RAPORT
ANUAL
2018

CUPRINS

Pagina

Prezentare companie

3

Declaratia Administratorului Special

5

Scurta descriere a activitatii de foraj in 2018

6

Administratorul Special si Administratorul Judiciar

10

Aspecte financiare

11

Indicatori economici

13

Managementul Resurselor Umane

15

Managementul HSEQ

18

Informatii conform Regulament 5/2018 al ASF

23

Analiza activitatii societatii comerciale

23

Activele corporale ale societatii comerciale

28

Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

28

Conducerea societatii comerciale

29

Situatia financiar-contabila

32

Obiective 2019

35

Guvernanta corporativa

36

Dafora – Raport anual 2018

PREZENTARE COMPANIE

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale,
lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele
de foraj.

S.C. Dafora S.A. a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome
Romgaz Medias.Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa
o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in
1995,Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.
De atunci, activitatea de foraj s-a aflat intr-o continua dezvoltare si compania a efectuat
lucrari atat in Romania cat si in strainatate.
Dafora S.A. este membra a I.A.D.C. (International Association of Drilling Contractor) prin A.C.F.R.
(Asociatia Contractorilor de Foraj din Romania) si de asemenea a Asociatiei Camerei de Comert si
Industrie Romano-Irakiana (CCIRI) iar incepand cu anul 2008 actiunile Dafora S.A. se tranzactioneaza
pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.
În conformitate cu prevederile art.81 din Legea nr.85/2014, începând cu data de 19.06.2015 şi
până la data de 25.09.2017 acţiunile emise de către Dafora SA au fost suspendate de la
tranzacţionarea pe BVB, după această dată reluându-se tranzacţionarea acestora. In data de 29

octombrie 2018 actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare în
vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului social al societăţii. Reducerea de
capital social aprobata prin Hot . AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi implementata . Oficiul Registrului
Comertului a respins cererea formulata de societate in vederea inregistrarii acestei operatiuni .
Societatea a formulat plangere impotriva rezolutiei emisa de Oficiul Registrului Comertului care face
obiectul dosarului cu numarul 2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu . In data de 07.03.2019
Tribunalul Sibiu s-a pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii , urmand ca dupa comunicarea
sentintei societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .
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Scurt istoric
Activitatea de foraj a inceput in 1907, odata cu inceperea
cautarii de sare de potasiu in Transilvania. In anul 1909,in
timpul executarii lucrarilor de foraj la sonda 2 Sarmasel,s-a
descoperit gaz natural la o adancime de 302 m. Aceasta a
dus, pentru prima data in Europa si in Bucuresti, la
iluminarea cu lampi pe gaz. Un alt eveniment important care
a marcat activitatea de foraj in Transilvania l-a constituit
inceperea forajului unei sonde in anul 1943 in zona Copsa
Mica pentru omorarea unei sonde in eruptie. Toate aceastea
au dus la dezvoltarea intensa a activitatii de foraj, fiind
descoperite pana astazi o multime de structuri gazeifere.
Primul foraj dirijat a fost executat in 1934 de catre John
Eastman, la sonda 2 Alexander. Pentru specialistii romani,
acesta a reprezentat inceputul cooperarii cu companii
renumite din lume. De atunci, aceasta cooperare este in continua dezvoltare. Suntem
mandri de faptul ca majoritatea sondelor din Transilvania, precum si cea mai adanca sonda
de aici, au fost forate de Dafora. Cea mai buna garantie a executarii unor servicii de inalta
calitate, o reprezinta experienta acumulata, buna pregatire si calificarea specialistilor
companiei.

Experienta

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale,
lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele
de foraj.
Beneficiind de o experienta vasta in exploatarea de petrol si gaze, ne mandrim cu faptul ca
Dafora a contractat majoritatea lucrarilor de foraj pentru companiile internationale
implicate in acest sector in Romania. Indelungata activitate in acest domeniu, garantia
executarii serviciilor de calitate alaturi de implicarea si calificarea oamenilor Dafora au dus
in trecut la promovoarea serviciilor si pe pietele de foraj internationale prin contracte
derulate in Tanzania, Uganda, Sudan, Mozambic, Bulgaria, Franta, Ucraina si Israel.
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FORAJUL IN CIFRE

DECLARATIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL
La data întocmirii Situaţiilor Financiare, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din
cadrul procedurii generale de insolvenţă a societatii deschise la data de 19.06.2015, in
dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.
Dafora isi desfasoara activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar în
baza art. 141 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea este condusă în continuare
de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. În perioada de
observaţie si in cea de reorganizare, societatea a contractat noi lucrări, concentrându-si
resursele umane, tehnice si financiare în vederea executării în cele mai bune condiţii a
proiectelor noi, societatea adoptănd în continuare principiul continuităţii activităţii la
întocmirea situaţiilor sale financiare individuale.
Dafora a facut in mod permanent eforturi pentru eficientizarea activitatii curente si
implementarea masurilor asumate in planul de reorganizare . Suntem determinati sa ne
atingem obiectivele , iar expertiza adminstratorului judiciar , know-how-ul si implicarea
angajatilor companiei dau increderea ca societatea sa va reconstrui pe baze solide . Evolutia
favorabila a companiei in 2018 a permis sustinerea costurilor financiare angajate pentru
achizitionarea in sistem leasing a unor instalatii performante de foraj la mare adancime,
necesare desfasurarii activitatii curente la standardele de performanta cerute de beneficiari.
Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie
2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecţiuni Rapoartele
financiare aferente trimestrelor I-VII, parcurse de la implementarea planului de
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reorganizare. Compania şi-a îndeplinit obligaţiile de plată stabilite în Programul de plăţi,
efectuând plăţi atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor. Totodată,
societatea a efectuat plăţi anticipate către creditori din valorificarea activelor excedentare.
Pentru anul 2019 Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de
aproximativ 100 milioane de lei, cu executie in primul semestru. In ceea ce priveste cifra de
afaceri a companiei estimam o dublare a valorii ei si a rezultatului operational pana la finalul
anului 2019.
Gheorghe Calburean
Administrator special

SCURTA DESCRIERE A ACTIVITATII DE FORAJ IN ANUL 2018

Trimestrul I 2018
Dafora a continuat si finalizat lucrarile de
foraj la sonda de mare adancime MegiddoJezreel #1 pentru operatorul american Zion
Oil& Gas, Dallas TX. Sonda Megiddo-Jezreel
#1 a fost sapata cu instalatia F400, la
adancimea de 5.060 m.
Presedintele si directorul executiv al Zion,
Dustin Guinn, a declarat: "Suntem extrem
de multumiti de finalizarea forajului MJ # 1.
Deşi ar fi trebuit să dureze mai putin decât
ne-am fi dorit, am avut mai mult de
119.000 de ore de muncă, cu incidente zero
înregistrate, în timp ce am forat mai mult
de trei mile în pământ. Tinand cont ca a
fost o sonda de explorare dificila, aceasta
este o realizare în care toţi cei implicaţi ar
trebui să se mândrească. De asemenea,
recunoaştem că scopul acestei sonde a fost
acela de a găsi petrol şi putem spune cu
toată încrederea că am reuşit să atingem acest obiectiv. Următorul pas esenţial este acela
de a putea testa şi stabili în mod eficient gradul de comercializare al sondei. Sunt încântat de
această fază, deoarece va fi un moment crucial şi istoric pentru Zion şi acţionarii săi ".
Sursa :
https://www.zionoil.com/updates/zion-oil-gas-successfully-drills-logs-and-casesdeep-israel-well/
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Dafora a continuat lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare
adancime 66 Visani, aflata in jud. Braila, adancimea proiectata fiind de 5.500 de metri.
Aceasta este o sonda de explorare de mare interes, deoarece se cerceteaza potentialul
formatiunilor calcaroase care se afla la adancimi de peste 5.000 de metri. Astfel, exista
posibilitatea sa se descopere rezerve importante de hidrocarburi in zona
Caragele/Visani/Rosetti.
Deasemenea am demarat lucrarile de foraj la sonda 3 ROMÂNI. Sonda face parte din
programul minimal de lucrări de explorare 2017, fiind o sondă cu caracter de exploraredeschidere şi adâncimea proiectată de 2.800 m. Obiectivul sondei: verificarea existenţei
acumulărilor de hidrocarburi în Sarmaţian şi Badenian.
SNGN ROMGAZ SA execută operaţiuni petroliere în perimetre de explorare-dezvoltareexploatare în Transilvania, Moldova, Muntenia şi Oltenia în baza unor acorduri de
concesiune, aflate în perioada de extindere de cinci ani contractuali (10.10.2016 ÷
10.10.2021) conform HG 726/05.10.2016, publicată în MO al României nr. 793/07.10.2016.
Lucrările sunt proiectate pentru realizarea obiectivelor strategice ale Romgaz pentru această
etapă, din cadrul fazei curente a Acordului de Concesiune şi totodată pentru îndeplinirea
obligaţiilor privind realizarea programului minimal de lucrări asumat.
In acest program am demarat lucrarile la sonda 306 Nades cu o adancime proiectata de
2.800 m.
In baza contractului-cadru cu OMV Petrom, semnat in noiembrie 2016, Dafora semneza
contractul subsecvent nr.3 pentru sonda 4317 Mamu, sonda urmand a fi sapata in trimestrul
II 2018.
Trimestrul II 2018
Dafora a inceput lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare
adancime 14 Caragele, aflata in jud. Braila, adancimea proiectata fiind de 3.500 de metri si
in acelasi timp a continuat lucrarile la sonda 66 Visani.
In perimetrele de explorare-dezvoltare-exploatare în Transilvania, Moldova, Muntenia şi
Oltenia, Dafora finalizeaza forajul sondelor 3 ROMÂNI, 306 Nades si demareaza forajul
sondei 307 Nades.
In baza contractului subsecvent nr.3 pentru sonda 4317 Mamu, Dafora demareaza
lucrarile de foraj cu instalatia Bentec, adancimea proiectata fiind de 4.386 m.
Trimestrul III 2018
Dafora a continuat lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare
adancime 14 Caragele, aflata in jud. Braila, adancimea proiectata fiind de 3.500 de metri,
lucrarile la sonda 66 Visani, demarand lucrarile la sonda 36 Caragele, sonda cu o adancime
proiectata de 5.000 m.
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In perimetrele de explorare-dezvoltare-exploatare în Transilvania, Moldova, Muntenia şi
Oltenia, Dafora finalizeaza forajul sondei forajul sondei 307Nades la o adancime de 2.929 m.
In baza contractului subsecvent nr.3 pentru sonda 4317 Mamu, Dafora finalizeza cu
succes lucrarile de foraj cu instalatia Bentec, adancimea proiectata fiind de 4.386 m.
Petrom titreaza :
“O nouă descoperire de gaze în Oltenia confirmă oportunităţi în proximitatea
zăcămintelor existente
OMV Petrom S.A. (OMV Petrom), cea mai mare companie de energie din Europa de SudEst, a descoperit noi resurse în imediata apropiere a infrastructurii existente în judeţul
Vâlcea, Oltenia.
Sonda Mamu 4317 a fost forată în proximitatea zăcământului Mamu, la o adâncime de
aproximativ 4.400 de metri şi a confirmat existenţa gazelor şi condensatului. Datorită
proximităţii faţă de infrastructura existentă, sonda a intrat în producţie la sfârşitul lunii
octombrie, cu un volum iniţial de peste 190.000 m3/zi (circa 1.100 bep/zi).
Investiţiile în foraj şi pentru conectarea sondei Mamu 4317 la infrastructura existentă s-au
ridicat la aproximativ 10 milioane de euro.
”Majoritatea zăcămintelor de gaze din România au intrat în producţie cu zeci de ani în urmă,
sunt mature, iar producţia lor este în declin. OMV Petrom continuă să investească în
explorare şi activităţi de producţie pentru a limita acest declin şi pentru a asigura securitatea
aprovizionării cu energie. În primele zece luni ale anului, ne-am intensificat investiţiile cu
peste 40% faţă de perioada similară a anului trecut şi am forat 89 de sonde noi si de
trackuri. Acestea se adaugă celor 9 miliarde de euro deja investite în Upstream, în România,
în perioada 2005-2017”, a declarat Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom,
responsabil de Upstream.
Zăcământul Mamu se află în producţie din 1980, dar continuă să fie unul dintre
zăcămintele cu cea mai mare producţie din portofoliul OMV Petrom. Producţia curentă a
acestuia este de aproximativ 4.500 bep/zi. Dacă ar fi utilizată doar pentru încălzire,
producţia anuală a zăcământului Mamu ar putea asigura încălzirea pentru aproximativ
180.000 de locuinţe.”
Sursa
:
https://www.omvpetrom.com/ro/news/o-nou-descoperire-de-gaze-n-olteniaconfirm-oportunit-i-n-proximitatea-z-c-mintelor-existente
In baza contractului cadru cat si a succesului sondei 4317 Mamu, Dafora semneaza
contractul subsecvent nr.4 pentru sondele 361 Tintea, 678 ST Tintea.
Dafora demareaza lucrarile de foraj la sonda 361 Tintea cu adancime proiectata de 3.085 m
Trimestrul IV 2018
Dafora a continuat lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare
adancime la sonda 66 Visani.
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In acelasi timp continua lucrarile de foraj la sonda 36 Caragele si finalizeaza forajul la
sonda 14 Caragele.
Dafora semneaza cu Romgaz contractele pentru executia sondelor7 Fiebinti cu instalatia
F200 cu o adancime de 3.400 m, 1 Dulcesti cu instalatia F200 cu o adancime de 2.300 m, 911
Frasin cu instalatia F320 cu o adancime de 4.150 m si 2 Cilibia cu instalatia F320 cu o
adancime de 5.128 m, toate lucrarile demarand in acest trimestru.
Dafora finalizeaza lucrarile de foraj la sonda 361 Tintea cu adancime proiectata de 3.085 m
si demareaza lucrarile de foraj la sonda 678 ST Tintea.
In decembrie Dafora semneaza un contract pentru realizarea a 3 sonde « la cheie » pentru
operatorul Mazarine Energy in zona petroliera Moldova / Campeni.
Mazarine Energy este o companie petrolieră privată fondată în 2013 de Edward van
Kersbergen, antreprenor în serie de succes. Având sediul în Olanda, compania activează în
prezent în Tunisia şi România, unde operează 19 zăcăminte petroliere şi un business de gasto-power. Cu zăcăminte situate în principalele zone petroliere din Moldova şi Muntenia şi o
forţă de muncă de aproximativ 250 de angajaţi, Mazarine Energy este unul dintre principalii
operatorii independenţi ai industriei de explorare şi producţie petrolieră din România.
Sprijinit printr-o linie de credit de până la 500 de milioane de dolari din partea Carlyle
International Energy Partners pentru finanţarea achiziţiilor, Mazarine Energy se
concentrează pe oportunităţi de creştere economică eficiente în regiunea CircumMediteraneeană.”
Fata de anul 2017, Dafora a inregistrat o crestere cu aproximativ 10% a metrilor forati,
totalizand 32.525 m.
Alte aspecte semnificative cu privire la activitatea societatii pe parcursul anului 2018:
La intocmirea situatiilor financiare societatea a avut in continuare o abordare
prudentiala, revizuind sumele provizionate.
Cu

impact

in scaderea pozitiei bilantiere a

imobilizarilor corporale

activelor imobilizate

a fost pozitia

ca urmare a deprecierii acestora pe masura amortizarii si

continuarii valorificarii activelor non-core conform strategiei de valorificare a activelor .
Scaderea categoriei activelor circulante a fost influentata in principal de pozitia ‘’Clienti
si alte creante ,, ca urmare a incasarii prin compensare a unor creante comerciale –
clienti .
Un impact semnificativ in scaderea pozitiei bilantiere de datorii a fost dat de achitarea
sumelor conform planul de plati , parte a Planului de reorganizare .
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Cresterea cifrei de afaceri cu 50% a fost influentata de contractele aflate in derulare cu
clientii traditionali ai Companiei .
Desi profitul din exploatare este unul negativ ,societatea a inregistrat o EBITDA pozitiva
de 5,8 mil lei . S-au constituit provizioane/ajustari suplimentare pentru concediile de
odihna neefectuate,pentru garantiile acordate clientilor,stocuri ,

pentru creante

conform politicii contabile .
Cresterea cheltuielilor de exploatare, fata de anul anterior, a fost influentata in principal
de cheltuielile cu prestatiile tertilor ca urmare a cresterii cifrei de afaceri.

ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR
In prezent administrarea societatii este asigurata de:
Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special
Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze” din
cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in 1983 in
cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii 1983-1995
a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai apoi director
general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in functia de
Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de Director General si
Administrator Special al SC DAFORA SA .
CITR FILIALA CLUJ SPRL(fosta Casa de Insolventa Transilvania) –Administrator judiciar
CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea
nr.471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015, iar apoi a fost
confirmată ca administrator judiciar prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul
Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41.
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ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
01
IANUARIE
2018

31
DECEMBRIE
2018

61.881.103

53.070.501

53.602.374
0
71.504
944.955
5.976.179
1.286.090

45.057.492
0
61.504
773.428
5.837.146
1.340.931

59.288.987
15.623.734
2.986.849
37.270.939
3.407.465

46.620.731
12.997.428
2.814.079
27.099.382
3.709.773

21.579

3.292

121.191.669

99.694.524

136.972.008

123.203.744

ACTIV
A
1
2
3
4
5
6

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active financiare la cost
Active financiare disponibile pentru vanzare
Active aferente impozitului pe profit amanat
Clienţişi alte creanţe

B
7
8
9
10

Active circulante
Active detinute in vederea vanzarii
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de numerar

C

Cheltuieli în avans

I.

TOTAL ACTIV

CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1
11
12
13
14

Datorii pe termen scurt
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
Provizioane pentru datorii şi cheltuieli

54.064.403
10.254.060
4.707.800
34.650.829
4.451.715

61.220.328
20.149.133
3.642.286
33.398.357
4.030.551

D2
15
16
17
18

Datorii pe termen lung
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizori şi alte datorii

82.907.605
45.823.167
31.384.086
2.155.843
3.544.508

61.983.416
28.538.868
27.962.164
2.748.945
2.733.439

E
19
20
21
21

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajustări cumulate din conversie

(15.780.339)
140.968.822
66.364.067
(223.113.228)
-

(23.509.220)
140.968.822
65.950.140
(230.428.182)
-
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F

VENITURI IN AVANS

II.

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

-

-

121.191.669

99.694.524

ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
31
DECEMBRIE
2017
12
74.811.161
274.878.007

31
DECEMBRIE
2018
12
112.964.064
322.256

-

-

-

-

(14.715.874)
(583.206)
(22.447.631)
(43.073.754)

(11.990.917)
(5.104.800)
(22.886.511)
(61.619.776)

(7.403.256)

(9.784.746)

2.346.256

(147.943)

(5.017.559)
(274.581)
(3.448.829)

(5.694.715)
421.164
(384.258)

255.070.736

(3.946.184)

15 Venituri financiare
16 Costuri financiare
17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net

684.876
(2.988.654)
-

1.629.136
(3.153.475)
(10.000)

18 Costuri financiare – net

(2.303.779)

(1.534.338)

252.766.957

(5.480.522)

1.187.714

(813.432)

21 Profit / (pierdere) aferent exerciţiului

253.954.671

(6.293.954)

22 Rezultatul anului

253.954.671

(6.293.954)

23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului

253.954.671

(6.293.954)

1 Venituri
2 Alte venituri din exploatare
Vartiaţia stocurilor de produse finite şi
3
producţie în curs de execuţie
Costurile capitalizate ale imobilizărilor
4
corp.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Materii prime si materiale consumabile
Costul mărfurilor vândute
Cheltuieli cu personalul
Servicii prestate de terţi
Cheltuieli cu amortizări şi deprecierea
activelor imobilizate
Ajustari de valoare pentru activele
circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru alte datorii - net
Alte castiguri/(pierderi) – net

14 Profit din exploatare

19 Profit înainte de impozitare
20

Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit
curent si amanat
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24
25
26
27
28

Alte elemente ale rezultatului global
Castiguri/ (pierderi) din reevaluarea
terenurilor si cladirilor
Active financiare disponibile pentru
vanzare
Impactul impozitului amanat asupra
rezervelor de reevaluare
Alte elemente ale rezultatului global
aferente exercitiului
Rezultat global total aferent exercitiului

(1.644.603)

-

202.586

(171.527)

556.735

81.297

(885.282)

(90.230)

253.069.389

(6.384.184)

INDICATORI ECONOMICI
1. Solvabilitatea patrimonială
Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -151,42%
Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -283,18%
Solvabilitatea patrimonială 2017 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -13,02%
Solvabilitatea patrimonială 2018 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -23,58%
Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societăţii de a-şi plăti datoriile ajunse la
scadenţă. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obţinut
depăşeşte 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.
Variatia la Solvabilitatea patrimonială a fost influentata in anul 2018 faţă de valoarea din
anul precedent, pe fondul scaderii activelor totale şi ca urmare a impactului in capitalurile
proprii negative in urma inregistrarii rezultatului perioadei.
2. Gradul de îndatorare
Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100=251,42%
Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale/Total activ x 100=383,18%
Gradul de îndatorare 2017 = Datorii totale/Total activ x 100=113,02%
Gradul de îndatorare 2018 = Datorii totale/Total activ x 100=123,58%
Acest indicator evidenţiază limita până la care societatea îşi finanţează activitatea din alte
surse decât cele proprii (credite, datorii la stat şi furnizori). În condiţii normale de activitate
gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O valoare sub 30% indică o rezervă
în apelarea la credite şi împrumuturi iar peste 80% o dependenţă de credite, situaţie
alarmantă.
Gradul de îndatorare în anul 2018 a crescut faţă de anul precedent pe fondul scaderii
valorii activelor totale ( urmare a valorificarii imobilizarilor corporale prin planul de
reorganizare si deprecierii lor prin amortizare , dar si incasarii unor creante comerciale ) şi al
scaderii valorii datoriilor totale urmare a achitarii lor .
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3. Rata rentabilităţii economice
Rata rentabilităţii economice 2015 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-17.30%
Rata rentabilităţii economice 2016 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-111.45%
Rata rentabilităţii economice 2017 =Rezultat din exploatare / Total activx100=210.46%
Rata rentabilităţii economice 2018 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-3.96%
Acest indicator reprezintă capacitatea societăţii de a produce profit din activitatea de baza
şi măsoară eficienţa mijloacelor materiale si financiare alocate.
Rata rentabilităţii economice în anul 2018 a scazut faţă de valoarea din anul precedent . In
anul 2017 rezultatul din exploatare pozitiv a fost influentat in principal datorita înregistrării
programului de plati conform planului de reorganizare .
4. Randamentul vânzărilor (ROS)
Randamentul vânzărilor 2015 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= -0,21
Randamentul vânzărilor 2016 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= -2,16
Randamentul vânzărilor 2017 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= 3,41
Randamentul vânzărilor 2018 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri=- 0.03
Randamentul vânzărilor în anul 2018 a scazut faţă de valoarea din anul precedent
datorită înregistrării în acest an a unui rezultat din exploatare negativ dar si o crestere cu
51% a cifrei de afaceri.
5. Valoarea de piata a actiunii la sfarsitul anului mentionat mai jos
Valoarea de piata 30.12.2014= 0.0153 lei/actiune.
Valoarea de piata19.06.2015= 0.0071 lei/actiune.
Valoarea de piata 29.12.2017=0.0200 lei/actiune
Valoarea de piata 26.10.2018=0.0158 lei/actiune
Acţiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzacţionare la data intrării în insolvenţă a
companiei, ultima zi tranzacţionată dupa intrarea in insolventa fiind în 19.06.2015 si au fost
reluate la tranzactionare in data de 25 septembrie 2017 . In data de 29 octombrie 2018
actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare în vederea operarii unei
operatiuni de reducere a capitalului social al societăţii. Reducerea de capital social aprobata
prin Hot . AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi implementata . Oficiul Registrului Comertului a
respins cererea formulata de societate in vederea inregistrarii acestei operatiuni . Societatea
a formulat plangere impotriva rezolutiei emisa de Oficiul Registrului Comertului care face
obiectul dosarului cu numarul 2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu . In data de
07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii , urmand
ca dupa comunicarea sentintei societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
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1.

