leasing operational pentru inchirierea unei flote de 

masini. 

 

Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli: 

 

 

Exerciţiul financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2018 

Exerciţiul 

financiar 

încheiat la 

31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 

   

Chirii 4.987.258 6.391.848 

Leasing operaţional  1.106.332 1.040.153 

 6.093.590 7.432.001 

 

 

h) Onorariile plătite auditorilor / cenzorilor 

 

În exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2018 Societatea a plătit 

onorarii auditorilor  şi altor consultanţi externi, conform contractului încheiat între părţi. 

 

i) Datorii probabile şi angajamente acordate 

 

Societatea are următoarele angajamente: 

 

 31 decembrie 2019 

 (lei) 

  

(i) Angajamente legate de contractele de leasing operaţional  2.074.471 

(ii) Angajamente legate de contractele de content 28.664.431 

  

 

j) Angajamente primite 
 

Girurile şi garanţiile primite reprezintă scrisori de garanţie şi depozite bancare restricţionate 

constituite drept garanţie de bună execuţie de către furnizorii Societăţii. 

 

La 31 decembrie 2019 Societatea nu avea primite scrisori de garanție sau depozite bancare 

constituite drept garantie de buna executie de catre furnizorii Societatii. 
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k) Tranzacţii cu părţile legate 

 

Părţile legate cu care Societatea a derulat tranzacţii în cursul anului 2019 au fost: Telekom 

Romania Communications S.A.,  Telekom Romanian Mobile Communications SA, Combridge 

SRL si GTS Telecom SRL 

 

Societatea este subsidiara 100% Telekom Romania Communications S.A. 

 

Achizițiile de bunuri si servicii de la Telekom Romania Communications S.A. se refera in principal 

la: cheltuieli cu chirii spatii, servicii interconectare, servicii wholesale: acces IP, tranzit global, 

clear-channel,  servicii de printare si colectare facturi, servicii call-center (inbound, outbound) in 

cadrul unor contracte intre parți precum si achizitii de materiale/echipamente. 

 

Veniturile în relaţia cu Telekom Romania Communications S.A. se referă în mod uzual la lucrări 

de extindere a reţelei Telekom efectuate de către angajaţii Societăţii dar si la venituri din 

activitatile de dealer ( incheierea de contractele de vanzare servcii Telekom pentru clientii 

Telekom dar cu angajati NextGen, servicii pentru care NextGen percepe comisioane de dealer). Pe 

parcursul anului 2019 Societatea a inregistrat venituri  in relatia cu Telekom si ca parte a unui 

contract de subcontractare pentru proiectul RO-NET „Dezvoltarea infrastructurii de banda larga 

in zone nedeservite , prin utilizarea fondurilor structurale” („RO-NET”), proiect atribuit in 2013 

catre Telekom Romania Communications S.A. si  Telekom Romanian Mobile Communications SA 

in urma castigarii procesului de achizitie publica la Ministerul pentru Societatea Informationala. 

 

Achizițiile de bunuri si servicii de la Telekom Romanian Mobile Communications SA  reprezintă 

in principal cheltuieli servicii telefonie mobila, servicii interconectare si achiziționarea de 

terminale de telefonie mobila in cadrul unor contracte intre parți. 

 

Vanzarile de servicii catre Telekom Romanian Mobile Communications SA  se refera in 2019 in 

principal la lucrarile executate de Societate in cadrul contractului de subcontractare pentru 

proiectul RO-NET dar si la servicii wholesale ( interconectare ). 

 

Achizițiile de la Combridge SRL se refera la linii închiriate si servicii de acces IP. 

 

Achizitiile de la GTS Telecom SRL se refera la circuite dark fiber si trafic interconectare iar 

vanzarile catre GTS Telecom SRL la trafic de interconectare. 
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(1) Vânzări de bunuri şi servicii 
 

                 2018                 2019 

 (lei) (lei) 
   

Vânzări de servicii   

    a) societatea-mamă 701.335 1.723.708 

    b) alte părţi legate  2.767.168     219.132 

Total 3.468.503 1.942.840 
   

Venituri din dobanzi   

    a) societatea-mamă    267.783                 - 

Total    267.783                 - 
 
 

(2) Cumpărări de bunuri şi servicii 
 

                 2018                 2019 

 (lei) (lei) 
   

Cumpărări de servicii   

    a) societatea-mamă 10.225.779 9.447.803 

   b) alte părţi legate      310.589     255.075 

Total 10.536.368 9.702.878 
   

Cumpărări de bunuri   

    a) societatea-mamă 1.271.111 18.074 

   b) alte părţi legate       165.412       12.900 

Total   1.436.523       30.974 
 
 

(3) Solduri rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri/servicii 
 

 31 decembrie 2018 31 decembrie 2019 

 (lei) (lei) 
   

Creanţe   

    a) societatea-mamă 2.243.283 3.656.302 

   b) alte părţi legate  2.855.297      484.018 

Total 5.098.580   4.140.320 
   

Datorii   

    a) societatea-mamă 4.499.256 8.105.437 

   b) alte părţi legate  2.702.571  2.896.756 

Total 7.201.827 11.002.193 
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l) Cheltuieli privind prestatiile externe 

 

Tipuri de cheltuieli                2018               2019 

   

Cheltuieli cu programe TV 21.528.588 24.347.077 

Cheltuieli cu chiriile 6.093.590 6.391.848 

Cheltuieli servicii Telekom Romania 5.329.845 5.598.671 

Cheltuieli cu intretinerea retelei  

   si a sistemelor informatice 3.235.226 3.077.179 

Cheltuieli cu comisioane vanzari 2.811.536 3.384.418 

Cheltuieli cu taxe 2.490.459 2.125.818 

Cheltuieli cu servicii (proiect RO-NET) 505.947 331.578 

Cheltuieli call center 1.110.953 1.157.827 

Cheltuieli comisioane incasare 1.021.733 987.435 

Cheltuieli servicii licitatii 1.401.059 1.161.954 

Cheltuieli cu servicii terti tehnic 39.643 19.336 

Cheltuieli cu servicii Outsourcing 581.332 585.755 

Cheltuieli cu primele de asigurare auto 298.599 291.301 

Cheltuieli cu alte servicii  4.232.503  4.062.180 

   

Total 50.681.011 53.522.377 
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9 FLUX DE TREZORERIE NET GENERAT DIN ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE 

 

                  2018                 2019 

 (lei) (lei) 

Activităţi operaţionale:   

   

Profit net 2.651.457 4.499.842 

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi  

   necorporale 12.110.566 12.054.117 

Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante 752.622 1.721.004 

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri  

   şi cheltuieli (15.845) 447.922 

Câştig/(pierdere) din vânzarea de imobilizări  

   necorporale si corporale 48.449  

Venituri din dobânzi    (309.956)      (37.845) 

   

Creşterea numerarului din exploatare  

   înainte de modificările capitalului circulant 15.237.293 18.685.040 

   

Modificări ale capitalului circulant:    

Descreştere/(Creştere) în soldurile de creanţe  

   comerciale şi alte creanţe 4.983.913 691.441 

(Creştere)/Descreştere în soldurile de stocuri (1.036.466) 2.516.438 

Creştere în soldurile de datorii comerciale  

   şi alte datorii (7.209.822)   8.530.070 

   

Fluxuri de trezorerie din activităţi  

   de exploatare   11.974.918 30.422.989 
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10 CONTINGENŢE 
 

(a) Acţiuni în instanţă 
 

Societatea este parte în câteva litigii cu caracter comercial si de munca, având în unele cazuri 

calitatea de reclamant iar in altele calitatea de parat. Conducerea Societăţii consideră că aceste 

acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei 

financiare a Societăţii. 
 

(b) Impozitarea 
 

Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este 

într-un proces continuu de actualizare şi modernizare.  Ca urmare, încă există interpretări diferite 

ale legislaţiei fiscale.  În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite 

aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor 

de întârziere aferente. În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp 

de 5 ani.  Conducerea Societăţii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare 

sunt adecvate. 
 

(c) Preţul de transfer  
 

Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia tranzacţiile 

între părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa.  Contribuabilii care desfăşoară 

tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor fiscale din 

România, la cererea scrisă a acestora, dosarul preţurilor de transfer.  Neprezentarea dosarului 

preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet poate duce la aplicarea de penalităţi 

pentru neconformitate; în plus faţă de conţinutul dosarului preţurilor de transfer, autorităţile 

fiscale pot interpreta tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea conducerii şi, ca 

urmare, pot impune obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer.  

Conducerea Societăţii consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal pentru 

verificarea preţurilor de transfer.  Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale 

autorităţilor fiscale nu poate fi estimat în mod credibil.  Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia 

financiară şi/ sau pentru operaţiunile Societăţii. 
 

(d) Protectia datelor personale 
 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE 

("Regulamentul") se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv 

România. Nerespectarea Regulamentului și a legislației naționale în materia protecției datelor cu 

caracter personal poate atrage aplicarea de amenzi de până la 4% din cifra de afaceri globală a 

grupului din care Societatea face parte sau 20 mil. EUR, oricare ar fi mai mare. 
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În acest context, Societatea a efectuat demersurile necesare pentru asigurarea conformității și 

implementării prevederilor Regulamentului, precum si a legislației naționale în materia protecției 

datelor. Cu toate acestea, în pofida eforturilor Societății de a asigura conformitatea cu 

Regulamentul, nu putem garanta că autorităţile relevante cu putere de interpretare şi control, în 

special Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal ("ANSPDCP"), cu 

competență generală în domeniul protecției datelor cu caracter personal vor îmbrăţişa aceleaşi 

concluzii, întrucât acestea au putere de apreciere, în cele din urmă, cu privire la conformitatea 

unei activități de prelucrare cu reglementările privind protecția datelor, ori de câte ori își exercită 

atribuțiile de control. Astfel, ANSPDCP poate emite opinii diferite față de cele exprimate și/sau 

implementate de  Societate, care pot conduce la aplicarea de sancțiuni și implicit la impactarea 

operațiunilor Societății sau a poziției sale financiare. 
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