Evolutia numarului de personal

Anul 2018 se remarca printr-un trend foarte usor descrescator al numericului de personal ca
urmare a eficientizarii proceselor si a rentabilizarii organigramei.

2012

2013

NR. TOTAL ANGAJATI LA
31.12
2014
2015
2016

765

734

491

327

292

2017

2018

373

344

2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2018
ACORDUL
TOTAL
SPECIFICATIE INCETARI
CIM 2018

PARTILOR
(art. 55,
lit. b)

143

Nr.

PENSIE
(Art.
56,
alin. 1,
lit. c)

EXPIRARE
TERMEN(Art.
56, alin. 1,
lit. i)

DISCIPLINAR
(Art.
61, lit.
a)

REDUCERE
POST (Art.
65, alin. 1)

14

8

15

4

2

DEMISIE
(Art. 81, ALTE
alin. 1 CAUZE
+7)
100

0

Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare in cauzele desfacerii contractelor de munca o
reprezinta demisia urmata de incetarea pe motive disciplinare si apoi pensionare.
2.

Evolutia ore om 2011-2018

ANUL

Ian.

Feb.

Martie

2011

81,272

75,824

2012

63,476

54,024

2013

99,078

2014
2015

Total an

Medie
an

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

87,864

75,040

77,612

54,688

50,416

72,338

88,960

91,608

92,616

76,629

924,867

77,072

67,272

55,508

67,662

58,588

73,280

79,936

79,336

95,646

90,324

72,695

857,747

71,479

102,445

123,804

137,749

125,675

111,488

129,914

119,124

121,240

116,154

107,717

92,414

1,386,802

115,567

95,940
52,157

91,346
46,617

94,830
59,579

92,050
55,947

85,328
50,421

81,470
42,657

78,112

58,164

62,303

63,421

52,741

47,865

903,570

75,298

42,155

40,210

32,284

32,920

27,192

30,036

512,175

42,681

2016

29,820

32,919

35,068

34,004

33,480

33,026

34,966

32,748

31,940

31,826

33,692

37,680

401,169

33,431

2017

46,752

52,392

59,278

47,550

50,622

41,280

44,200

54,100

54,734

59,107

51,024

39,742

600,781

50,065

2018

50,834

49,184

48,402

42,862

46,292

46,064

49,928

51,424

47,978

52,982

50,736

40,232

576,918

48,077

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in anul 2018 isi pastreaza
aproximativ acelasi trend ca si in 2017.

3.

Instruire si dezvoltare
•

Fond alocat instruirii in 2013: 510.380 lei

•

Fond alocat instruirii in 2014: 321.845 lei

•

Fond alocat instruirii in 2015: 100.439 lei

•

Fond alocat instruirii in 2016: 83.203 lei

•

Fond alocat instruire in 2017: 533.007 lei
Dafora – Raport anual 2018

•

Fond alocat instruire in 2018: 108.890 lei

•

Fond estimat instruire in 2019: 300.000 lei

Criteriile instruirii in 2018 au avut la baza satisfacerea cerintelor legale si a clientilor.
Principalele directii au vizat urmatoarele:
•

Prevenirea si combaterea manifestarilor eruptive;

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul HSEQ-Reguli de Protectia
Muncii pe locatie (nivel de baza si nivel supervizor);

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si prim
ajutor;

•

Competente lingvistice (engleza).

Criterii instruire 2019:
Cele din 2018 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul
management-ului echipei si proiectelor.
Nevoile de instruire stabilite:
•

cu ocazia evaluarii angajatilor pentru activitatea anului 2018;

•

cu ocazia analizelor facute de management cu privire la
neconformitatile constatate in urma auditurilor si a evenimentelor in
foraj;

Prioritatile pentru instruirea angajatilor:
dezvoltarea competentelor tehnice ale personalului din posturile cheie de
executie (sondor sef, responsabil mecanic, responsabil electric) – competente
de operare cu instalatiile de foraj din dotare, competenta de a mentine in
stare de functionareinstalatiile si echipamentele;
Dezvoltarea competentelor lingvistice (engleza, pana la nivel utilizator
independent);
Se va pune accent pe instruirea interna (proceduri operationale de foraj,
proceduri operationale HSEQ, echipamente, managementul deseurilor,
legatori de sarcina etc.).
Prioritatile de dezvoltare pentru line si middle management:
Dezvoltarea competentelor lingvistice de engleza;
Dezvoltarea competentelor manageriale cu privire la:
•

planificare si organizare;
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•

managementul echipei (capacitatea de a oferi training si suport,
capacitatea de a evalua angajatii, capacitatea de a imbunatati
performanta echipei).

4.

Evaluarea performantei
Ca urmare a implementarii Sistemului de Management al Performantei (SMP) se pot
concluziona urmatoarele:
a.

o acomodare treptata a evaluatilor/evaluatorilor cu aplicarea si intelegerea SMP;

b. o usurare a procesului de evaluare.
c.

Directii de imbunatatire propuse:
• Punerea rezultatelor evaluarii in
conexiune clara si directacu
sistemul de compensatii si
beneficii;
• Elaborarea si comunicarea
obiectivelor si indicatorilor de
performanta pentru anul 2019.

5.

Recrutare si selectie

Obiective 2019:
a. Cresterea adecvarii celor recrutati si
angajatila cerintele postului;
b. Atragerea de candidati valorosi.
Directii de actiune:
a. Analizarea rezultatelor auditurilor interne cu
privire la aplicarea procedurilor interne
specifice;
b. Alegerea unor firme de recrutare si selectie specializate in domeniul Petrol si Gaze
pentru gasirea celor mai buni angajati pentru posturile cheie;
c. Utilizarea unor teste psihologice la angajare, pe langa testele profesionale,
medicale si cele de competenta lingvistica.

6. Salarizare
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Obiective 2019
a. Eliminarea oricaror restante cu privire la plata drepturilor salariale;
b. Sistemul de recompense - legat direct de performanta angajatului - pentru
posturile cheie – acordarea sporului de performanta in functie de realizarea
urmatorilor indicatori: incadrarea in termene, incadrarea in buget, realizarea
lucrarilor in conditii de calitate si siguranta (numar accidente, nr. poluari, etc.).

MANAGEMENTUL HSEQ

Certificare S.S.O.-OHSAS 18001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificari: In 2018, SC DAFORA SA si-a continuat desfasurarea activitatilor specifice
HSEQ (Health-Safety-Environment-Quality),respectand cerintele Sistemelor de Management
implementate si (re)certificate, dupa cum urmeaza: Sistemul de Management al Calitatii (in
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001), Sistemul de Management de Mediu (in
conformitate cu standardul SR EN ISO 14001), Sistemul de Management al Sanatatii si
Securitatii Ocupationale (in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001).

Politici si obiective HSEQ: Ne-am stabilit politici si obiective, astfel ca drumul
nostru sa fie unul precis.
•
Urmarim tinerea sub control a factorilor care influenţează nivelul de
sănătate şi securitate ocupaţionala si asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru
angajati, colaboratori si alte persoane care au legatura cu activitatile desfasurate
de noi.
•
Dorim ca serviciile şi produsele Dafora S.A să fie realizate în deplin acord cu
conceptul de Dezvoltare Durabila, iar activităţile sale specificesă se desfaşoare
luând în considerare diminuarea impacturilor negative asupra mediului şi
eliminarea risipei de resurse naturale.
•
Ne impunem sa furnizam clienţilor servicii şi produse de cea mai înaltă
calitate, care să satisfacă pe deplin aşteptările explicite şi implicite ale acestora şi
care să asigure societăţii prestigiu şi profit.
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Evaluari de riscuri: Pentru activitatea de foraj si activitatile suport au fost evaluate
riscurile pentru 54 de locuri de munca.

• Nivelul de risc se incadreaza
intre 2.93 (min) si 4.06 (max).
• Nivelul global de risc este de 3.59
care situeaza riscurile activitatilor in zona de
risc mediu.
PersonalHSEQ: Personalul departamentului HSEQ are pregatirea si competenta
necesara desfasurarii activitatilor specifice.
• Personalul departamentului are
urmatoarele calificari: Auditori interni,
Specialisti SSM, Evaluatori riscuri,
Manageri Calitate, Manageri Mediu,
Cadre tehnice PSI, Responsabili mediu,
Responsabili gestiunea deseurilor,
• Cursuri de specializare: Curs instruire de baza si constientizare HSE foraj
(Intertek PM&CT), Prim ajutor
Activitati care au sprijinit activitatea de securitatea si sanatate in munca la
sonda(calcule bazate pe 5 sonde conform tabel):

3 Romani

306 Nades

4317
Mamu

14
Caragele

361
Tintea

38,29

37,26

56,86

36,7

57,92

Nr.start card

645

227

5443

336

3555

Nr. A.S.M.

297

175

540

286

341

Nr. Permise de lucru

234

142

360

202

148

Nr. Instructaje inainte inceperea
operatiilor

297

175

540

286

341

Numar de instructaje zilnice la
intrarea in schimb

149

96

138

70

82

Nr.exercitii/ simulari situatii de
urgenta

5

1

5

1

4

INDICATOR

Nr.med.pers. locatie
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Inspectii si audituri SSM 2018 / Actiuni corective:
Tip control

Nr.

Neconformitati

Corectate

Audituri/Inspectii la receptie

7

196

192 = (97.95%)

Audituri interne

4

36

42 = (100%)

Audituri certificare /supraveghere

3

0

0 =(100%)

Echipamente individuale de protectie (E.I.P.)si echipam. pt. lucrari speciale:
•
Intreg personalul de pe locatii a primit si a utilzat Echipament Individual de
Protectie,iar echipamentele pt. lucrari speciale necesare au fost recertificate in
2018.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

201
8

U.M
.

ECHIPAMENT PT. LUCRARI
SPECIALE

Recertifica
te 2018

Salopete protectie

311

Buc

Centuri de siguranta complexe

6

Opritori de cadere retractabili

15

Mijloace de legatura/cordoane

6

.
Haine vatuite de protectie

210

Buc
.

Bocanci de protectie

338

Per.

poz.
Ochelari de protective

411

Buc

Dispozitive de escaladare scari

13

Echipamente de respirat

22

.
Manusi de protective

404

Per.

6
Casti de protective

Costume imperm./pelerine

127

164

autonom 30’
Buc

Echipamente de respirat

9

.

autonom 15’

Buc

Detectoare mobile de gaze

8

.
Cizme protectie cauciuc

0

Per.

Centrala detectie gaze si senzori

2

Cizme electroizolante

7

Per.

Prize de pamantare

4
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Manusi electroizolante
Antifoane

6

Per.

Trepied cu troliu

21

Set.

Stingatoare P6, P9, G5, P50,

2
113

SM50
Masca sudor

Sort sudor

3

5

Buc

Stingatoare P6, P9, G5, P50,

.

SM50 noi

14

Buc
.

Combinezoane unica
folosinta
Capisoane

36

Buc
.

220

Buc
.

Viziere

6

Buc
.

Masti gaze

8

Buc
.

Manusi chimicale

34

Buc
.

Masti praf

150

Buc
.

Analize ale securitatii muncii si permise de lucru:
• Inaintea inceperii operatiilor, se efectueaza analize ale securitatii muncii, in
care sunt revizuite riscurile si masurile necesare pentru efectuarea sigura a
operatiilor.
NumarAnalize ale Securitatii Muncii (ASM) revizuite 2018 = 4024
• Inaintea efectuarii operatiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la
inaltime, lucru cu electricitate, lucru in spatii inchise, izolarisigilari) se intocmesc permise de lucru.
Numar permise de lucru intocmite 2018 =3441
Supravegherea starii de sanatate si igiena lucratorilor:
• Intreg personalul direct productiv si suport a fost apt din punct de
vedere medical si psihologic, cu examenele medicale si psihologice
periodice efectuate.In 2018 au fost efectuate 337 de examene
medicale si 202 psihologice.
• Desi specificul activitatii este de santier, personalul a lucrat in conditii civilizate.
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Transportul si mesele au fost asigurate. Cazarea s-a facut in campuri (grupuri de
baraci) moderne, dotate cu:Dormitoare, Sali de mese, Vestiare, Dusuri cu apa
calda, Grupuri sociale, Puncte de prim ajutor, Sali de sedinte si recreere, Acces la
televiziune si Internet, Servicii de igienizare.
Managementul de mediu:
• Au fost incheiate contracte de colectare si eliminare deseuripentru toate
punctele de lucru.
• Au fost identificate si tinute sub control aspectele de mediu semnificative.
• Au fost elaborate planuri de actiune in caz de poluari accidentale.
• Au fost tinute sub control zgomotul si noxele.
• A fost mentinuta conform legislatiei, evidenta gestiunii
deseurilor.
• Au fost colectate selectiv si reciclate: Ulei uzat, Hartie si
carton, Mase plastic, Metal. Au fost eliminate
controlat: Deseuri menajer, Ape menajere, Fluide de
foraj.
• Nu au avut loc Incidente de mediu.
Managementul situatiilor de urgenta:
In 2018 au fost efectuate 23 de exercitii de simulare pentru
situatii de urgenta;
Pentru fiecarelocatie au fost asigurate:Plan de gestionare a
situaţiilor de criză, Organizarea apararii impotriva
incendiilor, Date ale serviciilor de urgent, Plan PSI, Plan de
actiune la apartitia hidrogenului sulfurat, Instructiuni pentru
situatii de urgent, Echipe de interventie, Echipamente
(Stingatoare de incendii, Hidranti, Furtune PSI, Pichete PSI,
Aparate de respirat autonom, Costume anticalorice, Costume
pompieri, etc.)

Identificarea riscurilor prin observare directa;StartCard-uri
Pentru a identifica si corecta rapid neconformitatile, am continuat implementarea
programului “StartCard”. Fiecare angajat a avutpermanent posibilitatea de a
consemna riscurile si neconformitatile observate, de a participa la corectarea lor
sau de a opri lucrul imediat. In 2018 au fost consemnate 17778 StartCard-uri.
Accidente / Incidente 2018:
Decese=0;Invaliditati=0;
Accidente cu incapacitate temporara de munca=0;
Cazuri de prim ajutor=1; Incidente potentiale=2.
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In viziunea societatii oricine lucrează la Dafora, cu sau pentru Dafora trebuie
să se întoarcă acasa sănătos, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic, impacat cu
gandul ca a facut tot ceea ce trebuie pentru a proteja mediul inconjurator, cu gandul
ca a facut tot ceea ce trebuie facut pentru a desfasura activitati de calitate –cu
rezultate de calitate, in condiţii de siguranţă şi securitate pentru propria persoana si
colaboratori, ca a respectat legea si sarcinile de serviciu, ca a exploatat corect si
eficient echipamentele si dotarile puse la dispozitie.

INFORMATII CONFORM REGULAMENT 5/2018 AL ASF

1. Analiza activitatii societatii comerciale
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale
Dafora desfasoara urmatoarele activitati principale:
Servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale, lucrari de
probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta si transport pentru
echipamentele de foraj
Servicii de constructii civile si industriale, aeroportuare si de infrastructura –aceasta
activitate s-a redus considerabil fiind in lucru doar contractele deja contractate
anterior intrarii in insolventa .
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale
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Dafora a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz
Medias. Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa o serie
de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in 1995,
Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale
filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar
In cursul exercitiului financiar 2018, nu au existat fuziuni.
Prin Incheierea nr.471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015,
societatea DAFORA SA a intrat in procedura de insolventa care se deruleaza in temeiul Legii
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la data
prezentelor situatii financiare aflandu-se in trimestrul VII din perioda de reorganizare .
În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a întocmit Tabelul
definitiv al creanţelor, care a fost publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22312
din 07 decembrie 2016.
În vederea continuării activităţii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a depus
in data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activităţii societăţii, acesta
fiind aprobat de către Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de 30.12.2016, conform
Procesului verbal de sedinta nr.992/30.12.2016 cu votul a 4 din cele 5 categorii de creante ,
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.105/04.01.2017.
La termenul din data de 30.03.2017, in dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:
„Confirmă planul de reorganizare propus de debitorul SC DAFORA SA întocmit în
procedura insolvenţei deschisă faţă de acest debitor prin încheierea civilă nr.
471/CC/19.06.2015 pronunţată în dosarul nr.1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu, aprobat de
creditori în şedinţa din 30.12.2016”.
In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura în continuare activitatea
in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar în baza art. 141 alin.(1), (2) şi (3) din
Legea nr. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusă în continuare de administratorul
special sub supravegherea administratorului judiciar.
La data prezentelor situatii financiare Dafora se afla in trimestrul VII al planului de
reorganizare .
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
In luna septembrie 2018 , societatea a achizitionat 2 grupuri electrogene si 2 containere
monobloc: birou-dormitor . In luna decembrie 2018 s-a inregistrat achizitia unui prevenitor
orizontal .
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In anul 2018 societatea a efectuat valorificari active Non –Core conform planului de
valorificare active , sub supravegherea CITR , sume ce au fost distribuite creditorilor, in
valoare de 2.261.788 lei fara TVA .
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a) Unitatea a inregistrat la finele anului 2018 o pierdere

în valoare de ( 6.293.954 ) lei,

versus profitul înregistrat în anul precedent în valoare de 253.954.671 lei.
b) La 31.12.2018, cifra de afaceri era in valoare de 112.924.064 lei, cu 51 % mai mare faţă
de anul precedent.
c) Societatea a desfăşurat activitate de export in Israel în cursului anului 2018.
d) În anul 2018, cheltuielile totale au crescut faţă de anul precedent cu 14,6% ca urmare a
cresterii cifrei de afaceri.
e) Nu deţinem informaţii cu privire la cota de piaţa deţinută de societate aferenta activităţii
de foraj.
f) Lichiditate:La 31.12.18, casa si conturile curente la bănci au fost in valoare de 3.709.773lei
Lichiditatea redusă:
Lichiditate redusă 31.12.2018=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 0.72
Lichiditate redusă 31.12.2017=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1.04
Lichiditate redusă 31.12.2016=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1.57
Lichiditate redusă 31.12.2015=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 2.15
Lichiditatea redusa a scăzut în anul 2018 faţă de anul precedent pe fondul scaderii activelor
circulante ,influentate in principal de scaderea pozitiei Clienti si alte creante , precum şi pe
fondul creşterii valorii datoriilor pe termen scurt , ca urmare a ajungerii la scadenta de pana
intr-un an a sumelor datorate creditorilor , (pozitia Imprumuturi ) conform planului de plati .
Lichiditatea imediată:
Lichiditate imediată 31.12.2018=Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt=0.0610
Lichiditate imediată 31.12.2017=Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt=0.0630
Lichiditate imediată 31.12.2016=Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt=0.3159
Lichiditate imediată 31.12.2015 =Lichidităţi/ Datorii pe termen scurt=0.5196
Lichiditatea imediată a scăzut faţă de anul anterior pe fondul creşterii valorii datoriilor pe
termen scurt.
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
a) Principalele piete de desfacere a serviciilor, precum si metoda de distributie:
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Produse/servicii
Prestari servicii - foraj
Prestari servicii - foraj
Prestari servicii – constructii

Piete de desfacere
Piata interna
Piata externa
Piata interna

Metode de distributie
Contracte
Contracte
Contracte

Prestarile de servicii –constructii sunt doar la nivelul proiectelor cu data de start din anii
anteriori ; societatea nu s-a angajat in cotracte noi de constructii in anul 2018.
b) Ponderea fiecarei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale
societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.
Produse/
2016
2017
2018
servicii
Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri
Foraj
85.18% 85.02%
98.11%
99%
99.29% 96.97%
Constructii
12.22% 12.54%
1.30%
0.45%
0%
0.09%
Turism/Alte
2.60%
2.43%
0.59%
0.55%
0.71%
2.94%

c) Societatea nu are in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea de noi servicii
care sa afecteze substantial volumul de active.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
a) Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:
Surse indigene:Tinmar SA , Indepent Oil Tools SRL ,Carpatica Logistic SRL , Daflog SRL , Enel
Energie SA , National Oilwell Varco , Fortireko SRL
Surse import: Shandong Kerui Petroleum
b) Nu exista o dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur furnizor, a
carui pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societatii.
Preturi materiale :
Materiale
Motorina
Vaselina jet Lube
Bucsa bimetal FB 1600
Supapa FB 1600
Ulei mobil 15W40

Preturi (lei)
4,73
35.81
2660
1268
10.75

Dimensiunea stocurilor de materii prime si materiale (lei):
Stocuri materii prime, materiale Valoare neta
Materii prime
Materiale consumabile
Obiecte de inventar

0
2.245.700
76.326
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1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
a)Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:
- leiAnul
2015
2016
2017
2018

Volum vanzari pe piata interna
Volum vanzari pe piata externa
87.078.619
48.952.372
57.056.243
17.754.918
107.007.589
5.916.475

b)In ceea ce priveste situatia concurentiala, aceasta este relativ constanta la nivelul
perioadelor precedente.
In ceea ce priveste ponderea pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a
principalilor concurenti, unitatea nu dispune de astfel de informatii.
c) Societatea comerciala depinde in mod semnificativ de un singur client sau de un grup de
clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor.
d) 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale
a) La 31.12.2018, numarul total de salariati a fost de 344 , fata de 31.12.2017 cand numarul
total de salariati a fost de 373.
Nivelul de pregatire al angajatilor este corespunzator postului ocupat.
b) Angajatii societatii sunt membrii de sindicat, gradul de sindicalizare fiind de peste 60 %.
c)Raporturile dintre manager si angajati sunt bune.
d) Nu exista elemente conflictuale intre manageri si angajati
1.1.6 Activitatea de baza a emitentuluinu afecteaza mediul inconjurator peste normele
legale.
Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind
protectia mediului inconjurator.
1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Societatea nu desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare.
1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului
Exista o preocupare permanenta pentru a evita expunerea activitatii la aparitia unor riscuri
care sa influnteze semnificativ continuitatea activitatii. Activitatea de selectare a clientilor a
avut in vedere si acest aspect al riscului.
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1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
a) Factori care pot influenta lichiditatea societatii:
- Numerarul net generat de activitatea de exploatare a fost influentat de eficientizarea
proiectelor si incasarii unor creante .
- Societatea a continuat investitiile in proiectele strategice.
b) Cheltuieli de capital
In anul 2018 nu s-au facut investitii in participatii .

2. Activele corporale ale societatii comerciale
2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea
societatii comerciale:
Capacitati de productie Amplasare
Instalatii de foraj
Mobile

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:
Grupa

Denumire grupa mijloace fixe

1.
2.

Constructii
Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale

3.

Mobilier, aparatura birotica

Grad de uzura
mediu %
3.78
62.60

Nr. mijloace
fixe
30
1739

din care complet
amortizate
1
1117

88.60

300

245

2.3. Nu exista si nu se preconizeaza probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale societatii comerciale.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comerciala se tranzactioneaza pe Bursa de Valori
Bucuresti la Categoria II, incepand cu data de 28.02.2008, anterior fiind pe piata Rasdaq
incepand cu 6.12.1996. Tranzactionarea actiunilor , suspendata ca urmare a deschiderii
procedurii de insolventa , a fost reluata in data de 25.09.2017. In prezent, tranzactionarea
acţiunilor este suspendată în vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului
social al societăţii.
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2018 este de 100.232.329,40 lei, aferent a
1.002.323.294 actiuni nominative a 0,10 lei valoare nominala/actiune.
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3.2. Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.
3.3. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
3.4. La 31 decembrie 2018, societatea avea urmatoarele filiale:

(%)

Macelariile Medias SRL(in faliment)
Ecocostruct SRL(in faliment)
Dafora Ukraina SRL
Discret SRL(in faliment )
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus
Total

0
71,09
100,00
0
99,78
95,00

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2017
(lei)
9.060.130
1.031.719
19.908
10.000
20.237
16.504
10.158.498

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)
0
1.031.719
19.908
0
20.237
16.504
1.088.368

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .
La 31 decembrie 2018, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in
urmatoarele entitati:

(%)

Condmag SA(in insolventa)
Provision
Investitia netain intreprinderil asociate

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2017
(lei)

45.82

77.967.264
(77.967.264)

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)
77.967.264
(77.967.264)

-

-

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale
4.1. a) Incepand cu data de 30.07.2016 conducerea administrativa a societatii a fost
asigurata de dl Calburean Gheorghe in calitate de Administrator Special prin decizia Adunarii
Generale a Actionarilor nr.2/2015. In temeiul art.54 din legea nr.85/2014, mandatul
administratorilor statutari a incetat la data desemnarii administratorului special, respectiv la
30.07.2015.
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CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea
nr.471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015, iar apoi a fost
confirmată ca administrator judiciar prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul
Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41.
b) Nu a existat niciun fel de acord sau intelegere intre membrii Consiliului de Administratie si
o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator , pana la
momentul detinerii mandatului. Membrii Consiliului de Administratie nu sunt numiti de o
anumita persoana sau un anume actionar, acestia fiind alesi in cadrul Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor pe baza votului actionarilor si in conformitate cu cerintele legale in
vigoare pentru perioada cat au avut acest mandat.
De asemenea, administratorul special a fost numit de catre Adunarea Generala a
Actionarilor.
c) Domnul Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49,9606% din
capitalul social. Mandatul administratorilor statutari, a incetat la data desemnarii
administratorului special, respectiv la 30.07.2015.
d) Societatile la care S.C. DAFORA S.A. detine participatii mai mari de 20% din capitalul
social, sunt:
- Condmag SA in insolventa
- Ecoconstruct SA in faliment;
- Dafora Ukraine SRL;
-Dafora Drilling SRL
-Dafora RUS
e) Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 5 ani in niciun litigiu si
in nici o procedura administrativa pana la momentul cand au indeplinit acest mandat, cu
exceptia d-lui Tatar Alexandru care este implicat in dosarul penal nr.4/D/P/2014.
4.2. a) Pe parcursul anului 2018, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:
- Director General: Calburean Gheorghe, numit in aceasta functie decatre Consiliul de
Administratie al Societatii prin Hotararea nr. 2/21.01.2014, pe perioada o perioada de 4 ani
incepand cu 01.02.2014, fiind prelungit pana la 01.02.2020 prin Hotararea nr. 2/2018. Dl.
Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49.9606% din capitalul
social.
-Director Operatiuni: Schlett Alexandru, a ocupat aceasta functie din 12.10.2017 si pana la
data de 01.03.2018. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Operatiuni: Matei Aurelian, numit in functia de Manager Tehnic Foraj in
09.10.2017 si mai apoi in cea de Manager Operatiuni incepand cu data de 01.04.2018. Nu
detine actiuni la societate.
- Manager Tehnic Foraj: Murariu Mihai, numit in aceasta functie din 01.04.2018. Nu detine
actiuni la societate.
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- Director Proiecte OMV si IMS: Popovici Dan Lucian, a ocupat aceasta functie in perioada
23.11.2016 – 01.02.2018, dupa care a fost detasat pentru o perioada de aprox. 8 luni pana la
data incetarii contractului individual de munca, si anume 25.10.2018. Nu detine actiuni la
societate.
- Director Executiv Financiar: Calburean Mircea, numit in aceasta functie din 01.11.2017.
Detine 394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social.
-Director Financiar:Ivan-Cosma Melania-Stefania numita in aceasta functie incepand cu
data de 11.07.2014. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Resurse Umane: Suteu Cristina Maria, numita in aceasta functie incepand cu
data de 01.01.2015. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Ofertare - Contractare: Razor George, numit in aceasta functie din 01.03.2017.
Nu detine actiuni la societate.
4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in
nici o procedura administrativa.
4.4. Lista mandatelor de administratori detinute de membrii Consiliului de Administratie si ai
conducerii executive in alte companii listate:
- dl. Calburean Gheorghe mai detine urmatoarele functii:
- Presedinte al Consiliului de Administratie al Condmag SA pana la data 28.09.2015, data de
la care detine functia de Administrator Special al Condmag SA pana la data de 28.09.2015 ,
data de la care detine functia de Administrator Special al SC Condmag SA
- dl.Calburean Mircea este Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex SA incepand
cu data de 14.11.2015
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5. Situaţia financiar-contabilă
a) Bilanţul contabil:
Situaţia si evoluţia elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:
Nr.
crt

Denumirea elementului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24

Imobiliari necorporale
Imobiliari corporale
Imobilizari financiare
Active aferente impoz pe profit amanat
Clienti si alte creante
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 5)
Active detinute in vederea vanzarii
Stocuri
Creante
Investitii pe termen scurt
Casa si conturi la banci
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.7 la 11)
Cheltuieli in avans (ct.471)
TOTAL ACTIV (rd.6+rd.12+rd.13)
Datorii ce trebuie platiteintr-o perioada de pana la 1 an
Datorii ce trebuie platiteintr-o perioada mai mare de 1 an
Provizioane pentru risc si cheltuieli
Venituri in avans
Capital social subscris si vărsat
Ajustari ale capitalului social
Subtotal capital social (rd.19 la 20)
Rezerve din reevaluare
Alte rezerve

25

Subtotal rezerve (rd.23+24)

26

Profit sau pierdere reportata

27
28
29

Subtotal rezultat reportat +curent (rd.26+27+28)

30

Repartizarea profitului

31

TOTAL PASIV (rd 15 +16+17+18+ 22+25+29 )

32

Cap. proprii – total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la 15))

Lei

% 2018/
2017

31.12.2017

31.12.2018

0
53.602.374
1.016.459
5.976.179
1.286.090
61.881.103
15.623.734
2.986.850
37.270.938
0
3.407.465
59.288.987
21.579
121.191.669
49.612.688
82.907.605
4.451.715
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
4.671.042
61.693.024

0
45.057.492
834.932
5.837.146
1.340.931
53.070.501
12.997.498
2.814.079
27.099.382
0
3.709.773
46.620.731
3.292
99.694.524
57.189.777
61.983.416
4.030.551
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
4.257.116
61.693.024

0
84.06
82.14
97.67
104.26
85.76
83.19
94.22
72.71
0
108.87
78.63
15.25
82.26
115.27
74.76
90.54

66.364.061

65.950.140

99.38

-436.331.400

-183.397.710

-42.03

Rez.reportat provenit din adoptarea pt.prima data a IAS 29

-40.736.493

-40.736.493

100

Profit sau pierdere exercitiul financiar

253.954.671

-6.293.954

-223.113.222

-230.428.182

-103.28

121.191.669

99.694.524

82.26

(15.780.339)

(23.509.220)

-148.98

100
100
100
91.14
100

0

Societatea nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
Nu s-a vândut vreun segment de activitate, în schimb s-a diminuat considerabil activitatea
de construcţii. Activitatea de turism a incetat la data de 01 nov 2017 ca urmare a cedarii
valorii actualizate a investitiilor realizate de societate in baza crt de asociere in
participatiune numar 7960/2004.
În cursul anului 2019 nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de
activitate. Activitatea de construcţii a societăţii este diminuata considerabil limitandu-se la
lucrarile finale de inchidere proiecte si post –garantie .
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b) Situaţia individuală a rezultatului global:
Complexitatea operaţiunilor economice şi financiare specifice societăţii este reflectata in
documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.
Activitatea unei societăţi se apreciază pe baza ”Situaţiei individuale a rezultatului global”
care grupează pe o perioada de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare
de venituri şi cheltuieli.
Situaţia şi evoluţia principalilor indicatori economico-financiari prezentaţi în „Situaţia
individuală a rezultatului global” se prezintă astfel:
Lei
Nr.
crt.

Denumirea indicator
31.12.2017

0

Cifra de afaceri

1

31.12.2018

2018/2017
%

74.811.161

112.924.064

150.95

Venituri din exploatare - total-

359.075.513

115.508.108

32.17

2

Cheltuieli de exploatare - total-

104.004.777

119.454.292

114.85

3

Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2)

255.070.736

(3.946.184)

4

Venituri financiare

684.876

1.629.136

237.87

5

Cheltuieli financiare

2.988.654

3.153.475

105.51

6

Rezultat financiar(rd.4-rd.5)

-2.303.779

-1.534.338

-66.60

7

TOTAL VENITURI (rd.1+rd.4)

359.760.388

117.137.244

32.56

8

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+rd.5)

106.993.431

122.607.767

114.59

9

PROFIT BRUT (rd.7-rd.8)

252.766.957

(5.480.522)

10

Impozit pe profit curent si amanat

1.187.714

(813.432)

11

PROFIT NET (rd.9-rd.10)

253.954.671

(6.293.954)

Activitatea din exploatare
Din analiza evoluţiei cifrei de afaceri şi a principalilor indicatori economico-financiari
rezultă că în anul de raportare cifra de afaceri a avut un trend crescător, cu o crestere de
51% faţă de cea din anul precedent. Desi profitul din exploatare este unul negativ,
societatea a inregistrat o EBITDA pozitiva de 5.8 mil lei , urmare a cresterii cifrei de afaceri .
Vanzarea activelor conform strategiei de valorificare a activelor in plan a generat,pentru
anul 2018 , venituri de 2.261.788 lei cu cheltuieli reprezentand valoarea ramasa a activelor
vandute in suma de 2.646.046 lei .
Alte detalii privind evoluţia indicatorilor pe segmente si după natura lor sunt prezentate
în notele la situaţiile financiare.
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Activitatea financiară
În anul 2018 societatea a realizat pierdere din activitatea financiară în sumă de 1.534.338
lei, in scadere faţă de anul precedent când a înregistrat o pierdere de 2.303.779 lei .Aceasta
s-a datorat in principal cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar .

c)Cash flow
NOTA

31 12 2017

31

12

2018

Fluxuri de numerar din activ.de exploatare
Numerar generat din exploatare
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit

27

Numerar net generat din activităţi
de exploatare
Fluxuri de numerar din activ.de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
Încasări nete din vânzarea de
imob.corporale
Împrumuturi acordate societăţilor afiliate
Rambursări de la societăţile afiliate
Achiziţii de acţiuni în societăţi asociate
Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dividende primite
Dobânzi primite
Active det in vederea vanzarii
Numerar net (utilizat) în activităţi de
investiţii
Fluxuri de numerar din activităţi de
finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări din împrumuturi
Rambursări de împrumuturi
Plăţi către furnizorii de leasing
Numerar net (utilizat) în activităţi de
finanţare
Creşterea netă a numerarului şi
echivalentelor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar
la începutul anului
Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului

12
12

1.275.684
(396.285)
-

11.609.083
(1.159.478)
-

879.400

10.449.604

(3.040.583)

(1.239.864)

955.739

-

(16.504)
238.571
5.724
7.610.168

10.000
7.104
2.241.978

5.753.115

1.019.217

(6.938.830)
(2.436.702)

(6.587.433)
(4.579.081)

(9.375.532)

(11.166.514)

(2.743.017)

302.308

6.150.482

3.407.465

3.407.465

3.709.773
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OBIECTIVE 2019

Obiectivul major al companiei pentru anul 2019 îl reprezintă maximizarea profiturilor şi
depăşirea indicatorilor financiari înregistraţi în anul precedent. Acest lucru preconizam sa-l
realizam prin contractarea de lucrări noi pe plan intern şi internaţional, identificarea de noi
pieţe de desfacere a serviciilor, dar şi prin menţinerea relaţiei cu clienţii tradiţionali.
Societatea are in vedere si semnarea unor contracte de foraj cu operatori straini titulari de
concesiuni in Romania, care nu au invitat Dafora la depuneri oferte, mini competitii. Dintre
acestia enumeram Hunt Oil, Sand Hill Petroleum Romania, Stratum Energy.
Alte obiective avute in vedere pentru 2019 :
•

•

o prezenta mai activa pe piata internationala cu sanse reale de a accesa
contracte cu marje de profitabilitate crescute .Pietele internationale target ar fi
atat cele emergente cum ar fi India, Pakistan, Ucraina, Turcia, Africa de nord cat
si pietele din cadrul OPEC, respectiv Arabia Saudita, Irak, Emiratele Arabe Unite,
Kuwait, Qatar etc.
mentinerea pozitiei de leader al pietei de foraj onshore in Israel prin semnarea
unui contract multianual cu Alberta Texas Venturers, companie Americana care a
preluat concesiunile de la Givot Olam , prima companie care a gasit hidrocarburi
in Israel.

In acelasi timp, pentru a veni in sprijinul maximizarii profitului am cooptat in echipa
Dafora personal cu o mare experienta in industria de petrol si gaze naturale aferente
lucrarilor de foraj pe uscat, cat si in foraj marin in ape adanci. Continuarea politicilor de
siguranta in munca s-au materializat prin 45.053 ore de functionare a instaltiilor de foraj in
anul 2018 fara incidente. Obiectivul va fi continuat si in anul 2019, drept dovada fiind cele
peste 14.420 ore pana in prezent fara incidente la sonda.
Societatea intentioneaza pentru anul 2019 sa indeplineasca indicatorii asumati prin
planul de reorganizare , atat in ceea ce priveste activitate operationala , in ceea ce priveste
platile catre creditori si valorificarea activelor excedentare .
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GUVERNANTA CORPORATIVA

Dafora a adoptat in luna decembrie 2010, Regulamentul de Guvernanta Corporativa,
care contine principalele principii ale guvernantei corporative aplicate de societate, in
lumina Codului de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti.
Administrator special
Din data de 30.07.2015 administratarea societatii este incredintata d-lui Calburean
Gheorghe in calitate de Administrator Special.
Dafora SA a pastrat dreptul de administrare, iar activitatea societatii se desfasoara sub
supravegherea Administratorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL si a judecatorului sindic, in
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014.
Dupa deschiderea procedurii de insolventa in data de 19.06.2015, activitatea societatii
s-a desfasurat sub supravegherea administratorului judiciar, care avizeaza platile si
contractele incheiate de catre societate si alte operatiuni privind activitatea curenta.
Conform reglementarilor legale in vigoare, au fost supuse aprobarii Comitetului Creditorilor
operatiunile societatii care sunt de competenta acestuia.
Societatea transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia
curenta a societatii : raportari privind veniturile realizate , raportari privind cheltuielilie
inregistrate ,detaliate pe proiecte si dupa natura lor . De asemenea se fac raportari privind
creantele societatii pe vechimi , datoriile societatii acumulate de la intrarea in insolventa
detaliat pe scadente si categorii , cash –flow realizat trimestrial .
In cursul anului 2018 , Administratorul special a emis un numar de 11 hotarari.
Pentru exercitarea functiei de administrator special, dl. Calburean Gheorghe nu este
remunerat.
Comitetele consultative
Activitatea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie a incetat
la data de 30.07.2015.
Incepand cu anul 2011, Consiliul de Administratie a infiintat doua comitete consultative si
anume: comitetul de audit si comitetul de remunerare.
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Comitetul de Remunerare elabora politica de remunerare pentru administratori si directori.
Propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor sunt in concordanta cu
politica de remunerare adoptata de societate . Adminstratorului special nu are remuneratie
iar onorariul administratorului judiciar a fost stabilit de catre Adunarea Creditorilor .
Comitetul de Audit examina, in mod regulat, eficienta raportarii financiare, a controlului
intern si al administrarii riscului si se asigura ca analizele de audit efectuate, precum si
rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit.
Comitetul de audit se intrunea de minim 2 ori pe an si isi indeplinea responsabilitatile in
stransa colaborare cuauditorul financiar, fiind informat despre programul de activitate al
auditorului financiar.

Comitetul de Audit sprijinea Consiliul de Administratie in

monitorizarea credibilitatii si integritatii informatiei financiare furnizata de societate, in
special prin revizuirea relevantei si consistentei standardelor contabile aplicate de aceasta
(inclusiv criteriile de consolidare).
Comitetul de Audit facea recomandari privind selectarea, numirea, renumirea si
inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia si
monitoriza independenta si obiectivitatea auditorului financiar.
Comitetele Consultative care erau formate din doi membri ai Consiliului si erau
insarcinate cu elaborarea de recomandari si intocmirea de rapoarte de activitate pe care le
inaintau Consiliului de Administratie.
In lumina prevederilor noi din Legea 162/2017 care transpune la nivel naţional cerinţe
de la nivelul Uniunii Europene, impuse prin Directiva 2014/56/CE şi prin Regulamentul
european nr. 537/2014 entităţile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, si
entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar
sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii de audit intern, potrivit
cadrului legal .
In ceea ce priveste Comitetul de Audit : Dafora se afla in procedura de insolventa care
face obiectul dosarului nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu si functioneaza in
conformitate cu legea speciala 85./2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa . In conformitate cu prevederile Legii 85/2014 activitatea Consililului de
administratie a incetat . In prezent societatea este condusa de administratorul special sub
supravegherea administratorului judiciar si a judecatorului sindic. Avand in vedere ca din
Comitetul de audit faceau parte membri ai Consililului de administratie , activitatea
Comitetului de audit a incetat concomitent cu incetarea activitatii Consilului de
Administratie . Serviciul de audit intern este independent fiind externalizat incepand cu
anul 2019.
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Transparenta si raportarile
Societatea a pregatit si a diseminat raportari periodice si continue relevante, in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde
de raportare.
Astfel, am pus la dispozitia investitorilor, atat prin intermediul site-ului propriu
www.dafora.ro, cat si prin intemediul site-urilor BVB si ASF : rapoartele anuale, semestriale,
trimestriale prevazute de legislatia in vigoare (in termenele prevazute in calendarul
financiar), cat si rapoarte curente privind evenimentele importante din viata societatii.
Raportarile periodice se regasesc pe site-ul societatii.
Drepturile actionarilor
DAFORA SA respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un
tratament egal pentru toti detinatorii de actiuni, punand la dispozitia acestora toate
informatiile relevante pe site-ul www.dafora.ro la sectiunea „Actionariat” si care cuprinde
informatii referitoare la calendar financiar, raportari curente, guvernanta corporativa,
structura actionariat, pret actiune, etc. De asemenea, DAFORA SA are structuri interne
specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii. Toate actiunile emise
confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi
supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Actiunile societatii sunt din clasa de actiuni
ordinare, sunt nominative, dematerializate si indivizibile. O actiune da dreptul la un vot in
adunarea generala a actionarilor.
DAFORA SA faciliteaza si incurajeaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor
Generale ale Actionarilor (AGA), iar pentru actionarii care nu pot participa, DAFORA SA pune
la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala, a votului
prin corespondenta si a votului prin mijloace electronice. Toti cei interesati pot accesa
convocatorul AGA,materialele supuse aprobarii AGA si toate celelalte informatii necesare pe
site-ul sau www.dafora.ro la sectiunea „AGA”, iar la sectiunea „guvernanta corporativa”
actionarii pot gasi informatii generale privind procedura de participare la A.G.A.,
desfasurarea lucrarilor A.G.A. , drepturile actionarilor-aspecte generale.
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Conflictul de interese
Administratorul special ia decizii in interesul societatii, iar in cazul in care
administratorul are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese contrare
intereselor societatii, acesta are obligatia legala sa nu ia parte la nici o deliberare privind
acea operatiune si sa se abtina de la vot. In acest scop, societatea a elaborat Procedura de
identificare si solutionare a situatiilor de conflict de interese, care contine criteriile de
identificare a conflictelor de interese si modalitatile de lucru in aceste situatii.
Administratorul se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu
Societatea sau cu oricare subsidiara controlata de aceasta si va proceda in conformitate cu
prevederile legale incidente. In vederea respectarii prevederilor legale, si anume prevederile
art.225 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art 82 din Legea nr 24/2017 , in
cursul anului 2018, s-au inregistrat 8 tranzactii cu persoanele implicate transmise la BVB si
ASF prin intermediul a 4 rapoarte curente si un raport curent suplimentar.
Regimul informatiei corporative
Administratorul si directorii Dafora S.A. pastreaza confidentialitatea documentelor si
informatiilor la care au avut acces pe perioada mandatului lor. Directorii Dafora S.A. asigura
un circuit corect al informatiei corporative, acordand o importanta speciala informatiei care
poate influenta evolutia pretului pe piata al valorilor mobiliare emise de societate.
Controlul Intern
Pentru o cat mai buna gestionare a activitatii, in cadrul societatii se realizeaza mai
multe tipuri de control intern, dupa cum urmeaza: exercitarea unui control financiar
preventiv asupra documentelor financiar-contabile, un control asupra calitatii lucrarilor, un
control juridic asupra actelor si tranzactiilor incheiate de societate, un control intern privind
respectarea cerintelor legale de sanatate si securitate in munca si de protectia mediului, un
control intern al costurilor etc. Concluziile acestor controale se aduc la cunostinta conducerii
societatii in vederea evaluarii si luarii masurilor necesare pentru eliminarea riscului de
frauda. Societatea are in acest sens proceduri aprobate de control si evaluare a activitatii
desfasurate .
Sistemul informational al societatii este securizat, existand o procedura de protectie a
bazelor de date contabile si un acces limitat la orice alte informatii care depasesc aria
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necesara desfasurarii activitatii unui anumit salariat. De asemenea, societatea a luat masuri
in vederea intaririi securitatii datelor prin contractarea unei solutiiantivirus, iar in anul 2010
s-a implementat si solutia de securitate care este asigurata de un echipament produs de
Fortinet, modelul Fortigate 80C. Bazele de date sint salvate zilnic prin backup-uri automate si
transferate aceste backup-uri pe discuri externe. Sistemul ERP - ASIS utilizat in firma are
module produse de furnizorul aplicatiei dar si module create intern de catre programatorul
firmei Dafora din cadrul departamentului IT .
Piata de software nu ofera intotdeauna necesarul de soft intern de specialitate, motiv
pentru care se dezvolta intern module soft create pe platforma ASISria ( mediul de
dezvoltare programe) . Programele create inlocuiesc munca in fisiere EXCEL de colectare si
prelucrare a informatiilor. Programele create vizeaza in special departamente de specialitate
: Foraj, Mecanic, HSEQ , domenii unde nu se gaseste soft de specialitate si exista o mare
nevoie de urmarire a informatiilor in baze de date pentru a avea o trasabilitate si o eficienta
mai mare in prelucrarea informatilor tehnice. In lipsa softurilor de specialitate, colectarea si
prelucrarea de informatii se poate face in fisiere EXCEL, o abordare care genereza multa
redundanta a informatiei, greseli frecvente de operari si necorelari informatii, productivitate
si eficienta extrem de scazuta in prelucrarea, raportarea si valorificarea datelor ca suport de
analiza si decizie.
Controlul informatilor devine cu adevarat eficient numai daca se utilizeaza aplicatii
orientate pe baze de date, iar controlul informatilor inseamna in final un control bun al
costurilor interne. Cine controleaza eficient informatile interne, controleaza eficient si
costurile.Pe linga avantajul tehnic al acestor softuri interne este de subliniat si aspectul
economic generat in interiorul firmei, adica a unor economii banesti in valoare de cel putin
50.000 EUR , asta pentru ca firma furnizoare de servicii de programare producea contra cost
aceste softuri personalizate la care se adauga si costul lunar al mentenantei si asistentei
utilizatorilor.

Evenimente ulterioare
În perioada de raportare nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de
valori mobiliare emise de societatea comercială.
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Pentru anul 2019, Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de
aproximativ 100 milioane de lei, cu executie in primul semestru. In ceea ce priveste cifra de
afaceri a companiei estimăm o dublare a valorii ei şi a rezultatului operational pana la finalul
acestui an.
În data de 23.07.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor SC
DAFORA SA, care a aprobat reducerea capitalului social al societăţii de la 100.232.329,40 lei
la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parţiale a
pierderilor înregistrate în contabilitate din exerciţiile financiare anterioare (în contul rezultat
reportat) prin realizarea următoarelor operaţiuni:
- reducerea numărului de acţiuni, în mod proporţional cu cota de participare a fiecărui
acţionar
la
capitalul
social
la
data
de
înregistrare,
şi
- majorarea valorii nominale a unei acţiuni de la 0,1 lei per acţiune la 1 leu per acţiune, prin
reducerea corespunzătoare a numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar la data de
înregistrare, respectiv 10 acţiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/acţiune= 1 acţiune cu valoare
nominala de 1 leu/acţiune.
Reducerea de capital social aprobata prin Hotărârea AGEA nr.2/23.07.2018 nu a putut
fi implementată. Oficiul Registrului Comertului a respins cererea formulată de societate in
vederea înregistrării acestei operatiuni . Societatea a formulat plângere împotriva Rezolutiei
emise de Oficiul Registrului Comertului, iar aceasta face obiectul dosarului cu numarul
2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. In data de 07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a
pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii , urmând ca după comunicarea sentinţei
societatea să promoveze calea de atac prevazută de lege .
Societatea intentioneaza sa prelungeasca planul de reorganizare cu inca un an ,
operatiune reglementata prin Legea Insolventei.
Nu sunt alte evenimente semnificative de menţionat.

Data 27.03.2019
SEMNATURI,
Administrator Special ,
Gheorghe Călburean

Director Economic,
Ivan Cosma Melania Stefania
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA
31 DECEMBRIE 2018
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

NOTA

1. ACTIVE
A
1
2
3
4
5
6

Active imobilizate
Imobiliz riăcorporale
Imobiliz riănecorporale
Active financiare la cost
Active financiare disponibile pentru vanzare
Active aferente impozitului pe profit amanat
Clien iăşiăalteăcrean e

10

Active circulante
Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz rii
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de numerar

C

Cheltuieli în avans

I

TOTAL ACTIVE

B
7
8
9

31 12 2017

31 12 2018

7
9
18
10

61,881,103
53,602,374
0
71,504
944,955
5,976,179
1,286,090

53,070,501
45,057,492
0
61,504
773,428
5,837,146
1,340,931

6
11
10
12

59,288,987
15,623,734
2,986,849
37,270,939
3,407,465

46,620,731
12,997,498
2,814,079
27,099,382
3,709,773

21,579

3,292

121,191,669

99,694,524

136,972,008

123,203,744
61,220,328
20,149,133
3,642,286
33,398,357
4,030,551

6

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1

Datorii pe termen scurt
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Furnizoriă iăalteădatorii
Provizioaneăpentruădatoriiă iăcheltuieli

17
17
16
19

54,064,403
10,254,060
4,707,800
34,650,829
4,451,715

Datorii pe termen lung
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizoriă iăalteădatorii

17
17
18
16

82,907,605
45,823,167
31,384,086
2,155,843
3,544,508

61,983,416
28,538,868
27,962,164
2,748,945
2,733,439

(15,780,339)
140,968,822
66,364,067
(223,113,228)
-

(23,509,220)
140,968,822
65,950,140
(230,428,182)
-

-

-

121,191,669

99,694,524

11
12
13
14
D2
15
16
17
18

22

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajust riăcumulateădinăconversie

F

VENITURI IN AVANS

II

TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

E
19
20
21

13
15

GheorgheăC lburean - Administrator Special
Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania - Director financiar
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA
31 DECEMBRIE 2018
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI
1 Venituri
2 Alte venituri din exploatare
3 Varia iaăstocurilorădeăprod.fin. iăpr.înăcursădeăexec.
4 Costurileăcapitalizateăaleăimobiliz rilorăcorporale

J

5 Materii prime si materiale consumabile
6 Costulăm rfurilorăvândute

J

7 Cheltuieli cu personalul
8 Serviciiăprestateădeăter i

J

J
J
J
J
J

31 12 2017

31 12 2018

74,811,161
274,878,007
(14,715,874)
(583,206)
(22,447,631)
(43,073,754)
(7,403,256)
2,346,256
(5,017,559)
(274,581)
(3,448,829)
255,070,736

112,924,064
322,256
(11,990,917)
(5,104,800)
(22,886,511)
(61,619,776)
(9,784,746)
(147,943)
(5,694,715)
421,164
(384,258)
(3,946,184)
1,629,136
(3,153,475)
(10,000)
(1,534,338)

9 Chelt.cuăamortiz riă iădeprec.activelorăimobilizate
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante

J

11 Alte cheltuieli de exploatare
12 Provizioane pentru alte datorii - net
13 Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet

J

14 Profit / (pierdere) din exploatare

J

15 Venituri financiare
16 Costuri financiare

J

17 Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet
18 Costuriăfinanciareă–ănet

J
J

684,876
(2,988,654)
(2,303,779)

19 Profit / (pierdere) înainte de impozitare

J

252,766,957

(5,480,522)

1,187,714

(813,432)

J
J
J

J

20 Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent si amanat

J

21 Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului

J

253,954,671

(6,293,954)

22 Rezultatul perioadei

J

253,954,671

(6,293,954)

23 Profit / (pierdere) aferent exercitiului

J

253,954,671

(6,293,954)
(171,527)
81,297

Alte elemente ale rezultatului global
24 Câ tig/(pierd.)ădinăreev.terenurilor,ăcl d.ă iăaltoră
25 Active financiare disponibile pentru vanzare

J

26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.

J

(1,644,603)
202,586
556,735

Alte elemente ale rezultatului global aferente
exercitiului

J

(885,282)

(90,230)

253,069,389

(6,384,184)

27

J

28 Rezultat global total aferent exercitiului

J
121C
121D
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Ivan Cosma Melania - Director financiar
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Rezultatulăpeăac iuneă(Notaă26)

31 12 2017
Rezultatăaferentăac ionarilorăsociet iiă
Num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînă
curs de emisiune (mii)

253,954,671

(6,293,954)

1,002,323

1,002,323

253.37

(6.28)

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăast zi,ă27.03.2019
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31 12 2018

DAFORA S.A.
SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRIIăLA
31 DECEMBRIE 2018
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)
Capital social
##

Rezerve din
reevaluare
103C
103D
##

Rezultatul
reportat
21

Alte rezerve
19.IV

TOTAL

140,968,822

7,593,905

48,888,969

(466,098,356)

(268,646,659)

-

-

-

(203,069)

(203,069)

140,968,822

7,593,905

48,888,969

(466,301,425)

(268,849,728)

Profită/ă(pierdere)ăaferent( )ă
exercitiului financiar

-

-

Alte elem. ale rezult. global

-

(2,922,863)

Repart.la rez.legale din profit

-

Câ tiguri/(pierderi)ădină
reeval.ăterenurilor,ăcl d.ă iă

- 24

(1,644,603)

-

-

Modif.deăval.just ăaleăactiveloră
financ.disp.pt.vânzare (AFS)

- 25

202,586

-

-

(2,037,581)

-

556,735

-

-

Sold la 01 01 2017
Corec iiăefect.înăanul 2017
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2017
(recalculat)

- RL

121C
12,804,055
12,804,055

253,954,671121D
(10,766,474)

253,954,671
(885,282)

(12,804,055)

(1,644,603)
202,586

2,037,581

-

Repart.la rez.rep.din rez.reeval.
Imp.profit amânat recunoscut pe
seama cap.proprii

-

Tranzactii cu actionarii

-

-

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

-

-

-

Ac iuniăproprii

- 26

556,735

-

-

-

-

-

140,968,822

4,671,042

61,693,024

(223,113,228)

(15,780,339)

140,968,822

4,671,042

61,693,024

(223,113,228)

(15,780,339)

-

-

-

(1,344,697)

(1,344,697)

140,968,822

4,671,042

61,693,024

(224,457,925)

(17,125,036)

Profită/ă(pierdere)ăaferent( )ă
exercitiului financiar

-

(413,927)

Sold la 31 12 2017
Sold la 01 01 2018
Corec iiăefect.înăanul 2018
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2018
(recalculat)

121C

(6,293,954)

Alte elem. ale rezult. global

-

Repart.la rez.legale din profit

-

- RL

Câ tiguri/(pierderi)ădină
reeval.ăterenurilor,ăcl d.ă iă

- 24

-

-

-

Modif.deăval.just ăaleăactiveloră
financ.disp.pt.vânzare (AFS)

- 25

(171,527)

-

-

Repart.la rez.rep.din rez.reeval.
Imp.profit amânat recunoscut pe
seama cap.proprii

-

(323,698)

-

81,297

-

-

Tranzactii cu actionarii

-

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

-

-

Ac iuniăproprii

-

-

-

-

-

140,968,822

4,257,115

61,693,024

(230,428,182)

(23,509,220)

Sold la 31 12 2018
A

- 26

-

(6,293,954)121D
323,698

(90,230)

-

-

-

(171,527)

323,698

81,297
-
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DAFORA S.A.
SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIEăLA
31 DECEMBRIE 2018
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

NOTA

31 12 2017

31 12 2018

Fluxuri de numerar din activ.de
Numerar generat din exploatare
Dobânziăpl tite
Impozităpeăprofităpl tit

1,275,684
(396,285)
-

11,609,082
(1,159,478)
-

879,400

10,449,604

(3,040,583)
7,610,168
955,739
0
(16,504)
5,724
238,571

(1,239,864)
2,241,978
10,000
7,104
-

5,753,115

1,019,217

Încas riădinăemisiuneaădeăac iuni
Încas riădinăîmprumuturi
Ramburs riădeăîmprumuturi
Pl iăc treăfurnizoriiădeăleasing

(6,938,830)
(2,436,702)

0
(6,587,433)
(4,579,081)

Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeă
finan are

(9,375,532)

(11,166,514)

Creştereaănet ăaănumeraruluiăşiă
echivalentelor de numerar

(2,743,017)

302,308

6,150,482

3,407,465

3,407,465

3,709,773

27

Numerarănetăgeneratădinăactivit i
de exploatare
Fluxuriădeănumerarădinăactiv.deăinvesti ii
Achizi iiădeăimobiliz riăcorporale
Activeăfixeăde inuteăînăvedereaăvânz rii
Încas riăneteădinăvânzareaădeăimob.corporale
Împrumuturiăacordateăsociet ilorăafiliate
Ramburs riădeălaăsociet ileăafiliate
Achizi iiădeăac iuniăînăsociet iăasociate
Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dobânzi primite
Dividende primite
Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeă
investi ii
Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
finan are

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
la începutul anului

12

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
laăsfârşitulăanului

12
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NOTEăLAăSITUA IILEăFINANCIAREăINDIVIDUALEăLA
31 DECEMBRIE 2018
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

1.ăINFORMA IIăGENERALE
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAă(„Societatea”)ădesf şoar ăactivit iădeăforajăsiăconstructiiă(activitateăînărestrângereă
desf urat ădoarăpentruăfinalizareaăproiectelorăaflateăînăderulareălaădataăintr riiăînăinsolven ă iăacoperireăpostgaran ie).ăăActivitateaădeăbaz ăaăSociet iiăconst ăînăserviciiădeăforajăonshoreăpentruăpetrol,ăgazeănaturaleăşiăapeă
geotermale,ălucr riădeăprobeăproduc ieăşiăworkover,ătransportăşiămentenan ăpentruăechipamenteădeăforaj.ă
Datorit ăexperien eiăvasteăacumulateăînăactivit iădeăforaj,ăaceastaăs-aăextinsăpeăpie eăstr ine.ăÎnăacelaşiătimp,ă
Societateaăareăexperien ăînăinginerieăcivil ăşiăindustrial ,ăaeroporturiăşiălucr riădeăinfrastructur .ă
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăaăluatăfiin ăînăbazaăHGăNr.690/1994ăprinăreorganizareaăRegieiăAutonomeăRomgazăMedia .ă
Dină1902ă iăpân ăînă1989ăaăfostăoăfilial ăaăCompanieiăNa ionaleădeăGaz.ăDup ăoăserieădeăschimb riăspecificeă
aceleiăperioadeă iădup ăunăprocesădeăprivatizareăînceputăînă1995,ăDaforaăaădevenităoăsocietateăcomercial ăpeă
ac iuni.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteăoăsocietateăpeăac iuni,ăcotat ălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ăesteăînfiin at ăşiăareăsediulă
înăRomânia.ăAdresaăsediuluiăsocialăesteăPia aăRegeleăFerdinandăIănr.ă15,ăMediaş.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteămembr ăaăI.A.D.C.ăprinăAsocia iaăContractorilorădeăForajădinăRomâniaăşiăaăAsocia ieiă
CamereiădeăComer ăşiăIndustrieăRomânoă–ăIrakian .
ăăăăăăăăăăConformăcertific rilorăob inute,ăactivitateaăseădesf şoar ărespectândăstandardeleăISOă9001,ăISOă14001ăşiă
OHSAS 18001.
2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
ăăăăăăăăăăPrincipaleleăpoliticiăcontabileăaplicateălaăîntocmireaăacestorăsitua iiăfinanciareăsuntăprezentateămaiăjos.ăă
Acesteăpoliticiăauăfostăaplicateăconsecventăînăto iăaniiăprezenta i,ădac ănuăseăspecific ăaltfel.
2.1 Declaratia de conformitate
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
RaportareăFinanciaraăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă(“UE”),ăconformăOrdinuluiăMinistruluiăFinantelorăPubliceă
nr.2844/2016 cu modificarile ulterioare.
2.2 Bazele întocmirii
ăăăăăăăăăăSitua iileăfinanciareăindividualeăaleăDaforaăSAăauăfostăîntocmiteăinăconformitateăcuăStandardeleă
Interna ionaleădeăRaportareăFinanciar ă(„IFRS”)ăşiăcuăInterpret rileăIFRIC,ăaşaăcumăauăfostăadoptateădeăUniuneaă
European .ăSitua iileăfinanciareăindividualeăauăfostăîntocmiteăînăbazaăconven ieiăcostuluiăistoric,ăaşaăcumăauăfostă
modificateăînăurmaăreevalu riiăimobiliz rilorăcorporaleăşiăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareălaă
valoareaăjust ăprinăcapitalurileăproprii.
ăăăăăăăăăăÎntocmireaăsitua iilorăfinanciareăindividualeăînăconformitateăcuăIFRSănecesit ăutilizareaăunorăestim riă
contabileăcritice.ăDeăasemenea,ăsolicit ăconduceriiăs ăfoloseasc ăra ionamentulăînăprocesulădeăaplicareăaă
politicilorăcontabileăaleăSocietatii.ăDomeniileăcareăimplic ăunăgradămaiăridicatădeăcomplexitateăşiădeăaplicareăaă
acestorăra ionamenteăsauăceleăînăcareăipotezeleăşiăestim rileăauăunăimpactăsemnificativăasupraăsitua iiloră
financiare sunt prezentate în Nota 5.
2.2.1.ăContinuitateaăactivit iiă
ăăăăăăăăăăLaă31ădecembrieă2018,ăSocietateaăînregistreaz ăactiveăneteănegativeăînăsum ădeă23.509.220ăleiă(laă31ă
decembrieă2017ăactiveăneteănegativeăerauădeă15.780.339ălei),ăiarăpierdereaăaferent ăexerci iuluiăfinanciarăîncheiată
laă31ădecembrieă2018ăesteăînăsum ădeă6.293.954ăleiă(laă31ădecembrieă2017ăînregistrându-seăprofităînăsum ădeă
253.954.671 lei).
ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăafl ăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulă
proceduriiăgeneraleădeăinsolven ăaăsociet iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeă
rolul Tribunalului Sibiu.
ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.85/2014ăprivindăprocedurileădeăprevenireăaăinsolven eiăşiădeă
insolven ,ăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaăîntocmităTabelulădefinitivăalăcrean elor,ăcareăaăfostă
publicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.22312ădină07ădecembrieă2016.
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ăăăăăăăăăăÎnăvedereaăcontinu riiăactivit iiăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaădepusăînădataădeă
09.12.2016ălaădosarulăcauzeiăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăsociet ii,ăacestaăfiindăaprobatădeăc treă
AdunareaăCreditorilorăDaforaăSAădinădataădeă30.12.2016,ăconformăProcesuluiăverbalădeă edin ă
nr.992/30.12.2016ăcuăvotulăaă4ădinăceleă5ăcategoriiădeăcrean e,ăpublicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ă
nr.105/04.01.2017.
ăăăăăăăăăăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăaăfostăconfirmatăprinăSentin aăCivil ănr.250/30.03.2017ăpronun at ădeă
TribunalulăSibiuăînădosarulănr.1747/85/2015.ăSentin aădeăconfirmareăaăPlanuluiădeăReorganizareăalăDaforaăSAăaă
r masădefinitiv .
ăăăăăăăăăăSocietateaăaădemaratăimplementareaăPlanuluiădeăreorganizareăîncepândăcuălunaăaprilieă2017,ăiarăpân ăînă
prezent,ăAdunareaăCreditorilorăaăaprobatăf r ăobiec iuniăRapoarteleăfinanciareăaferenteătrimestrelorăI-VII,ă
parcurse de la implementarea planului de reorganizare.
ăăăăăăăăăăCompaniaăşi-aăîndeplinităobliga iileădeăplat ăstabiliteăînăProgramulădeăpl i,ăefectuândăpl iăatâtădină
activitateaăopera ional ,ăcâtăşiădinăvalorificareaăactivelor.ăTotodat ,ăaăf cutăpl iăanticipateăc treăcreditoriădină
valorificarea activelor excedentare. Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare.
ăăăăăăăăăăConformăraportuluiăADMINISTRATORULUIăJUDICIARăprivindăevolu iaăcompanieiăînătrim.VIIădină
planulădeăreorganizareă(octombrieă–ădecembrieă2018):
✓ăVeniturileăopera ionaleăob inuteăînăprimeleă apteătrimestreădeăreorganizareăseăridic ălaăsumaădeă172,41ămil.ă
lei,ădep indăveniturileăprevizionateăcuă36șă(46ămil.ălei);
✓ăMarjaădirect ăob inut ădinălucr rileăexecutateăaădep itănivelulăestimatăcuă8ș.ăValoareaăacesteiaăînăprimeleă
apteătrimestreădeăreorganizareăseăridic ălaăsumaădeă30,66ămil.ălei.
✓ăRezultatulăopera ionalăob inutăînăprimeleă apteătrimestreădeăreorganizareăcuantific ăunăprofităînăsum ădeă11,79ă
mil.ălei.ăRezultatulăînregistratăseăsitueaz ăcuă19șăsubănivelulăestimatăcaăurmareăaăocazion riiăunorăcheltuieliă
indirecte care nu au putut fi estimate la data întocmirii planului de reorganizare.
✓ăÎnăceeaăceăprive teăsec iuneaădistribuirilorăar t măc ăînăperioadaădeăreorganizareăauăfostărealizateădistribuiriăînă
valoareădeă13,21ămil.ăleiădinăcare:ă3,62ămil.ăleiădinăactivitateaăopera ional ;ă9,17ămil.ăleiădinăvalorific rileădeă
active;ăă0,42ămil.ăleiădinădebloc rileădeăgaran iiădeăbun ăexecu ie.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăimplementatăm suriădeămanagementăspecificăpentruărealizareaăobiectivelorăpropuseăşiăînă
vedereaăsatisfaceriiăexigen elorăclien ilor.ăStructuraădeăpersonalăaăfostăadaptat ălaăamploareaă iănum rulăefectivăală
lucr rilorădeăforaj,ăsocietateaălucrândăsimultanăcuă4ăinstalatiiădeăforajăpentruăclien iiătraditionaliăsiăavândăoă
instalatieăangrenat ăpeăplanăextern.ăÎnăcontinuareăseădepunădiligen eăpentruăextindereaăactivit iiăsociet tiiăpeă
pie eleăexterneădeăprofil.
ăăăăăăăăăăSocietateaăcontinu ăimplementareaăPlanuluiădeăReorganizareăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciară
iăaăjudec toruluiăsindic.
ăăăăăăăăăăPrinăurmare,ăSocietateaăadopt ăînăcontinuareăprincipiulăcontinuit iiăactivit iiălaăîntocmireaăsitua iilorăsaleă
financiare individuale.
2.2.2.ăModific riăaleăpoliticilorăcontabileăşiăinforma iilorădeăfurnizat
(a) Standardele si interpretarile în vigoare in perioada curenta
ăăăăăăăăăăUrm toareleăstandardeăşiăamendamenteăaleăstandardelorăexistente,ăemiseădeăComitetulăprivindăStandardeleă
Interna ionaleădeăContabilitateă(InternationalăAccountingăStandardăBoardă-ă”IASB”)ăşiăadoptateădeăUniuneaă
European ă(UE)ăauăintratăînăvigoareăpentruăanulăcurent:
•ăAdoptareaăIFRSă9ăInstrumenteăfinanciareă(înăvigoareădeălaă01ăianuarieă2018)ăîmpreun ăcuămodific rileă
StandardelorăInterna ionaleădeăcontabilitate,ăînăconformitateăcuăIFRSă9.ăStandardulăinlocuiesteăIASă39ă
Instrumente financiare si introduce cerinte noi privind clasificarea, evaluarea si prezentarea activelor si datoriilor
financiare.
•ăAdoptareaăIFRSă15ăVenituriădinăcontracteleăcuăclien ii,ăcareăînlocuieşteăStandardeleăIAS11;ăIASă18ăşiă
Interpret rileăIFRIC13;ăIFRIC15;ăIFRIC18ăşiăSIC31.ăIFRSă15ăseăaplic ăîncepândăcuă1ăianuarieă2018,ăîmpreun ă
cuămodific rileălaăStandardeleăInterna ionaleădeăcontabilitateăcorelateăcuăIFRSă15;
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•ăAmendamenteălaăIFRSă15ăVenituriădinăcontracteleăcuăclien ii,ăînăvigoareăîncepândăcuă1ăianuarieă2018.
Standardulăstabileşteăunănouămodelădeărecunoaştereăaăveniturilorădinăcontracteleăcuăclientiiăînăcinciăpaşi.ăDeă
asemenea,ăreglement rileăseăaplic ăpentruărecunoaştereaăşiăevaluareaăcâştigurilorăşiăpierderilorădinăvânz rileădeă
activeănefinanciare.ăIncludănoiăcerinteădeăclasificareăşiădeăprezentareămaiădetaliat ăaăcontractelorăcuăclien ii,ă
inclusivăobliga iiădeăexecutare,ămodific riăaleăsoldurilorăconturilorădeăactiveăşiădatorii,ăra ionamenteăutilizateăşiă
estim ri.ăSocietateaăaăadoptatănoulăstandardăpentruăraport rileăcontabileăaleăexerci iuluiăfinanciară2018ăf r ăaăfiă
nevoieădeăretratareaăsitua iilorăfinanciareăaleăanuluiă2017.
•ăAmendamenteălaăIFRSă4ăContracteădeăasigurareăcareăseăaplic ăîncepândăcuă01.01.2018;
•ăModific riăaleăStandardelorăIASă28ăInvesti iiăînăentit ileăasociateăşiăînăasocierileăînăparticipa ieăIFRSă1ă
Adoptareaăpentruăprimaădat ăaăStandardelorăInternationaleădeăRaportareăFinanciar ăşiăIFRSă12ăPrezentareaă
intereselorăexistenteăînăalteăentit i,ăintrateăînăvigoareăîncepândăcuăexerci iulăfinanciară2018;
•ăModific riălaăIFRSă2ăPlataăpeăbazaădeăactiuniăintrateăînăvigoareăîncepândăcuăexerci iulăfinanciară2018;
•ăAmendamenteălaăStandardulăIASă40ăInvestitiiăimobiliareăintrateăînăvigoareăcuăanulă2018;
•ăOănou ăinterpretareăintrodus ălaăIFRICă22ăTranzactiiăinăvalutaăsiăcontraprestatiiăinăavansăcuăintrareăînăvigoareă
înăexerci iulăfinanciară2018.
(b)ăAmendamenteălaăstandardeăemiseădeăIASBăşiăadoptateădeăUE,ădarăneintrateăînăvigoare
ăăăăăăăăăăLaădataăemiteriiăsitua iilorăfinanciareăindividuale,ăurm toareleăstandardeăauăfostăadoptateădeăUE,ăîns ănuă
intraser ăînăvigoare:
•ăAdoptareaăIFRSă16ăContracteădeăleasingă(înăvigoareădeălaă1ăianuarieă2019)ăîmpreun ăcuămodific rileă
StandardelorăInterna ionaleădeăcontabilitate,ăînăconformitateăcuăIFRSă16.
•ăAdoptareaăIFRICă23ăIncertitudineălegataădeătratamenteleăfiscaleăaăComitetuluiăpentruăStandardeăceăintr ăînă
vigoare cu 1 ianuarie 2019.
Societatea evalueaza efectele potentiale ale noilor Standarde si amendamentelor aduse Standardelor
Internationale de Raportare Financiara si conform estimarilor initiale, prevede ca acestea nu vor avea un impact
semnificativ asupra situatiilor sale financiare.
2.3 Consolidare
ăăăăăăăăăăAcesteaăsuntăsitua iileăfinanciareăindividualeăaleăSocietatii.ăSocietateaăîntocmeşte,ădeăasemenea,ăşiăsitua iiă
financiareăconsolidateăpentruăaceeaşiăperioad ăînăconformitateăcuăStandardeleăInternationaleădeăRaportareă
Financiara,ăasaăcumăauăfostăeleăadoptateădeăUniuneaăEuropeana.ăSitua iileăfinanciareăconsolidateălaădataăde
31 12 2018 urmeaza a fi emise in termenul legal.
2.4 Raportarea pe segmente
ăăăăăăăăăăRaportareaăpeăsegmenteădeăactivitateăseăfaceăîntr-unămodăconsecventăcuăraportareaăintern ăc treă
principalulăfactorădecizionalăopera ional.ăPrincipalulăfactorădecizionalăopera ional,ăcareăesteăresponsabilăcuă
alocareaăresurselorăşiăevaluareaăperforman eiăsegmentelorădeăactivitate,ăaăfostăidentificatăcaăfiindăadministratorulă
specialăcareăiaădeciziileăstrategice.ăActivitateaăsociet iiăseădesf oar ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiă
judiciar.
2.5ăConversiaăînămoned ăstr in
(a)ăMonedaăfunc ional ăşiădeăprezentare
ăăăăăăăăăăElementeleăcuprinseăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăsuntăevaluateăînămonedaămediuluiăeconomică
primarăînăcareăaceastaăîşiădesf şoar ăactivitateaă(„monedaăfunc ional ”).ăSitua iileăfinanciareăindividualeăsuntă
prezentateăînă“Leiăromâneşti”ă(“RON”),ăcareăesteămonedaăfunc ional ăşiădeăprezentareăaăsocietatii.
(b)ăTranzac iiăşiăsolduri
ăăăăăăăăăăTranzac iileăînămoned ăstr in ăsuntăconvertiteăînămoned ăfunc ional ăfolosindăcursulădeăschimbăvalabilălaă
dataătranzac iilor.ăăCâştigurileăşiăpierderileărezultateădinădiferen eleădeăcursăvalutarăînăurmaăîncheieriiăacestoră
tranzac iiăşiădinăconversiaălaăfinalulăexerci iuluiăfinanciar,ălaăcursulădeăschimbădeălaăsfârşitulăanuluiăăaăactiveloră
monetareăşiăobliga iilorădenominateăînămoned ăstr in ăseăreflect ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaă
cazului în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie
împotrivaăriscurilorăşiăcaăăinstrumenteădeăacoperireăaăinvesti ieiăneteăîmpotrivaăriscurilor.
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ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăcursulădeăschimbăcareăseărefer ălaăîmprumuturiăşiălaănumerarăşiăechivalenteădeă
numerarăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„veniturilorăsauăcheltuielilorăfinanciare”.ăăToateă
celelalteăcâştiguriăşiăpierderiădinăcursulădeăschimbăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„alteă
(pierderi)/câştiguriăfinanciareă–ănet”.
2.6ăImobiliz riăcorporale
ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăcl dirileăsuntăprezentateălaăvaloareaăjust ,ăpeăbazaăevalu rilorăperiodice,ăcelăpu inăoădat ălaă
treiăani,ăefectuateădeăc treăevaluatoriăexterniăindependen i,ăminusăamortizareaăşiădepreciereaăulterioareăpentruă
cl diri.ăăOriceăamortizareăcumulat ălaădataăreevalu riiăesteăeliminat ădinăvaloareaăcontabil ăbrut ăaăactivului,ăiară
valoareaănet ăesteăînregistrat ăcaăvaloareăreevaluat ăaăactivului.ăToateăcelelalteăimobiliz riăcorporaleăsuntă
înregistrate la cost istoric minus amortizarea. Costul istoric include cheltuielile care pot fi atribuite în mod direct
achizi ieiăelementelorărespective.
ăăăăăăăăăăCheltuielileăulterioareăsuntăincluseăînăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiăsauărecunoscuteăcaăactivăseparat,ădup ă
caz,ădoarăcândăintrareaădeăbeneficiiăeconomiceăviitoareăpentruăsocietateăasociateăelementuluiăesteăprobabil ăiară
costul elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.
ăăăăăăăăăăMajor rileăvaloriiăcontabileărezultateădinăreevaluareaăterenurilorăşiăcl dirilorăsuntăcreditateălaă„rezerveădină
reevaluare”ădinăcapitalurileăproprii.ăDiminu rileăcareăcompenseaz ămajor rileăaferenteăaceluiaşiăactivăsuntă
înregistrateăal turiădeăalteărezerveădirectăînăcapitalurileăproprii;ătoateăcelelalteădiminu riăsuntăînregistrateăînă
contulădeăprofităşiăpierdere.ăSumeleăînregistrateăînărezerveleădinăreevaluareăsuntătransferateăînărezultatulăreportată
laăsfârşitulădurateiădeăvia ăutil ăaăactivuluiăsauăcândăactivulăesteăderecunoscut.
ăăăăăăăăăăCheltuielileăcuărepara iiăşiăîntre inereăsuntăînregistrateăînăsitua iaăveniturilorăşiăcheltuielilorăînăperioadaă
financiar ăînăcareăsuntăefectuate.ăCosturileăînlocuiriiăcomponentelorămajoreăaleăelementelorădeăimobiliz riă
corporaleăşiăechipamentelorăsuntăcapitalizateăcândăcomponenteleăînlocuiteăsuntăscoaseădinăuz.
ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăelimin rileădeterminateădeăcomparareaăîncas rilorăcuăvalorileăcontabileăsuntă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ă
ăăăăăăăăăăTerenurileănuăseăamortizeaz .ăăAmortizareaăaltorăelementeădeăimobiliz riăcorporaleăesteăcalculat ăpeăbazaă
metodeiăliniareăînăvedereaădiminu riiăvaloriiăreevaluateăaăfiec ruiăactivăpân ălaăvaloareaăsaărezidual ăpeăparcursulă
durateiăsaleădeăvia ăutil ,ădup ăcumăurmeaz :
ăăăăăăăăăă-ăCl diriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ă–ă60ăani
ăăăăăăăăăă-ăInstala iiătehniceăşiămaşiniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ă18ăani
ăăăăăăăăăă-ăMijloaceădeătransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ăăă5ăani
ăăăăăăăăăă-ăEchipamenteădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă–ă16ăani
ăăăăăăăăăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăvaloareaăestimat ăob inut ădeăsocietateădinăeliminareaăactivuluiă
respectivăminusăcosturileăestimateăaleăelimin rii,ăînăcazulăînăcareăactivulăareădejaăvechimeaăşiăcorespundeă
condi iilorăaferenteăsfârşituluiăvie iiăutileăaăacestuia.ăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăzeroăînăcazulăînăcareă
societateaăestimeaz ăutilizareaăactivuluiăpân ălaăsfârşitulăvie iiăfiziceăaăacestuia.ăăValorileărezidualeăaleăactiveloră
şiădurateleădeăvia ăutil ăsuntărevizuite,ăşiăajustateăînămodăcorespunz tor,ălaăfiecareădat ăaăbilan uluiăcontabil.
2.7ăImobiliz riănecorporale
Programe informatice
ăăăăăăăăăăLicen eleăachizi ionateăaferenteădrepturilorădeăutilizareăaăprogramelorăinformaticeăsuntăcapitalizateăpeăbazaă
costurilorăînregistrateăcuăachizi ionareaăşiăpunereaăînăfunc iuneăaăprogramelorăinformaticeărespective.ăAcesteă
costuriăsuntăamortizateăpeădurataădeăvia ăutil ăestimat ăaăacestoraă(treiăpân ălaăcinciăani).
ăăăăăăăăăăCosturileăaferenteădezvolt riiăsauăîntre ineriiăprogramelorăinformaticeăsuntărecunoscuteădreptăcheltuieliăînă
perioada în care sunt efectuate.
2.8 Deprecierea activelor nefinanciare
ăăăăăăăăăăActiveleăcareăauăoădurat ădeăvia ăutil ănedeterminat ănuăsuntăamortizateăşiăsuntărevizuiteăanualăpentruă
identificareaăpierderilorădinădepreciere.ăActiveleăceăsuntăsupuseăamortiz riiăsuntărevizuiteăpentruăidentificareaă
pierderilorădinădepreciereăoriădeăcâteăoriăevenimenteăsauăschimb riăînăcircumstan eăindic ăfaptulăc ăvaloareaă
contabil ănuămaiăpoateăfiărecuperat .
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ăăăăăăăăăăPierdereaădinădepreciereăesteăreprezentat ădeădiferen aădintreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaărecuperabil ăaă
activuluiărespectiv.ăValoareaărecuperabil ăesteămaximulădintreăvaloareaăjust ăaăactivuluiăminusăcosturileădeă
vânzareăşiăvaloareaădeăutilizare.ăÎnăscopulăevalu riiădeprecierii,ăactiveleăsuntăgrupateăpân ălaăcelămaiămicănivelădeă
detaliuăpentruăcareăpotăfiăidentificateăfluxuriăindependenteădeănumerară(unit iăgeneratoareădeănumerar).ăActiveleă
nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt revizuite în vederea unei posibile
storn riăaădeprecieriiălaăfiecareădat ădeăraportare.
2.9ăActiveăimobilizateăde inuteăînăscopulăvânz riiă(sauăGrupuriădestinateăced rii)ă
ăăăăăăăăăăActiveleăimobilizateă(sauăGrupurileădestinateăced rii)ăsuntăclasificateăcaăactiveăde inuteăpentruăvânzareă
atunciăcândăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzare,ăiarăvânzareaăesteăconsiderat ă
foarteăprobabil .ăăAcesteaăsuntăînregistrateălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaăjust ă
maiăpu inăcosturileădeăvânzare,ădac ăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzareăşiănuă
prin utilizarea sa în continuare.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăînregistratăînă2017ătransferulăactivelorănon-coreăceăfacăobiectulăvalorific riiăprinăplanulădeă
reorganizareădinăcategoriaăactivelorăimobilizateăînăcategoriaăstocurilorăcaăactiveăimobilizateăde inuteăînăvedereaă
vânz rii.
2.10 Active financiare
2.10.1 Clasificare
ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăclasific ăactiveleăfinanciareăînăurm toareleăcategorii:ăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulă
deăprofităşiăpierdere,ăîmprumuturiăşiăcrean e,ăşiădisponibileăpentruăvânzare.ăClasificareaăseăfaceăînăfunc ieădeă
scopulăînăcareăauăfostăachizi ionateăactiveleăfinanciare.ăConducereaăstabileşteăclasificareaăacestorăactiveă
financiareălaămomentulărecunoaşteriiăini iale.ă
(a)ăActiveăfinanciareălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdere
ăăăăăăăăăăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntăactiveăde inuteăspreă
tranzac ionare.ăUnăactivăfinanciarăesteăclasificatăînăaceast ăcategorieădac ăesteăachizi ionatăînăprincipalăînăscopulă
tranzac ion riiăpeătermenăscurt.ăInstrumenteleăderivateăsuntădeăasemeneaăclasificateăcaăde inuteăînăscopulă
tranzac ion rii,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsuntădesemnateăcaăinstrumenteădeăacoperireăaăriscurilor.ăăActiveleădină
aceast ăcategorieăsuntăclasificateăcaăactiveăcirculante.
(b)ăÎmprumuturiăşiăcrean e
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăşiăcrean eleăsuntăactiveăfinanciareănederivateăcuăpl iăfixeăsauădeterminabileăşiăcareănuăsuntă
cotateăpeăoăpia ăactiv .ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăcirculante,ăcuăexcep iaăcelorăcareăauăoăperioad ădeămaturitateă
mai mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active pe termen lung.
Împrumuturileăşiăcrean eleăsuntăclasificateăcaăşiă„numerarăşiăechivalenteădeănumerar”,ărespectivăcaăşiă„clien iăşiă
alteăcrean e”ăînăbilan ulăcontabil.
c) Active financiare disponibile pentru vânzare
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod
specificăînăaceast ăcategorieăsauănuăseăîncadreaz ăînăniciăunaădinăcelelalteăcategorii.ăEleăsuntăincluseăînăactiveleă
peătermenălung,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăconducereaăinten ioneaz ăs ăînstr inezeăinvesti iileăînătermenădeă12ă
luni de la finalul perioadei de raportare.
2.10.2ăRecunoaştereăşiăevaluare
ăăăăăăăăăăAchizi iileăşiăvânz rileăregulateădeăactiveăfinanciareăsuntărecunoscuteălaădataătranzac ion riiă–ădataălaăcareă
societateaăseăangajeaz ăs ăcumpereăsauăs ăvând ărespectivulăactiv.ăInvesti iileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaă
just ăplusăcheltuielileădeătranzac ionareăpentruătoateăactiveleăfinanciareăneînregistrateălaăvaloareaăjust ăprină
contulădeăprofităşiăpierdere.ăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntă
recunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ,ăiarăcosturileădeătranzac ionareăsuntătrecuteălaăcheltuieliăînăcontulădeăprofităşiă
pierdere.ăActiveleăfinanciareăînceteaz ăs ămaiăfieărecunoscuteăînămomentulăînăcareădreptulădeăaăîncasaăfluxuriădeă
trezorerieădinăinvesti iiăexpir ăsauăesteătransferat,ăiarăsocietateaătransfer ătoateăriscurileăşiăbeneficiileăaferenteă
dreptului de proprietate.
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ăăăăăăăăăăActiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăînregistrateăulteriorălaăvaloareaăjust .ăăÎmprumuturileăşiă
crean eleăsuntăînregistrateălaăcostăamortizatăpeăbazaămetodeiădobânziiăefective.
ăăăăăăăăăăModific rileăvaloriiăjusteăaătitlurilorămonetareăşiănemonetareăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzareăsuntă
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
Atunci când titlurile de valoare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate,
ajust rileăcumulateăaleăvaloriiăjusteărecunoscuteăînăcapitalurileăpropriiăsuntăincluseăînăsitua iaăveniturilorăşiă
cheltuielilorălaă„câştiguriăşiăpierderiădinătitluriădeăplasament”.
ăăăăăăăăăăDividendeleăaferenteăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntărecunoscuteăînăsitua iaă
veniturilorăşiăcheltuielilorălaăalteăvenituriăatunciăcândăseăstabileşteădreptulăsocietatiiădeăaăleăîncasa.
2.11 Compensarea instrumentelor financiare
ăăăăăăăăăăActiveleăşiădatoriileăfinanciareăsuntăcompensate,ăiarăvaloareaănet ăesteăraportat ăînăbilan ulăcontabilănumaiă
atunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilădeăaăcompensaăsumeleărecunoscuteăşiăexist ăinten iaădeăaăcompensaăpeă
baz ănet ăsauădeăaăvalorificaăactivulăşiădeăaăcompensaădatoriaăînăacelaşiătimp.
2.12 Deprecierea activelor financiare
(a) Active înregistrate la cost amortizat
ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ălaăsfârşitulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraă
un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active
financiareăesteădepreciatăşiăsuntăsuportateăpierderiădinădepreciereădac ,ăşiănumaiădac ,ăexist ădoveziăobiectiveăaleă
deprecieriiăcaărezultatăalăunuiaăsauămaiămultorăevenimenteăcareăauăap rutădup ărecunoaştereaăini ial ăaăactivuluiă
(ună„evenimentăcareăocazioneaz ăpierderi”)ăşiădac ăacelăevenimentă(sauăevenimente)ăcareăocazioneaz ăpierderiă
are (au) un impact asupra fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar sau ale grupului de
active financiare care poate fi estimat în mod fiabil.
ăăăăăăăăăăCriteriileăutilizateădeăsocietateăpentruăaăstabiliădac ăexist ădoveziăobiectiveăprivindăexisten aăuneiăpierderiă
din depreciere includ:
ă-ădificultateăfinanciar ăsemnificativ ăaăemitentuluiăsauădebitorului;
ă-ăoăînc lcareăaăcontractului,ăcumăarăfiăneplataăsauăîntârzieriălaăplataădobânziiăsauăaăcreditului;
ă-ăsocietatea,ădinămotiveăeconomiceăsauăjuridiceălegateădeădificultateaăfinanciar ăaădebitorului,ăacord ădebitoruluiă
o concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
ă-ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînăprocedur ădeăfalimentăsauăreorganizareăfinanciar ;
ă-ădispari iaăpie eiăactiveăpentruăacelăactivăfinanciarădinăcauzaădificult ilorăfinanciare;ăsau
ă-ădateăobservabileăindic ăfaptulăc ăexist ăoădiminuareăm surabil ăaăfluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateădintrunăportofoliuădeăactiveăfinanciareădeălaărecunoaştereaăini ial ăaăacelorăactive,ăchiarădac ădiminuareaănuăpoateăfiă
înc
ăidentificat
ăcuăactiveleăfinanciareăindividualeădinăportofoliu,ăinclusiv:
(i)schimb
riănefavorabileăînăstatutulădeăplat
ăalădebitorilorădinăportofoliu;
(ii)condi iiăeconomiceălaănivelăna ionalăsauălocalăcorelateăcuăînc lcareaăcondi iilorăini ialeăaleăactivelorădină
portofoliu.
ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ămaiăîntâiădac ăexist ădoveziăobiectiveăaleădeprecierii.
ăăăăăăăăăăValoareaăpierderiiăesteăm surat ăcaădiferen aădintreăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiăşiăvaloareaăactualizat ăaă
fluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateă(excluzândăpierderileăviitoareădinăcredite,ăcareănuăauăfostăînc ă
înregistrate)ăactualizateălaărataădobânziiăefectiveăini ialeăaăactivuluiăfinanciar.
ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaăactivuluiăesteăredus ăşiăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaăconsolidat ăaă
veniturilorăşiăcheltuielilor.ăDac ăunăîmprumutăsauăoăinvesti ieăp strat ăpân ălaăscaden ăareăoărat ăvariabil ăaă
dobânzii,ărataădeăactualizareăpentruăm surareaăoric reiăpierderiădinădepreciereăesteărataăactual ăaădobânziiă
efectiveădeterminateăînăbazaăcontractului.ăCaăsolu ieăpractic ,ăsocietateaăpoateăm suraădepreciereaăpeăbazaă
valoriiăjusteăaăinstrumentului,ăfolosindăunăpre ădeăpia ăobservabil.
ăăăăăăăăăăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăpierderiiădinădepreciereăseădiminueaz ăşiădiminuareaăpoateăfiă
conectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavutălocădup ărecunoaştereaădeprecieriiă(cumăarăfiăoă
îmbun t ireăaăratinguluiădeăcredităalădebitorului),ăreluareaăpierderiiădinădepreciereărecunoscuteăanteriorăesteă
recunoscut ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăTestareaădeprecieriiăcrean elorăcomercialeăesteădescris ăînănotaă2.14.
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(b)ăActiveăclasificateăcaădisponibileăînăvedereaăvânz rii
ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ălaăsfârşitulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraă
unăactivăfinanciarăsauăunăgrupădeăactiveăfinanciareăesteădepreciat.ăPentruătitlurileădeăcrean ,ăsocietateaăutilizeaz ă
criteriileămen ionateălaăpunctulă(a)ăanterior.ăÎnăcazulătitlurilorădeăplasamentăclasificateăcaădisponibileăpentruă
vânzare,ăoăsc dereăsemnificativ ăsauăprelungit ăaăvaloriiăjusteăaătitluluiădeăvaloareăsubăcostăeste,ădeăasemenea,ăoă
dovad ăaădeprecieriiăactivelor.ăDac ăexist ăastfelădeădoveziăpentruăactiveleăfinanciareădisponibileăînăvedereaă
vânz rii,ăpierdereaăcumulat ăă–ăm surat ăcaădiferen aădintreăcostulădeăachizi ieăşiăvaloareaăjust ăcurent ,ămaiă
pu inăoriceăpierdereădinădepreciereăaferent ăaceluiăactivăfinanciar,ărecunoscut ăanteriorăînăprofităsauăpierdereă–ă
esteăeliminat ădinăcapitalurileăpropriiăşiărecunoscut ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăPierderileădinădepreciereă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpentruăinstrumenteleădeăcapitaluriăpropriiănuăsuntăstornateăprinăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăjust ăaăunuiăinstrumentădeădatorieăclasificatăcaă
disponibilăpentruăvânzareăcreşteăşiăaceast ăcreştereăpoateăfiăconectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaă
avutălocădup ărecunoaştereaădeprecieriiăînăprofităsauăpierdere,ăpierdereaădinădepreciereăesteăstornat ăprinăcontulă
deăprofităşiăpierdere.
2.13 Stocuri
ăăăăăăăăăăStocurileăsuntăînregistrateălaăceaămaiămic ăvaloareădintreăcostăşiăvaloareaărealizabil ănet .ăCostulăesteă
determinatăpeăbazaămetodeiăprimulăintrat,ăprimulăieşită(FIFO).ăCostulăproduselorăfiniteăşiăproduc ieiăînăcursădeă
execu ieăincludeămateriiăprime,ăfor aădeămunc ădirect ,ăalteăcosturiădirecteăşiăcheltuielileădeăproduc ieăindirecteă
aferenteă(peăbazaăcapacit iiănormaleădeăexploatare),ădarăexcludeăcosturileălegateădeăîmprumuturi.ăÎnăcursulă
normalăalăactivit ii,ăvaloareaărealizabil ănet ăesteăestimat ăpeăbazaăpre uluiădeăvânzareădiminuatăcuăcheltuielileă
de vânzare variabile aferente. Acolo unde este necesar, sunt constituite ajustari pentru depreciere pentru stocuri
cuămişcareălent ăşiăuzateăfizicăsauămoral.
Astfel societatea a calculat: provizion de 50% pentru stocurile fara miscare mai vechi de 365 zile si
provizion de 100 % pentru stocurile fara miscare mai vechi de 720 zile.
2.14ăCrean eăcomerciale
ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ,ăiarăulteriorăevaluateălaăcostulăamortizatăpeă
bazaămetodeiădobânziiăefective,ămaiăpu inăajustareaăpentruădepreciere.
ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntăsumeleădatorateădeăclien iăpentruăm rfurileăvânduteăsauăserviciileăprestateăînă
cursulănormalăalăactivit ii.ăDac ăacesteaăvorăfiăcolectateăconformăcontractuluiăînătermenădeăunăanăsauămaiăpu ină
deăunăană(sauămaiătârziu,ăînăcursulănormalăalăactivit ii),ăvorăfiăclasificateăcaăactiveăcirculante.ăÎnăcazăcontrar,ăvoră
fi prezentate ca active imobilizate.
ăăăăăăăăăăAjustareaăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăseăconstituieăînămomentulăînăcareăexist ădoveziă
obiectiveăc ăsocietateaănuăvaăputeaăcolectaătoateăsumeleăcareăîiăsuntădatorateăconformăcondi iilorăini ialeăaleă
crean elor.ăDificult ileăsemnificativeăcuăcareăseăconfrunt ădebitorul,ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînă
procedur ădeăfalimentăsauăreorganizareăfinanciar ,ăneplataăsauănerespectareaăcondi iilorădeăplat ăsuntăconsiderateă
indiciiăaleădeprecieriiăcrean elorăcomerciale.
ăăăăăăăăăăAjustareaăesteăcalculataăcaădiferen aădintreăvaloareaăînregistrat ăînăcontabilitateăşiăvaloareaăprezent ăaă
fluxurilorăviitoareădeănumerarăestimate,ăactualizateăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.ăValoareaăcontabil ăaă
activuluiăseăreduceăprinăutilizareaăunuiăcontădeăajustare,ăiarăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaă
veniturilorăşiăcheltuielilorălaă„Ajust riădeăvaloareăpentruăactiveăcirculante”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăăAtunciă
cândăoăcrean ăcomercial ănuăpoateăfiărecuperat ,ăaceastaăesteătrecut ăpeăcheltuial ,ăcuăstornareaăcorespunz toareă
aăajustariiăpentruăcrean eăcomerciale.ăRecuper rileăulterioareăaleăsumelorăamortizateăanteriorăsuntăcreditateăînă
contulădeăprofităşiăpierdere.ă
ăăăăăăăăăăAstfelăsocietateaăaăcalculat:ăajust riăpentruădepreciereaăcrean elorădeă50șăpentruăcrean eleăcuăvechimeă
întreă366ăzileă iă559ăzileăsiăajust riăpentruădepreciereaăcrean elorădeă100ășăpentruăcrean eleăcuăvechimeămaiă
mare de 560 zile.
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2.15ăNumerarăşiăechivalenteădeănumerar
ăăăăăăăăăăPentruăsitua iaăfluxuluiădeănumerar,ănumerarulăşiăechivalenteleăacestuiaăcuprindănumerarăînăcas ,ădepoziteă
bancareălaăvedere,ăalteăinvesti iiăfinanciareăpeătermenăscurtăcuălichiditateămareăcuăscaden eăini ialeădeătreiăluniă
sauămaiăpu in,ăfacilit iădeădescoperitădeăcontăşiăparteaăpeătermenăscurtăşiălungăaăconturilorăbancareărestric ionate.ă
Înăbilan ,ădescoperitulădeăcontăesteăprezentatălaăîmprumuturi,ăînăcadrulădatoriilorăcurente.
ăăăăăăăăăăSumeleăaflateăînăconturileădeădisponibilăbancarăaferenteăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăînăconturileă
societ iiădarălaădispozi iaăclien ilorăsuntăeviden iateălaăactiveăimobilizateă(por iuneaăcuăscaden aăpesteăunăan)ă iă
laăactiveăcirculanteă(por iuneaăcuăscaden ăsubăunăan).
2.16 Capital social
ăăăăăăăăăăAc iunileăsuntăclasificateădreptăcapitaluriăproprii.ăAc iunileăpreferen ialeăcareăseăr scump r ăobligatoriuă
sunt clasificate ca datorii.
ăăăăăăăăăăCosturileăincrementaleădirectăatribuibileăemisiuniiădeănoiăac iuniăsauăop iuniăsuntăprezentateăcaăoă
deducere,ănetădeăimpozit,ăînăcapitaluriăpropriiădinăîncas ri.
2.17 Datorii comerciale
ăăăăăăăăăăDatoriileăcomercialeăsuntăobliga iileădeăaăpl tiăpentruăbunurileăsauăserviciileăcareăauăfostăachizi ionateăînă
cursulănormalăalăactivit iiădeălaăfurnizori.ăSocietateaăaăeviden iatăseparatădatoriileăacumulateădeălaădataăintr riiăînă
insolven ăpân ălaă31.12.2018,ăfa ădeădatoriileăacumulateăînainteădeăintrareaăînăinsolven .
ăăăăăăăăăăConturileădeăfurnizoriăsuntăclasificateăcaădatoriiăcurenteădac ăplataătrebuieăs ăseăfac ăînătermenădeăunăană
sauămaiăpu inădeăunăan,ăînăcursulănormalăalăactivit ii.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăprezentateăcaădatoriiăpeătermenălung.
La data publicarii in BPI 22312 din 7.12.2016 societatea a evidentiat datoriile comerciale la nivelul
sumelor din tabelul definitiv al creditorilor, diferentele rezultate fiind recunoscute ca venituri /cheltuieli pe
seamaăcontuluiădeăprofit/pierdere.ăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ădatoriileăcomercialeă
pentruăcareăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenă
lungă iăpor iuneaăpeătermenăscurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodă
analiticădatoriileăcomercialeăa aăcumărezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînă
planul de reorganizare.
2.18 Împrumuturi
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ăaăsumeiăîncasate,ănetădeăcosturileădeă
tranzac ionare.ăă
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntăclasificateăcaădatoriiăpeătermenăscurt,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăsocietateaăareăună
dreptănecondi ionatădeăaăamânaăachitareaădatorieiăpentruăminimumă12ăluniădeălaădataăbilan ului.ăParteaăăcurent ăaă
împrumuturilorăpeătermenălungăesteăinclus ăînădatoriileăcurente.ăDobândaăcumulat ălaădataăbilan uluiăcontabilă
esteăinclus ăînă„Împrumuturi”,ăînăcadrulădatoriilorăcurente,ădac ănuăesteărambursabil ăînătermenădeă12ăluni.
ăăăăăăăăăăOnorariileăpl titeălaăstabilireaăfacilit ilorădeăîmprumutăsuntărecunoscuteădreptăcosturiădeătranzac ionareăaleă
împrumutuluiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăcaăfacilit ileăs ăfieăutilizate.ăÎnăacestăcaz,ăonorariulăesteăamânată
pân ălaămomentulătrageriiăsumelor.ăÎnăm suraăînăcareănuăexist ădoveziăc ăesteăprobabilăcaăuneleădintreăacesteaă
sauătoateăfacilit ileăvorăfiăutilizate,ăonorariulăesteăcapitalizatăcaăplat ăînăavansăpentruăserviciileădeăfinan areăşiă
amortizatăpeăperioadaăfacilit iiălaăcareăseărefer .ăAc iunileăpreferen iale,ăaăc rorăr scump rareălaăoăanumit ădat ă
esteăobligatorie,ăsuntăclasificateăcaădatorii.ăDividendeleăaferenteăacestorăac iuniăpreferen ialeăsuntărecunoscuteăînă
contulădeăprofităşiăpierdereăcaăşiăcheltuieliăcuădobânda.
La data publicarii in BPI 22312 din 7.12.2016 societatea a evidentiat împrumuturile la nivelul sumelor din
tabelul definitiv al creditorilor, diferentele rezultate fiind recunoscute ca venituri /cheltuieli pe seama contului de
profit/pierdere.ăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ăîmprumuturileăpentruăcareăexist ă
distribuiriăînăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaă
peătermenăscurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticăîmprumuturileă
a aăcumărezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
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2.19ăPozi iiăfiscaleăincerte
ăăăăăăăăăăPozi iileăfiscaleăincerteăaleăsocietatiiăsuntăanalizateădeăc treăconducereălaădataăfiec ruiăbilan .ăăSeă
înregistreaz ădatoriiăpentruăpozi iileăfiscaleăpentruăcareăconducereaăconsider ăc ăesteăprobabilăs ăfieăaplicateătaxeă
suplimentareădac ăacesteăpozi iiăarăfiăverificateădeăautorit ileăfiscale.ăăEvaluareaăseăbazeaz ăpeăinterpretareaă
legilorăfiscaleăcareăauăfostăadoptateălaădataăbilan uluiăcontabil.ăăDatoriileăaferenteăpenaliz rilor,ădobânzilorăşiă
impozitelor,ăalteleădecâtăimpozitulăpeăvenit,ăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcelorămaiăbuneăestim riăaleăconduceriiă
necesareăpentruăstingereaăobliga iilorălaădataăbilan uluiăcontabil.
2.20ăImpozităpeăprofităcurentăşiăamânat
ăăăăăăăăăăSocietateaăînregistreaz ăimpozităpeăprofităcurentălaăoărat ădeă16șădinărezultatulăfiscalădeterminatăînă
conformitateăcuăCodulăFiscalădinăRomâniaăşiăcuăreglement rileăconexe.
ăăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăaferent ăperioadeiăincludeăimpozitulăcurentăşiăimpozitulăamânat.ăăImpozitulăesteă
recunoscutăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăseărefer ălaăelementeleărecunoscuteăînăalteă
elementeăaleărezultatuluiăglobalăsauădirectăînăcapitalurileăproprii.ăăÎnăacestăcaz,ăşiăimpozitulăaferentăesteă
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
ăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăpeăprofităcurentăseăcalculeaz ăpeăbazaăreglement rilorăfiscaleăînăvigoareălaădataă
bilan uluiăînă rileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăşiăgenereaz ăprofităimpozabilăfilialeleăşiăentit ileăasociateăaleă
societ ii.
ăăăăăăăăăăConducereaăevalueaz ăperiodicăpozi iileădinădeclara iileăfiscaleăînăceeaăceăpriveşteăsitua iileăînăcareă
reglement rileăfiscaleăaplicabileăsuntăinterpretabile.ăAceastaăconstituieăprovizioane,ăacoloăundeăesteăcazul,ăpeă
bazaăsumelorăestimateăcaădatorateăautorit ilorăfiscale.
ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteădeterminatăpeăbazaăratelorădeăimpozitareă(şiălegilor)ăintrateăînăvigoareăpân ă
laădataăbilan uluiăcontabilăşiăcareăurmeaz ăs ăfieăaplicateăînăperioadaăînăcareăimpozitulăamânatădeărecuperatăvaăfiă
valorificatăsauăimpozitulăamânatădeăplat ăvaăfiăachitat.
ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteărecunoscut,ăpeăbazaămetodeiăobliga ieiăbilan iere,ăpentruădiferen eleă
temporareăinterveniteăîntreăbazeleăfiscaleăaleăactivelorăşiădatoriilorăşiăvalorileăcontabileăaleăacestoraădinăsitua iileă
financiareăindividuale.ăTotuşi,ăimpozitulăpeăprofităamânatăcareărezult ăînăurmaărecunoaşteriiăini ialeăaăunuiăactivă
sauăpasivădintr-oătranzac ieăaltaădecâtăoăcombinareădeăîntreprinderi,ăşiăcareălaămomentulătranzac ieiănuăafecteaz ă
profitulăcontabilăşiăniciăcelăimpozabilănuăesteărecunoscut.
ăăăăăăăăăăImpozitulăamânatădeărecuperatăesteărecunoscutănumaiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăs ăseăob in ăînăviitoră
unăprofităimpozabilădinăcareăs ăfieădeduseădiferen eleătemporare.
ăăăăăăăăăăCrean eleăşiădatoriileăprivindăimpozitulăamânatăsuntăcompensateăatunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilă
deăaăcompensaăcrean eleăfiscaleăcurenteăcuădatoriileăfiscaleăcurente,ăşiăcândăcrean eleăşiădatoriileăprivindă
impozitulăamânatăimpuseădeăaceeaşiăautoritateăfiscal ăfieăaceleiaşiăentit iăimpozabile,ăfieăunorăentit iă
impozabileădiferite,ădac ăexist ăinten iaădeăaăcompensaăsoldurileăpeăoăbaz ănet .
2.21ăBeneficiileăangaja ilor
ăăăăăăăăăăÎnăcursulănormalăalăactivit ii,ăsocietateaăfaceăpl iăc treăStatulăromânăînănumeleăangaja ilorăs i,ăpentruă
fondurileădeăpensii,ăs n tateăşiăşomaj.ăăTo iăangaja iiăsocietatiiăsuntămembriăaiăplanuluiădeăpensiiăalăstatuluiă
român.
ăăăăăăăăăăIndemniza iile,ăsalariile,ăcontribu iileăc treăfondurileădeăpensiiăşiădeăasigur riăsocialeăaleăStatuluiăromân,ă
concediileădeăodihn ăanualeăşiăconcediileămedicaleăpl tite,ăprimele,ăşiăbeneficiileănemonetareăsuntăcumulateăpeă
parcursulăanuluiăînăcareăsuntăprestateăserviciileăaferenteădeăc treăangaja iiăsocietatii.
ăăăăăăăăăăConformăContractuluiăColectivădeăMunc ăîncheiatălaănivelădeăsocietate,ăsalariatiiăcareăseăpensioneazaăvorăă
primi la pensionare, o singura data, un ajutor in cuantum de 1 salariu de baza avut in ultima luna lucrata. Pentru
salariatii cu peste 15 ani vechime in societate valoarea acestui ajutor va fi contravaloarea salariului de baza din
ultimaălunaălucrataăinmultităcuă1,5.ăSocietateaănuăareănicioăalt ăobliga ieăfa ădeăangaja iiăs i,ăînăbazaălegiiă
româneşti,ăcuăprivireălaăpensiiăşiănuăparticip ălaăniciunăaltăplanădeăpensii.ăIndemniza iaăpentruăpensieăpeăcazădeă
boal ăesteăacordat ănumaiăînăcazulăînăcareădeciziaădeăpensionareăesteădefinitiv .
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ăăăăăăăăăăAngaja iiăcareăsuntădisponibiliza iădinămotiveăcareănuădepindădeăeiăvorăbeneficiaădeăm surileăactiveădeă
combatereăaăşomajuluiăşiădeăcompensa iileăstabiliteăprinăprevederileălegaleăşiăaplicabileăprinăcontractulăcolectiveă
deămunc .ăAcesteăbeneficiiăsuntăacordateăînăfunc ieădeăvechimeaăînăcadrulăSociet ii,ăastfel:ă
ă-ăvechimeăîntreă0ă iă5ăaniă(inclusiv):ăindemniza iaădeăconcediereănuăseăacord ;
ă-ăvechimeăîntreă5ă iă15ăaniă(inclusiv),ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1ă(un)ăsalariuădeăbaz ăbrutăală
angajatuluiălaădataădisponibiliz rii;
ă-ăvechimeădeăpesteă15ăani,ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1.5ăsalariiădeăbaz ăbruteăaleăangajatuluiălaă
dataădisponibiliz rii.
ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistratălaă31ădecembrieă2018ă iă31ădecembrieă2017ăunăprovizionăpentruăbeneficiiălaă
pensionareă(veziănotaă19).ăDeăasemenea,ăînăbazaăContractuluiăColectivădeăMunc ,ăcuăocaziaăunorăevenimenteă
deosebiteăînăvia aăsalariatului,ăsocietateaăvaăacordaăurm toarele:
ă-ăunăajutorămaterialădeăc s torieăpentruăangaja iiăcuăcontractădeămunc ăpeădurat ănedeterminat ,ălaădataă
evenimentuluiă iăcareăauăcelăpu ină1ăanăvechimeăînăsocietate,ăechivalentăcuăcelăpu ină1ăsalariuămediuăbrutărealizată
peăsocietate,ăcalculatăînălunaăevenimentuluiă(ajutorulădeăc s torieăseăacord ăoăsingur ădat ăînăvia ăsalariatului).ă
Beneficiaz ădeăacestădreptă iăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăîncheiatăpeăperioadaădeterminat ălaădataă
evenimentuluiă iăaăc rorăcontractăseădefinitiveaz ,ădarănuămaiădevremeădeă1ăan;
ă-ălaăna tereaăsauăînfiereaăfiec ruiăcopil,ăînăbazaăcertificatuluiă(certificatelor)ădeăna tere,ărespectivădeăînfiere,ăună
ajutorămaterialăpentruăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăpeăperioadaănedeterminat ălaădataăevenimentului,ă
echivalentăcuă1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeăsocietate,ăcalculatăînălunaăevenimentului.ăBeneficiaz ădeăacestă
dreptă iăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăîncheiatăpeăperioad ădeterminat ălaădataăevenimentuluiă iăaăc rorăcontractă
seădefinitiveaz ,ădarănuămaiădevremeădeă1ăan.ăÎnăcazulăînăcareăambiiăso iăsuntăangaja iiăsociet ii,ăbeneficiaz ădeă
ajutorulădeăna tereămamaăcopilului;
ă-ăÎnăcazulădecesuluiăsalariatului,ăDAFORAăS.A.ăvaăpl tiăfamilieiăacestuiaăpeălâng ăajutorulădeădecesăcuvenităînă
cadrulăasigurarilorăsocialeădeăstată iăunăajutorăechivalentăcuădou ăsalariiădeăbaz ăaleădecedatului.ăAjutorulăseăvaă
pl tiăînălunaăevenimentului.ăDac ămaiămul iăcopiiăaiădecedatuluiăsuntăsalaria iăaiăunit ii,ăajutorulăvaăfiăprimitădeă
acelaăîndrept ităs ăprimeasc ăajutorădeăînmormântareădinăparteaăasigur rilorăsociale.
2.22 Provizioane
ăăăăăăăăăăProvizioaneleăsuntărecunoscuteăînămomentulăînăcareăsocietateaăareăoăobliga ieălegal ăsauăimplicit ărezultat ă
dinăevenimenteătrecute,ăcândăpentruădecontareaăobliga ieiăesteănecesar ăoăieşireădeăresurseăcareăîncorporeaz ă
beneficiiăeconomiceăşiăcândăpoateăfiăf cut ăoăestimareăfiabil ăînăceeaăceăpriveşteăvaloareaăobliga iei.ă
Provizioaneleădeărestructurareăincludăpenalit ileădeăîncetareăaăcontractuluiădeăleasingăşiăpenalit iădeăîncetareăaă
contractelorăcuăangaja ii.ăNuăseărecunoscăprovizioaneăpentruăpierderiădinăexploatareăviitoare.
ăăăăăăăăăăAcoloăundeăexist ăunăanumitănum rădeăobliga iiăsimilare,ăprobabilitateaăcaăoăieşireădeăresurseăs ăfieă
necesar ăpentruădecontareăesteădeterminat ăprinăluareaăînăconsiderareăaăîntregiiăcategoriiădeăobliga ii.ăProvizionulă
esteărecunoscutăchiarădac ăprobabilitateaălegat ădeăoriceăelementăinclusăînăaceeaşiăcategorieădeăobliga iiăesteă
mic .
ăăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă
10ășădinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.
Astfel, societatea a calculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpân ălaărecep iaăfinal ăînăbazaăexperien eiăacumulateăde-aălungulătimpului;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbun ăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
2.23ăRecunoaştereaăveniturilor
ăăăăăăăăăăVeniturileăincludăvaloareaăjust ăaăsumeiăprimiteăsauăcareăurmeaz ăs ăfieăprimit ăînăurmaăvânz riiădeăbunuriă
şiăserviciiăînăcursulănormalăalăactivit iiăsocietatii.ăăVeniturileăsuntăprezentateănetădeătaxaăpeăvaloareăad ugat ,ă
rabaturiăşiăreduceriăşiădup ăeliminareaăvânz rilorădinăcadrulăcompaniei.
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ăăăăăăăăăăSocietateaărecunoaşteăveniturileăatunciăcândăvaloareaăacestoraăpoateăfiăevaluat ăînămodăfiabil,ăcândăesteă
probabilăs ăproduc ăbeneficiileăeconomiceăviitoareăpentruăăentitate,ăşiăcândăauăfostăîndepliniteăcriteriiăspecificeă
pentruăfiecareădintreăactivit ileăsocietatiiăaşaăcumăauăfostădescriseămaiăjos.ăSocietateaăîşiăbazeaz ăestim rileăpeă
rezultateleăistorice,ăavândăînăvedereătipulădeăclient,ătipulădeătranzac ieăşiăelementeleăspecificeăfiec ruiăcontract.
(a)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăSocietateaăfurnizeaz ăserviciiădeăforajăc treădiferi iăclien i.ăAcesteăserviciiăsuntăfurnizateăpeăoăbaz ă
material ăsauăcaăşiăcontracteăcuăpre ăfix,ăcuătermenulăcontractualăceăvariaz ,ădeăregul ,ăîntreă1ăşiă3ăani.
ăăăăăăăăăăRecunoaştereaăveniturilorăconformăIFRSă15ă–ăVeniturileădinăcontracteleăcuăclientiiă-ătrebuieăs ădescrieă
transferulăbunurilorăşiăserviciilorăc treăclien i,ăiarăevaluareaăacestoraătrebuieăs ăreflecteăcontrapresta iaălaăcareăseă
aşteapt ăs ăfieăîndrept it ăentitateaăînăschimbulăacestorăbunuriăşiăservicii.
Recunoaştereaăveniturilorăseăfaceăcuăparcurgereaăurm toarelorăcinciăetapte:
1. Identificarea contractului cu un client
Cerin eleăIFRSă15ăseăaplic ăcontractelorăcuăclien iiăcareăîndeplinescăanumiteăcondi ii.ăUnăcontractăesteădefinitădeă
Standardădreptăunăacordăîntreădou ăsauămaiămulteăp r iăcareăd ănaştereăunorădrepturiăşiăobliga iiăexecutorii.ăOă
entitateăcontabilizeaz ăunăcontractăcuăunăclientădoarădac ăsuntăîndepliniteăurm toareleăcondi ii:
a)ăp r ileăauăaprobatăcontractulăşiăsuntădeăacordăs ăîşiăonorezeăobliga iile,
b)ăentitateaăpoateăidentificaădrepturileăfiec reiăp r iăcuăprivireălaăbunurileăşiăserviciileătransferate,
c)ăentitateaăpoateăidentificaătermeniiădeăplat ăprivindăbunurileăşiăserviciileătransferate,
d)ăcontractulăareăsubstan ăcomercial ă(adic ămodific ăriscul,ămomentulăapari ieiăşiăsumaăfluxurilorăviitoareădeă
trezorerieăaleăentit ii)
e)ăesteăprobabilăcaăentitateaăs ăcolectezeăcontrapresta iaălaăcareăesteăîndrept it ăînăschimbulăbunurilorăşiă
serviciilor transferate clientului
ăăăăăăăăăăContrapresta iaăprimit ădeăentitateădeălaăunăclientăpoateăfiărecunoscut ădreptăvenitădoarădac ăareălocăunulă
dinăurm toareleăevenimente:
a)ăentitateaănuămaiăareăobliga iiărestanteădeăaătransferaăbunuriăsauăserviciiăclientuluiăşiătoat ăsauămajoritateaă
contrapresta ieiăpromis ădeăclientăaăfostăprimit ăşiănuăesteăreturnabil
b)ăcontractulăaăfostăexecutatăşiăcontrapresta iaăprimit ădeălaăclientănuăesteăreturnabil .
Oriceăcontrapresta ieăprimit ădeălaăunăclientăesteărecunoscut ădreptădatorieăpân ălaămomentulăîndepliniriiă
condi iilorădeămaiăsusă.ăModificareaăcontractuluiăesteătratat ăcaăunăcontractăseparată(doarădac ăd ănaştereăuneiă
obliga iiăsuplimentare,ăiarăpre ulăacesteiaăreflect ăpre ulăs uălaămomentulămodific rii)ăsauăcaăoăajustareăaă
contractuluiăini ial,ăcontabilizat ădup ămetodaăajust riiăvenituluiăcumulatăsauămetodaăajust riiăprospectiveăaă
venitului,ăînăfunc ieădeăcircumstan e.
2.ăIdentificareaăobliga iilorădeăexecutareăă
Unăcontractăincludeăobliga iiădeăaătransferaăbunuriăsauăserviciiăunuiăclient.ăOăobliga ieădeăaătransferaăunăbunăsauă
serviciuăesteăseparabil ădac ăîndeplineşteăcumulativăurm toareleăcondi ii:
a)ăclientulăpoateăbeneficiaădeăbunulăsauăserviciulătransferatăseparatăsauăînăcombina ieăcuăalteăresurseădeăcareă
dispuneăşi
b)ăpromisiuneaăentit iiădeăaătransferaăbunulăsauăserviciulăc treăclientăesteăidentificabil ăseparatădeăalteă
promisiuniăprev zuteăînăcontract.
3.ăÎndeplinireaăobliga iilorădeăexecutare
Entitateaătrebuieăs ădetermineăpentruăfiecareăobliga ieădeăexecutareăidentificat ălaăînceputulăcontractului,ădac ăvaă
fiăîndeplinit ăînătimpăsauădac ăvaăfiăîndeplinit ălaăunămomentăspecific.
4.ăDeterminareaăpre uluiătranzac iei
Entitateaătrebuieăs ădetermineăsumaăcontrapresta ieiălaăcareăseăaşteapt ăs ăfieăîndrept it ăînăschimbulăbunuriloră
şiăserviciilorăpromiseăînăcontractăpentruăaărecunoaşteăvenitul.ăPre ulăpoateăfiăoăsum ăfix ăsauăpoateăvariaădină
cauzaăunorăreduceri,ăstimulente,ăbonusuriăsauăaltorăelementeăsimilare.ăPre ulătranzac ieiăesteăajustatăpentruă
efectulăvaloriiăînătimpăaăbanilorădac ărespectivulăcontractăcon ineăoăcomponent ădeăfinan areăsemnificativ .ăDac ă
pre ulăincludeăoăcomponent ăvariabil ,ăsumaăcontrapresta ieiăesteăestimat ăfolosindăfieătehnicaăvaloriiăaşteptate,ă
fie pe cea a valorii celei mai probabile.

-16-

5. alocarea pretului tranzactiei pentru obligatiile de executare
Înăcazulăînăcareăunăcontractăcon ineămaiămulteăobliga iiăseparate,ăentitateaăaloc ăpre ulătranzac ieiăfiec reiă
obliga iiăpropor ionalăcuăpre ulăindividualăalăacesteia.
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2018ăSocietateaăaplicaăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”.ă
Analizândăimpactulăaplic riiăIFRSă15ăasupraădiferitelorătipuriădeăvenituriărealizateăaăconcluzionatăurmatoarele:
-ăVenituriădinăcontracteădeăconstruc ieă(lucrariădeăforaj):ăseăvaăutilizaămetodaăcostătoăcostăpentruăaăseăcalculaă
stadiulăînăcareăseăafl ăîndeplinireaăobliga ieiădeăexecutareăaălucr rilorădeăforaj,ăluându-seăînăconsiderareă
paragrafulă35ă(a)ădinăIFRSă15.ăÎnăceeaăceăprive teărecuno tereaăpierderiiădinăcontracteădeăconstruc iiăoneroase,ă
Societatea va aplica prevederile IAS 37.
-ăVenituriădinălucrariădeăforajărealizateăînăbazaăunuiăpre ăorar.
-ăAlteăvenituriă(livr riădeăbunuriăetc).
(b)ăVenituriădinăvânz riădeăbunuri
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăde inutăşiăunărestaurantăpân ăînălunaănoiembrieă2017,ăactivitateaăprincipal ăfiindădeăforaj,ăiară
celelalteădou ăsegmenteăfiindăînărestrângere.ăVânz rileădeăbunuriăsuntărecunoscuteăcândăSocietateaălivreaz ă
produseăclien ilor.ăSeăconsider ăc ălivrareaăareălocăcândăproduseleăauăfostăexpediateălaăloca iaăspecificat ,ă
riscurileădeăuzur ăşiăpierdereăauăfostătransferate,ăşiăclientulăaăacceptatăproduseleăînăconformitateăcuăcontractulădeă
vânzare.
(c) Venituri din dobânzi
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. Veniturile din dobânzi
aferenteăîmprumuturilorăşiăcrean elorădepreciateăsuntărecunoscuteăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.
(d) Venituri din chirii
ăăăăăăăăăăVeniturileădinăchiriiăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcontabilit iiădeăangajamente,ăînăconformitateăcuăsubstan aă
economic ăaăcontractelorăaferente.
(e) Venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.
2.24 Contracte de leasing
ăăăăăăăăăăContracteleădeăleasingăînăcazulăc roraăoăparteăsemnificativ ădinăriscurileăşiăbeneficiileăasociateăpropriet iiă
suntăasumateădeălocatorăsuntăclasificateăcaăleasingăopera ional.ăăPl ileăaferenteăcontractelorădeăleasingă
opera ională(neteădeăreducerileăacordateădeălocator)ăsuntăînregistrateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereădup ăoămetod ă
liniar ăpeăparcursulăperioadeiădeăleasing.
ăăăăăăăăăăContrateleădeăleasingăpentruăimobiliz riăcorporaleăînăcareăsocietateaăîşiăasum ătoateăriscurileăşiăbeneficiileă
aferenteăpropriet iiăsuntăclasificateăcaăşiăcontracteădeăleasingăfinanciar.ăLeasing-urileăfinanciareăsuntăcapitalizateă
laăînceputulăleasinguluiălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăjust ăaăpropriet iiăînchiriateăşiăvaloareaă
actualizat ăaăpl ilorăminimeădeăleasing.
ăăăăăăăăăăFiecareăplat ăesteăîmp r it ăîntreăelementulădeăcapitalăşiădobând ăpentruăaăseăob ineăoărat ăconstant ăaă
dobânziiăpeădurataăramburs rii.ăăObliga iileălegateădeăchirie,ănetădeăcosturileădeăfinan are,ăsuntăincluseălaăalteă
datoriiăpeătermenălung/scurt,ăîmp r ireaăf cându-seădup ăscaden ă(pesteă1ăan/subă1ăan).ăăElementulădeădobând ă
aferentăcosturilorădeăfinan areăesteătrecutăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpeădurataăcontractului,ăastfelăîncâtăs ăseă
ob in ăoărat ăperiodic ăconstant ăaădobânziiălaăsoldulăr masăalăobliga ieiăpentruăfiecareăperioad .ăImobiliz rileă
corporaleăachizi ionateăprinăleasingăfinanciarăsuntăamortizateăpeăperioadaădurateiădeăviataăutilaăaăactivului.
Începand cu data de 01.01.2019 societatea a analizat si revizuit toate contractele de leasing si chirie in
vedereaăconformariiăcuăstandardulăIFRSă16ă,,Leasing”.
ăăăăăăăăăăAstfelăconformăacestuiăstandardăprimulăefectăvaăfiărecunoa tereaădrepturilorădeăfolosintaă iăaăuneiădatoriiă
deăleasingăînăbilan ulăsocietatiiă,ăinăcalitateăsaădeălocatar.ăăăDeăasemenea,ăînăcontulădeăprofită iăpierdereăală
societatiiă,inăcalitateaăsaădeălocatară,ăăvaăapareaăamortizareaădrepturilorădeăfolosintaă iădobândaăaplicat ădatorieiă
deăleasing.ăAstfelăcaăinăălocădeăoăplat ădeăleasingăconformăIAS17,ăcostulăcontractelorădeăleasingăvaăfiărecunoscută,ă
conformăIFRS16ă,ăprintr-oăamortizareălinearaă iăoădobând ădegresiv ăînătimp.
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Un alt efect al standardului va fi un impact pozitiv asupra indicatorului financiar EBITDA (Profit Înainte
deăDobânzi,ăTaxe,ăDepreciereă iăAmortizare).
2.25 Distribuirea dividendelor
ăăăăăăăăăăDistribuireaădividendelorăesteărecunoscut ăcaădatorieăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăînăperioadaăînă
careădividendeleăsuntăaprobateădeăc treăac ionariiăacesteia.
2.26ăSitua iiăcomparative
ăăăăăăăăăăPentruăfiecareăelementăalăsitua ieiăindividualeăaărezultatuluiăglobalăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ă
valoareaăaferent ăelementuluiăcorespondentăpentruăexerci iulăfinanciarăprecedent,ăiarăpentruăfiecareăelementăală
situa ieiăindividualeăaăpozi ieiăfinanciareăşiăundeăeăcazul,ăpentruăsitua iaăindividual ăaămodific rilorăcapitaluluiă
propriuăşiăsitua iaăindividual ăaăfluxurilorădeătrezorerie,ăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ăvaloareaăaferent ă
elementuluiăcorespondentăpentruăînceputulăexerci iulăfinanciarădeăraportare.ăÎnăplus,ăSocietateaăprezint ăoă
situa ieăindividual ăaăpozi ieiăfinanciareălaăînceputulăceleiămaiărecenteăperioadeăprezentateăînăcazulăuneiăaplic riă
retrospectiveăaăuneiăpoliticiăcontabile,ăalăuneiăcorec iiăcuăefectăretrospectivăsauăalăreclasific rilorădeăelementeăaleă
situa iilorăfinanciareăindividuale,ădac ăefectulăasupraăSociet iiăesteăsemnificativ.
3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
3.1 Factori de risc financiar
ăăăăăăăăăăPrinănaturaăactivit ilorăefectuate,ăsocietateaăesteăexpusaăunorăriscuriăvariateăcareăinclud:ărisculădeăpia ă
(inclusivărisculămonetar,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust ,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulă
deănumerarăşiărisculădeăpre ),ărisculădeăcredităşiărisculădeălichiditate.ăăProgramulăsocietatiiăprivindămanagementulă
risculuiăseăconcentreaz ăasupraăimprevizibilit iiăpie elorăfinanciareăşiăcaut ăs ăminimalizezeăpoten ialeleăefecteă
adverseăasupraăperforman elorăfinanciareăaleăacesteia.ăăSocietateaănuăutilizeaz ăinstrumenteăfinanciareăderivateă
pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.
ăăăăăăăăăăManagementulărisculuiăesteăresponsabilitateaăconduceriiăDaforaăSA,ăpeăbazaărecomand riloră
administratoruluiăspecial,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăConducereaăDaforaăSAăidentific ăşiă
evalueaz ăriscurileăfinanciareăînăstrâns ăcooperareăcuăunit ileăopera ionale.ăAdministratorulăspecial,ăimpreunaă
cuăceilaltiămembriăaiăconducerii,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciarăfurnizeaz ăprincipiileădeăbaz ă
pentruămanagementulăriscului,ăprecumăşiărecomand riăpentruădomeniiăspecifice,ăcumăarăfiărisculăvalutar,ărisculă
rateiădobânziiărisculădeăcredităşiăinvesti iaădeălichiditateăexcesiv .
ăăăăăăăăăăSocietateaăfunc ioneaz ăînăprincipalăînăRomâniaăşiăesteăexpusaărisculuiăvalutarărezultat,ăînăspecialălegatădeă
Euro.ăRisculăvalutarărezult ăînăspecialădinăîmprumuturileăşiăcontracteleădeăleasingăfinanciarăaleăsocietatii.
(a)ăRisculădeăpia ă
(i) Riscul valutar
ăăăăăăăăăăSocietateaănuăesteăacoperitaăîmpotrivaărisculuiăvalutar.ăActivit ileăsocietatiiăsuntăderulateăînăspecialăpeă
pia aăintern ,ăîns ăînăanulă2018ăacesteaăauăgenerată iăvenituriăsemnificativeăînăUSD,ămoned ăînăcareăareă
contractateăîmprumuturiăşiăobliga iiădeăleasingăfinanciar.ăTotuşi,ăconducereaăprimeşteăregulatăpreviziuniă
referitoareălaăevolu iaăcursuluiădeăschimbăleu/EUR,ărespectivăleu/USDăşiăfoloseşteăinforma iileăînăstrategiaădeă
stabilireăaăpre urilor.ăConducereaăvaăaveaăînăvedereăînăviitorăelaborareaădeăstrategiiădeăprotejareăaăsocietatiiăfa ă
deărisculăvalutar,ăînăacestăsensăinten ionându-seăcolaborareaăcuăoăfirm ăspecializat ădeăforeignăexchengeăcareăs ăoă
protejezeăîmpotrivaăfluctua iilorăvalutareălegateăcuăactivitateaăproictelorădinăstr inateă iăachizi iilorăînăvalut .
(ii)ăRisculădeăpre
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăexpusaălaărisculădeăpre ăaferentătitlurilorădeăparticipareăcaăurmareăaăinvesti iilorăde inuteădeă
societateăşiăclasificateăînăbilan ulăcontabilăindividualăcaădisponibileăpentruăvânzare.ăOăparteădinătitlurileădeă
participareăde inuteăsuntătranzac ionateălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ădinăcareănumaiăac iunileăTransgazăSAăsuntă
tranzac ionateăînămodăregulat.ăValoareaădeăpia ăaăac iunilorăparticipativeăcotateăesteănesemnificativaăşiănuăauă
fost elaborate politici de managementul riscului.
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(iii)ăRisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerarăşiăvaloareaăjust ă
ăăăăăăăăăăRisculădeărat ăaădobânziiăînăcazulăsocietatiiăprovineădinăîmprumuturileăpeătermenăscurtăşiălung.ă
Împrumuturileăcontractateăcuădobând ăvariabil ăexpunăsocietateaălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeă
numerar,ăcareăesteăcompensatăpar ialădeănumerarulăde inutălaărateăvariabile.ăÎmprumuturileăcuădobând ăfix ă
expunăsocietateaălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust .
ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăanalizeaz ăînămodădinamicăexpunereaălaărataădobânzii.ăSuntăsimulateădiferiteăscenarii,ă inândă
seamaădeărefinan ri,ădeăreînnoireaăpozi iilorăexistenteăşiădeăfinan rileăalternative.ăPeăbazaăacestorăscenarii,ă
societateaăcalculeaz ăimpactulăasupraăprofituluiăşiăpierderiiăalămodific riiărateiădobânzii.ăPentruăfiecareăsimulare,ă
seăfoloseşteăacelaşiăprocentădeămodificareăaărateiădobânziiăpentruătoateămonedele.ăScenariileăseăaplic ănumaiăînă
cazulădatoriilorăcareăconstituieăpozi iiămajoreăpurt toareădeădobând .
(b) Riscul de credit
ăăăăăăăăăăRisculădeăcreditărezult ădinănumerarăşiăechivalenteădeănumerar,ădepoziteălaăb nciăşiăinstitu iiăfinanciare,ă
precumăşiădeăexpunerileălegateădeăcreditareăaleăserviciilorădeăforajăşiăconstruc ii,ăincluzândăcrean eleădeăîncasatăşiă
tranzac iileăangajate.
ăăăăăăăăăăÎnăcazulăb ncilorăşiăinstitu iilorăfinanciare,ăsuntăacceptateănumaiăceleăevaluateăindependentăcuăunăratingă
minimă„BB”.
ăăăăăăăăăăPentruăclien i,ănuăexist ăoăevaluareăindependent ,ămanagementulăevalueaz ăbonitateaăfinanciar ăaă
clientului,ă inândăcontădeăpozi iaăfinanciar ,ădeăexperien aătrecut ăşiădeăal iăfactori.ăLimiteleădeăriscăindividualeăseă
stabilescăpeăbazaăcalificativelorăinterneădeăc treăconducereaăexecutiv ăsubăîndrumareaăadministratoruluiăspecială
iăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăAăseăvedeaănotaă17ăpentruăprezent riăsuplimentareăreferitoareălaă
riscul de credit.
(c) Riscul de lichiditate
ăăăăăăăăăăPreviziunileăreferitoareălaăfluxurileădeătrezorerieăsuntăefectuateălaănivelădeăsocietateăşiăagregateădeă
conducereaăsocietatii.ăConducereaăsocietatiiămonitorizeaz ăpreviziunileăprivindănecesarulădeălichidit iăală
acesteia,ăpentruăaăseăasiguraăc ăexist ănumerarăsuficientăpentruăaăr spundeăcerin elorăopera ionale,ăastfelăîncâtă
societateaăs ănuăîncalceălimiteleăîmprumuturilorăsauăîn elegerileălegateădeăîmprumuturiă(undeăeăcazul)ăpentruă
toateăfacilit ileădeăîmprumut.ăAcesteăpreviziuniă inăcontădeăpl ileăasumateăc treăcreditoriăprinăplanulădeă
reorganizare,ădeăplanurileădeăfinan areăaădatorieiăsocietatii,ădeărespectareaăîn elegerilor,ădeărespectareaă
obiectivelorăinterneăprivindăindicatoriiădinăbilan ulăcontabil.
ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăinvesteşteăsurplusulădeănumerarăînăconturileăcurenteăpurt toareădeădobânzi,ă
depoziteleălaătermen,ăselectândăinstrumenteleăcuămaturit iăadecvateăsauălichiditateăsuficient ăpentruăaăoferiăoă
marj ăsuficient ,ăaşaăcumăs-aăstabilităpeăbazaăpreviziunilorăsus-men ionate.
ăăăăăăăăăăÎnătabelulădeămaiăjosăsuntăanalizateădatoriileăfinanciareăaleăSocietatiiăpeăgrupeădeămaturitateărelevant ,ăînă
func ieădeăperioadaăr mas ălaădataăbilan uluiăcontabilăpân ălaădataămaturit iiăcontractuale.ăValorileăprezentateăînă
tabelăreprezint ăvalorileănominaleăactualizateălaădataăbilan uluiăcontabil:

La 31 12 2018

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)
Obliga iiădinăleasingăfinanciar
Furnizoriăşiăalteădatorii
TOTAL

Sub 1 an

Între
2ă iă5ăani

Peste 5 ani

TOTAL

20,149,133

28,538,868

-

48,688,002

3,642,286

27,962,164

-

31,604,450

37,428,909

5,482,384

-

42,911,292

61,220,328

61,983,416

-

123,203,744
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La 31 12 2017

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)
Obliga iiădinăleasingăfinanciar
Furnizoriăşiăalteădatorii
TOTAL

Sub 1 an

Între
2ă iă5ăani

Peste 5 ani

TOTAL

10,254,060

45,823,167

-

56,077,227

4,707,800

31,384,086

-

36,091,886

39,102,544

5,700,352

-

44,802,895

54,064,403

82,907,605

-

136,972,008

3.2 Managementul riscului de capital
ăăăăăăăăăăObiectiveleăfirmeiăcuăprivireălaăadministrareaăcapitaluluiăvizeaz ăprotejareaăcapacit iiăfirmeiădeăa-şiă
continuaăactivitateaăînăviitor,ăastfelăîncâtăs - iăîndeplineasc ăobliga iileăasumateăprinăplanulădeăreorganizare,ăs ă
aduc ăbeneficiiăp r ilorăimplicate,ăprecumăşiămen inereaăuneiăstructuriăoptimeăaăcapitaluluiăpentruăreducereaă
cheltuielilor de capital.
ăăăăăăăăăăPentruăaămen ineăsauăajustaăstructuraăcapitalului,ăsocietateaăpoateăajustaăvaloareaădividendelorăacordateă
ac ionarilor,ăpoateărestituiăcapitalăc treăac ionari,ăemiteănoiăac iuniăsauăvindeăactiveăpentruăreducereaădatoriei.
ăăăăăăăăăăLaăfelăcaăşiăalteăentit iăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacelaşiădomeniu,ăsocietateaămonitorizeaz ă
capitalulăpeăbazaăcoeficientuluiăgraduluiădeăîndatorare.ăDatoriaănet ăseăcalculeaz ăsc zândădinătotalulă
împrumuturiloră(inclusivă„împrumuturileăpeătermenăscurtăşiălung”ădinăbilan ulăcontabilăindividual)ănumerarulăşiă
echivalenteleădeănumerar.ăCapitalulătotalăseăcalculeaz ăadunândălaă„capitalurileăproprii”ădinăbilan ulăcontabilă
individual,ădatoriaănet .
La 31 12 2017

Total împrumuturi (nota 17)
Maiăpu in:ănumerarăşiăechivalentănumerară(notaă12)
Datoriaănet
Total capitaluri proprii
Total capital
Gradul de îndatorare

La 31 12 2018

92,169,113
3,407,465
88,761,648
(15,780,339)
72,981,308

80,292,452
3,709,773
76,582,679
(23,509,220)
53,073,459

122%

144%

3.3ăEstimareaălaăvaloareaăjust
Evalu rileălaăvaloareaăjust ădup ănivelulăurm toareiăierarhiiăaăevalu riiălaăvaloareaăjust :
ă•ăPre urileăcotateă(neajustate)ăpeăpie eleăactiveăpentruăactiveăsauădatoriiăidenticeă-ănivelulă1.
ă•ăDatele,ăalteleădecâtăpreturileăcotate,ăcareăsuntăobservabileăpentruăactivăsauădatorie,ăfieădirectă(adic ,ăpre urile)ă
fieăindirectă(adic ,ăderivateleădinăpre uri)ă–ănivelulă2.
ă•ăDateleăpentruăactivăsauădatorie,ăcareănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileă(adic ,ădateleăintroduseă
neobservabile) - nivelul 3.
Tabelulăurm torăprezint ăactiveleăsocietatiiăcareăsuntăevaluateălaăvaloareaăjust ăla 31 12 2018
La 31 12 2018

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

TOTAL

Activ
Active financiare disponibile pentru
753,191
20,237
773,428
vânzare, din care:
753,191
20,237
773,428
- Titluri de participare
Valoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăincluseăLaăNivelulă1ăseăbazeaz ăpeăcota iileăBurseiădeăValoriă
Bucureşti.
CapitalurileăpropriiăincluseălaăNivelulă3ănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileăşiănuăauăfostădepreciate.
4ăESTIM RIăŞIăRA IONAMENTEăCONTABILEăCRITICE
ăăăăăăăăăăEstim rileăşiăra ionamenteleăsuntăevaluateăcontinuuăşiăauălaăbaz ăexperien aăistoric ăşiăal iăfactori,ăinclusivă
anticip rileăprivindăevenimenteăviitoareăcareăsuntăconsiderateărezonabileăînăcondi iileădate.
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Estim riăşiăipotezeăcontabileăcritice
ăăăăăăăăăăSocietateaăelaboreaz ăestim riăşiăipotezeăreferitoareălaăviitor.ăEstim rileăcontabileărezultateăvorăfi,ăprină
defini ie,ărareoriăegaleăcuărezultateleărealeăcorespunz toare.ăEstim rileăşiăipotezeleăcareăimplic ăunăgradăridicată
deăriscăsauăcareădetermin ăajust riăsemnificativeăaleăvalorilorăcontabileăaleăactivuluiăşiăpasivuluiăînăanulăfinanciară
urm torăsuntăsolu ionateăînăceleăceăurmeaz .
(a) Impozit pe profit
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăpl titoareădeăimpozităpeăprofit.ăPentruăstabilireaăprovizionuluiăpentruăimpozitulăpeăprofită
suntănecesareăaprecieriăsemnificative.ăExist ămaiămulteătranzac iiăşiăcalculeăpentruăcareădeterminareaăimpozituluiă
finalăesteăincert .ăSocietateaărecunoaşteăobliga iileăpentruăverific rileăfiscaleăanticipateăestimândădac ăvorătrebuiă
achitateăimpoziteăsuplimentare.ăDac ărezultatulăfiscalăfinalăalăacestorăopera iuniăesteădiferitădeăsumeleă
înregistrateăini ial,ădiferen eleăvorăinfluen aăprovizioaneleăpentruăimpozitulăpeăprofităşiăimpozitulăamânatăînă
perioadaăînăcareăseăefectueaz ăestimarea.
(b)ăValoareaăjust ăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzare
ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăcareănuăsuntătranzac ionateăpeăoăpia ăactiv ăseăstabileşteăpeă
bazaăunorătehniciădeăevaluare.ăSocietateaărecurgeălaăaprecieriăpentruăaăselectaădiferiteămetodeăşiăaăformulaă
ipotezeăpeăbazaăcondi iilorădeăpia ăexistenteăşiăpeăbazaăsitua iilorăfinanciareăaleăemitentului,ăexistenteălaăfinalulă
fiec reiădateădeăraportare.
(c)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2018ăSocietateaăaplicaăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”.ă
Analizândăimpactulăaplic riiăIFRSă15ăasupraădiferitelorătipuriădeăvenituriărealizateăaăconcluzionatăurmatoarele:
-ăVenituriădinăcontracteădeăconstruc ieă(lucrariădeăforaj):ăseăvaăutilizaămetodaăcostătoăcostăpentruăaăseăcalculaă
stadiulăînăcareăseăafl ăîndeplinireaăobliga ieiădeăexecutareăaălucr rilorădeăforaj,ăluându-seăînăconsiderareă
paragrafulă35ă(a)ădinăIFRSă15.ăÎnăceeaăceăprive teărecuno tereaăpierderiiădinăcontracteădeăconstruc iiăoneroase,ă
Societatea va aplica prevederile IAS 37.
-ăVenituriădinălucrariădeăforajărealizateăînăbazaăunuiăpre ăorar.
-ăAlteăvenituriă(livr riădeăbunuriăetc).
(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare
ăăăăăăăăăăSocietateaăurmeaz ărecomand rileăIASă39ăpentruăaăstabiliăcândăunătitluădeăparticipareădisponibilăpentruă
vânzareăesteădepreciat.ăPentruăaăstabiliăacestălucru,ăesteănevoieădeăra ionamenteăsemnificative.ăCândăfaceăaceast ă
estimare,ăsocietateaăareăînăvedere,ăpeălâng ăal iăfactori,ădurataăşiăm suraăînăcareăvaloareaăjust ăaăuneiăinvesti iiă
esteămaiămic ădecâtăcostulăacesteia;ăşiăs n tateaăfinanciar ăşiăperspectivaăpeătermenăscurtăaăentit iiăemitente,ă
inclusivăaăunorăfactoriăcumăarăfiăperforman aăindustrieiăşiăaăramurii,ăschimb rileătehnologiceăşiăfluxurileădeă
numerarăopera ionaleăşiădeăfinan are.
5ăINFORMA IIăPEăSEGMENTE
Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special,
care sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuăprimulătrimestruădinăplanulădeăreorganizareărapoarteleăîntocmiteădeăConducereaăsociet iiăvoră
urm riăîndeplinireaăindicatorilorăasuma iăprinăplanulădeăreorganizareăînăceeaăceăprive teăveniturile,ăcheltuielileă
directe,ăcheltuielileăindirecte,ămarjaăopera ional ,ăEBITDA.
ăăăăăăăăăăActivitateaăesteăanalizat ădinăperspectivaătipuluiădeăserviciiăprestate.ăDinăpunctădeăvedereăgeografic,ă
aproximativă5,24șădinăcifraădeăafaceriăaăfostărealizat ăpeăbazaăserviciilorăprestateăînăIsrael,ărestulăserviciilorăfiindă
prestateăpeăpia aăintern .
ăăăăăăăăăăSegmenteleădeăactivitateăidentificateăsunt:ăforajăşiăconstruc ii.
ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăevalueaz ăperforman aăsegmentelorădeăactivitateăpeăbazaăprofituluiăînainteădeă
impozitare,ădeăcheltuieliăfinanciareăşiădeăceleăcuăamortizareaăşiădepreciereaă(„EBITDA”).ăRezultateleă
activit ilorăîntrerupteănuăsuntăincluseăînăevaluareaăEBITDA.
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ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăăînregistrat ăînăRomâniaăşiădesf şoar ăactivitateaăatatăpeăpia aăintern ,ăcatăsiăpeăceaăextern .
In anul 2018 societateaăaărealizată5,24șădinăcifraădeăafaceriăînăstr in tate.
ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ă
31 12 2018 suntăurm toarele:
la
La 31 12 2018

Nota

0.09%
Construc ii

99.86%
Foraj

0.05%
Altele

100.00%
TOTAL

14

101,562

113,083,758

61,000

113,246,320

Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri

-

-

-

-

101,562

113,083,758

61,000

113,246,320

(101,721)

(107,251,458)

(54,578)

(107,407,757)

Profit/(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment

(160)

5,832,300

6,422

5,838,563

Cheltuiala cu amortizarea
Costuriăfinanciareă–ănet

(105)

(9,777,042)

(7,600)

(9,784,746)

-

(1,534,338)

-

(1,534,338)

Profit/(pierdere) inaintea impoz.pe profit

(264)

(5,479,080)

(1,178)

(5,480,522)

Chelt/Ven.cu imp.pe profit curent/amanat 20
Profitul / (pierderea) anului

-

(813,432)

-

(813,432)

(264)

(6,292,512)

(1,178)

(6,293,954)

COSTURI

ăăăăăăăăăăLaă31ădecembrieă2018,ăînăcosturiăsuntăeviden iateăatâtăcosturileădirecteă(opera ionale),ăcâtă iăcosturileă
indirecteă i/sauăgeneraleădeăadministrare.
Detaliat structura acestora este:
- costuri direct atribuibile proiectelor 96.196.411 lei
-ăcosturiăgeneraleădeăadministratieă iăindirecteă11.100.306ălei.
ăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ălaă

31 12 2017

suntăurm toarele:

0.11%
Construc ii

21.12%
Foraj

78.77%
Altele

100.00%
TOTAL

390,789

73,841,390

275,456,990

349,689,169

-

-

-

-

390,789

73,841,390

275,456,990

349,689,169

(325,280)

(81,335,176)

(5,554,721)

(87,215,178)

65,509

(7,493,786)

269,902,269

262,473,991

Cheltuiala cu amortizarea
Costuriăfinanciareă–ănet

(2,803)

(7,281,605)

(118,848)

(7,403,256)

(473)

(2,036,759)

(266,547)

(2,303,779)

Profit / (pierdere) inaintea impoz.pe profit

62,234

(16,812,151)

269,516,874

252,766,957

-

-

1,187,714

1,187,714

62,234

(16,812,151)

270,704,588

253,954,671

La 31 12 2017

Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri
Cheltuieliăopera ionale
Profită/ă(pierdere)ăoperational( )ăpeă
segment

Chelt./Ven.cu imp.pe profit curent si amanat

Profitul / (pierderea) anului

20
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6ăIMOBILIZ RIăCORPORALE
ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 31 12 2018
redate în tabelul de mai jos:

precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

Terenuriă iă
cl diri
1

Instala iiă iă
ma ini
2

Mobilier,
dot riă iă
echipamente
3
8

Active în
curs de
construc ie
5
6

5,329,690

48,244,003

28,681

(0)

53,602,374

Intr ri

-

1,610,560

6,792

-

1,617,352

Diferen eădinăreevaluare
Ie iriăactiveănonăcore
Ie iriăactiveăcore
Ch.cuăamort. iăalteădepr.
Val.contabil ănet ăfinal

-

-

-

-

-

-

(325,246)

-

-

(325,246)

(14,815)

(40,656)

-

(176,317)

(9,594,528)

(10,673)

-

(9,781,518)

5,138,558

39,894,134

24,801

(0)

45,057,492

(0)

105,517,623

La 31 12 2018
Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat

211

212

213

223

214

241

TOTAL

(55,471)

231

Cost sau evaluare

5,509,096

99,613,648

394,879

Amortizareăcumulat
Val.contabil ănet ăfinal

(370,539)

(59,719,515)

(370,078)

-

(60,460,131)

5,138,558

39,894,134

24,801

(0)

45,057,492

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 31 12 2017
redate în tabelul de mai jos:

precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

Terenuriă iă
cl diri
1

Instala iiă iă
ma ini
2

Mobilier,
dot riă iă
echipamente
3

Active în
curs de
construc ie
5

24,445,735

17,337,109

69,274

(0)

41,852,118

Intr ri

0

39,590,671

-

-

39,590,671

Diferen eădinăreevaluare

-

-

-

-

-

(17,853,290)

(1,668,134)

(5,173)

-

(19,526,597)

La 31 12 2017
Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat

Ie iriăactiveănonăcore
Ie iriăactiveăcore
Ch.cuăamort. iăalteă
deprec.
Val.contabil ănet ăfinal

S

TOTAL

(933,437)

-

(3,116)

(329,318)

(7,015,644)

(32,303)

-

(7,377,265)

28,681

(0)

53,602,374

5,329,690

S

S

48,244,003

S

(936,553)

O

Cost sau evaluare

5,524,996

99,992,755

394,206

(0)

105,911,957

Amortizareăcumulat
Val.contabil ănet ăfinal

(195,306)

(51,748,752)

(365,525)

-

(52,309,583)

5,329,690

48,244,003

28,681

(0)

53,602,374

ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăcl dirileăSociet tiiăauăfostăreevaluateăultimaădat ălaă31ădecembrieă2016ădeăc treăevaluatoriă
independen i.ăLaă31ădecembrieă2008,ăSocietateaăaăreevaluatăşiăcelelalteăclaseădeăimobiliz riăcorporale.ăEvaluarileă
s-auăfacutăpeăbazaăinformatiilorădeăpeăpiat .
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuălunaăiunieă2017ăsocietateaăaăînceputăvalorificareaăactivelorănonăcoreăînăurmaăpromov riiă
acestoraă iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzareăconformăstrategieiădeăvalorificareăaăactivelor,ă
parte a planului de reorganizare.
ăăăăăăăăNuăaăfostăcapitalizat ădobând ăînăcostulămijloacelorăfixeăînăcursulăanului 2018 .
ăăăăăăăăÎmprumuturileăbancare,ăfacilit ileădeădescoperitădeăcontăşiăscrisorileădeăgaran ieăsuntăgarantateăcuăactiveă
imobilizateăcuăvaloareăcontabil ănet ădeă: 57,927,588 lei (la 31 12 2017 valoarea era de:
68,928,732 lei)
ăăăăăăăăăăVehiculeleăşiăutilajeleăincludăurm toareleăsumeăpentruăcareăSocietateaăesteălocatarulăînăcadrulăunuiă
contract de leasing financiar:
La 31 12 2017

Costă–ăcontracteădeăleasingăfinanciarăcapitalizate
Amortizareăcumulat
Valoareăcontabil ănet

38,789,279
2,790,438
35,998,841
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La 31 12 2018

38,789,279
6,110,539
32,678,739

Activeăde inuteăînăvedereaăvânz rii
Active
de inuteăînă
vederea
vânz rii

La 31 12 2018
Valoareăcontabil ănet ăini ial ărecalculat
Transferuri din mijloace fixe
Vânz ri
Valoareăcontabil ănet ăfinal

311

RD311

TOTAL

15,623,734

15,623,734

RC311

0

-

6532 = 311

2,626,236

2,626,236

6583 = 311

12,997,498

12,997,498

7 IMOBILIZARI FINANCIARE
ăăăăăăăăăăSitua iaăimobiliz rilorăfinanciareănete,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2017

Titluriădeăparticipa ie
Garan iiăpentruăserviciileăfurnizateăter ilor
Alteăinvesti iiăpeătermenălung

La 31 12 2018

71,504
1,286,090
944,955
2,302,550

61,504
1,340,931
773,428
2,175,863

ăăăăăăăăăăSitua iaăTitlurilorădeăparticipareăşiăaltorăinvesti iiănete,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2017

Investi iiăînăfiliale
Investi iaăînăîntreprinderileăasociate
Alteăinvesti iiăpeătermenălung

La data de 31 12 2018

71,504
944,955
1,016,460

61,504
0
773,428
834,932

societateaăaveaăurm toareleăfiliale:
%

M cel riileăMediaşăSRL
Ecocostruct SRL
Dafora Ukraina SRL
Discret SRL
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus SRL

80.03
71.09
100.00
100.00
99.78
95.00

La data de 31 12 2018

La 31 12 2018

La 31 12 2017

La 31 12 2018

9,060,130
1,031,719
19,908
10,000
45,000
16,504
10,183,261

(0)
1,031,719
19,908
45,000
16,504
1,113,131

societateaăînregistraăajustariăpentruădepreciereaăinvesti iilorăla:
La 31 12 2017

La 31 12 2018

M cel riileăMediaşăSRL
Ecocostruct SRL
Dafora Ukraina SRL

9,060,130
1,031,719
19,908
10,111,757

1,031,719
19,908
1,051,627

Investi iaănet ăînăfiliale

71,504

61,504

La data de 31 12 2018

societateaăde ineaătitluriăsubăform ădeăintereseădeăparticipareăînăurm toareleăentit i:
%

CONDMAG SA

45.82
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La 31 12 2017

77,967,265

La 31 12 2018

77,967,265

La data de 31 12 2018

societateaăînregistraăajustariăpentruătitluriăsubăform ădeăintereseădeăparticipare:
La 31 12 2017

CONDMAG SA

La 31 12 2018

77,967,265

77,967,265

-

-

Investi iaănet ăînăîntreprinderileăasociate
8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

La 31 12 2018
Activeăconformăbilan ului

Împrumuturi
iă
crean e

2

431

447

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

437

Active financiare
disponibile
pentru vânzare
4,411

4,424

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
TOTAL

4,482

773,428

773,428

773,428

30,822,149

3,709,773

30,048,721

Împrumuturi
iă
crean e

Active financiare
disponibile
pentru vânzare

TOTAL

36,091,890

36,091,890

Active financiare disponibile
pentru vânzare
Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
TOTAL

446
26,338,948

3,709,773

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

Împrumuturiăc treăp r ileăafiliate
Împrumuturiăc treăpartiăafiliate
Dobândaădeălaăp r iăafiliate
Provizionăpt.deprec.împrumuturilorăc treăp r iăafiliate

444

26,338,948

Active financiare disponibile
pentru vânzare

La 31 12 2017
Activeăconformăbilan ului

4,428

TOTAL

944,955

944,955

944,955

40,444,311

3,407,465

3,407,465

39,499,356

La 31 12 2017

La 31 12 2018

5,355,348
1,133,694
(6,489,042)
-

CÎ
DÎ
495,CÎ495,DÎ

5,250,348
1,133,694
(6,384,042)
-

ăăăăăăăăăăPentruăîmprumuturileădepreciateăc treăp r iăafiliateăaăseăvedeaănotaă10.
9 ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE
ăăăăăăăăăăToateăactiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăpeătermenălungăşiăincludăurm toarele:
La 31 12 2017

Titluri cotate
Transgaz SA
VES SA
SIF MOLDOVA

Titluri necotate
Transgex SA
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La 31 12 2018

888,966
32,952
2,800
924,718

729,645
21,130
2,416
753,191

20,237
20,237

20,237
20,237

944,955

773,428

10ăCLIEN IăŞIăALTEăCREAN E
La 31 12 2017

Crean eăcomerciale
Minus:ăajustareăpt.depreciereaăcrean elorăcomerciale
Crean eăcomercialeă–ănet

491.01 491.02

Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucr riăcontractuale

418.03

411

Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate
clientilorăpt.ălucr riăcontractuale
Sumeădatorateăclientilorăpentruălucr riăcontractualeă
- nete
Alteăsumeănefacturateăclien ilor
Avansuriăc treăfurnizori
Minus:ăajust.pt.depr.crean elorădinăavansuriăc treă
Crean eădinăavansuriăc treăfurnizori
Alteăcrean e
Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăaltorăcrean e
AlteăCrean e

Re ineriă(garantii)
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăre ineriă(garantii)
Por iuneaăcurent :ăre ineriă(garantii)

13,174,397
(4,642,178)
8,532,219

3,179,824

3,281,324

(593,721)

(593,721)

2,586,103

2,687,603

6,063,591

3,043,354

2,094,871
(1,195,099)
899,772

1,609,449
(1,118,915)
490,534

653,456
(206,771)
446,684

1,594,947
(919,480)
675,467

14,055,990
(13,811,150)
244,840

14,119,595
(13,146,114)
973,482

6,489,042
(6,489,042)
-

6,384,042
(6,384,042)
-

8,860,443
(1,286,090)
7,574,353

12,037,655
(1,340,931)
10,696,724

37,270,939

27,099,382

418
4091

491.05

8.6
496

Crean eăfa ădeăp r iăafiliate
CR
REC
Minus:ăajust.pt.depreciereaăcrean elorădeălaăp r iăafiliate 495,CR REC.
Crean eăfa ădeăp r iăafiliateă–ănet
Împrumuturiăc treăp r iăafiliate
Minus:ăajust.pt.deprec.împrumuturilorăc treăp r iă
Împrumuturiăc treăp r iăafiliateă–ănetă(Notaă29)

24,634,043
(5,178,446)
19,455,597

491.04

409

CÎ

DÎ

495,CÎ 495,DÎ

2678 512-GBE

La 31 12 2018

TOTALăCLIEN Iă IăALTEăCREAN E

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaătuturorăcrean elorăcurenteăaproximeaz ăvaloareaăjust ăaăacestora.ăNuăexist ădiferen eă
semnificativeăîntreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaăjust ăaăgaran iilor.
ăăăăăăăăăăVechimeaăcren elorăcomercialeăcareăsuntăscadente,ădarănedepreciate,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2017

Pân ălaă1ălun
Între 1 - 3 luni
Între 3 - 6 luni
Între 6 - 12 luni
Peste 12 luni
TOTAL

1
1
1

15,458,896
2,450,691
906,181
639,829
19,455,597

3
3
3

La 31 12 2018

8,335,167
9,480
29,288
139,518
18,766
8,532,219

ăăăăăăăăăăValorileăneteăaleăclien ilorăşiăaltorăcrean eăaleăSocietatiiăsuntăexprimateăîn:
La 31 12 2017

LEI
USD
EURO
TOTAL

1
1
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3
3

27,346,610
9,923,569
760
37,270,939

La 31 12 2018

27,040,018
13,121
46,243
27,099,382

ăăăăăăăăăăMişc rileăajust rilorăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăaleăSociet iiăsuntăurm toarele:
La 1 ianuarie
Ajust riăpentruădepreciereaăcrean elor
Sume neutilizate stornate
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2017

7,185,180
1,111,080
1,100,463
7,174,563

1
1

3
3

491

496

La 31 12 2018

7,174,563
1,784,114
1,972,408
7,362,857

ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleă
circulanteă-ănet”ăînăsituatiaărezultatuluiăglobală(notaă20).ăSumeleăînregistrateăînăcontulădeăajustariăpentruă
depreciereăsunt,ăînăgeneral,ăeliminateădinăbilan ăatunciăcândănuăseăanticipeaz ăposibilitateaărecuper riiăaltoră
sume.
ăăăăăMişc rileăaferenteăajustarilorăpt.depreciereaăcrean elorăSocietatiiădeălaăp r ileăafiliateăsuntădup ăcumă
urmeaz :
La 1 ianuarie
Ajust riăpt.depreciereaăcrean elorăfa ădeăp r ileăafiliate
Sume neutilizate stornate
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2017

16,017,440
2,758,265
551,450
13,810,625

2
2

La 31 12 2018

13,810,625
840,566
87,492
13,057,551

495,CR
ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleă
circulanteă-ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăMişc rileăaferenteăajustarilorăpentruădepreciereaăîmprumuturilorăacordateădeăSocietateăp r iloră
afiliate suntădup ăcumăurmeaz :
La 31 12 2017

La 1 ianuarie
Ajust.pt.deprec.împrumuturilorăacordateăp r ilorăafiliate
Sume neutilizate stornate
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei
La 31 decembrie

8,724,774
2,235,732
6,489,042

Împr.
Dob.

La 31 12 2018

6,489,042
105,000
6,384,042

495,CÎ495,DÎ
ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăîmprumuturiădepreciateăacordateăp r ilorăafiliateăauăfostăincluseăînă„ajustariădeă
valoareăpentruăactiveleăcirculante,ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăAjustareaădeprecierilorăpentruăcrean eă iăîmprumuturiăc treăp r ileăafiliateăsuntăinfluen ateădeăreevaluareaă
crean eloră iăîmprumuturilorăînăvalut .
11 STOCURI
La 31 12 2017

322

Materii prime si materiale consumabile
Produc iaăînăcursădeăexecu ieă
Marfuri
Produse finite
Alte stocuri
Ajustari pentru depreciere stocuri
TOTAL

301 302 308
331
371 378 4428
345 346 348
303 381 4091
391 3921 3922
3945 3946 398

351

354
393

6,260,286
1,529,026
0
329,831
292,886
(5,425,179)
2,986,849

La 31 12 2018

5,996,431
1,529,026
0
328,359
607,428
(5,647,165)
2,814,079

ăăăăăăăăCompaniaăaăconstituităinăcursulăanuluiădeăraportareăajust riădeădepreciereăpentruăstocuriăcuămi careălent ă
sauăf r ămi careăînăpropor ieădeă50șăpentruăceleăcuăvechimeăîntreă361-720ăzileă iă100șăpentruăceleăcuăvechimeă
mai mare de 720 zile.
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12ăNUMERARăŞIăECHIVALENTEăDEăNUMERARă
La 31 12 2017

Numerarăînăcas
Conturi bancare
TOTAL

531

20,706
3,386,760
3,407,465

La 31 12 2018

6,495
3,703,278
3,709,773

13ăCAPITALăSOCIALăŞIăPRIMEăDEăCAPITAL
La data de 31 12 2018 structuraăac ionariatuluiăsociet iiăesteăurmatoarea:
Num rădeă
ac iuni

La 31 12 2018
C lbureanăGheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Al iăac ionariăpersoaneăfizice
Al iăac ionariăpersoaneăjuridice
TOTAL

La data de 31 12 2017

Procentăde inere

Capital social
(retratat)

500,766,391

49.96%

70,428,821

139,586,800

13.93%

19,631,776

236,889,889

23.63%

33,316,684

125,080,214

12.48%

17,591,540

1,002,323,294

100.00%

140,968,822

structuraăac ionariatuluiăsociet iiăeraăurmatoarea:

La 31 12 2017
C lbureanăGheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Al iăac ionariăpersoaneăfizice
Al iăac ionariăpersoaneăjuridice
TOTAL

Num rădeă
ac iuni

Procentăde inere

Capital social
(retratat)

500,766,391

49.96%

70,428,821

139,586,800

13.93%

19,631,776

236,889,889

23.63%

33,316,684

125,080,214

12.48%

17,591,540

1,002,323,294

100.00%

140,968,822

La data de 31 12 2018 num rulătotalăautorizatădeăac iuniăesteăde 1,002,323,294 buc. fiecare având o
valoareănominal ădeă0,1ălei/ac iune.ăToateăac iunileăemiseăsuntăpl titeăînăîntregime.
ăăăăăăăăăăDiferen aădintreăvaloareaănominal ă iăvaloareaăraportat ăconformăIFRSăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă
const ăînăajust riădeăhiperinfla ie,ăcareăauăfostăînregistrateăînăconformitateăcuăIASă29ă„Raportareaăfinanciar ăînă
economiileăhiperinfla ioniste”ăpân ălaă31ădecembrieă2003.
ăăăăăăăăăăAc iunileăDaforaăSAăauăfostăsuspendateădeălaătranzac ionareălaădataăintr riiăînăinsolven ăaăcompaniei,ă
ultimaăziătranzac ionat ădupaăintrareaăînăinsolven ăfiindăînă19.06.2015ă iăauăfostăreluateălaătranzactionareăînădataă
de 25 septembrie 2017. In data de 29 octombrie 2018 actiunile emise de societate au fost suspendate de la
tranzactionareăînăvedereaăoperariiăuneiăoperatiuniădeăreducereăaăcapitaluluiăsocialăalăsociet ii.ăPân ălaădataă
prezentelorăsituatiiăfinanciare,ăoperatiuneaădeăreducereăaăcapitaluluiăsocialănuăaăpututăfiăimplementat .
14ăCONTRACTEăDEăCONSTRUC IE
La 31 12 2017

Pozi iaănet ăaăcontr.înăcursădeădesf ş.înăbilan ulă
Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucr riăcontractuale
Sumeădatorateăclien ilorăpentruălucr riăcontractuale
TOTAL

418.03

3,179,824
3,202,795
(22,971)
3,179,824

La 31 12 2018

3,281,324
3,427,470
(146,146)
3,281,324

Cuăprivireălaăcontracteleădeăconstruc iiăînăderulareălaă31.12.2018ăsuntăprezentateăurm toareleăinforma ii:
ă-ăvaloareaăestimat ătotal ăaăcontractelorăesteădeă74.760.000 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăcosturilorărealizateăpanaălaă31.12.2018ăesteădeă84.411.714 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăprofituluiărecunoscutăesteădeă12.808.743 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăpierderiiărecunoscuteă(ptăproiecteleăundeăaăfostăcazul)ăesteădeă-3.768.077 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăavansurilorăprimiteădeăSocietateăesteădeă0 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăesteădeăă8.864.958 lei.
ă-ăvaloareaăvenituriădinăproduc ieăînăcursărealizat ă iănefacturat ăesteădeă2.098.285 lei.
ă-ăvaloareăvenituriădinăajust riă”venituriădinăconstruc ii”ăînăperioadaădeăraportareăesteădeă1.183.039 lei.
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15 ALTE REZERVE
La 31 12 2017

Rezerve legale
Impozit pe profit amanat de nat.rezervelor
Diferente val.justa active financ.disponibile pt.vanzare
Rezerve din reevaluarea terenurilor si cladirilor
Alte rezerve
TOTAL

15,659,000
(889,723)
389,138
5,171,627
46,034,024
66,364,067

1061
1034
1035
105
1068

La 31 12 2018

15,659,000
(808,426)
217,611
4,847,930
46,034,024
65,950,140

16ăFURNIZORIăŞIăALTEăDATORII
La 31 12 2017

La 31 12 2018

22,693,929
825,889
485,966
3,923,801
8,894,568
1,371,185
38,195,337

16,828,586
1,670,198
4,194
4,271,571
11,959,814
1,397,434
36,131,796

23,065
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ădatoriiăcomerciale
17.4.
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăgaran iiă
167.02TL
27
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăavansuriădeălaăclien i
419L
(970,727)
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăsumeădatorateăp r ilorăafiliate 17.7.
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăpersonal,asigur riăsocialeăşiă
(2,596,874)
17.8. SBSTL
alte impozite
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăcreditoriădiver i
CDTL
TOTAL
(3,544,508)

58,420
72,046
(93,821)

Datorii comerciale
Garan ii
Avansuriădeălaăclien iă
Sumeădatorateăp r ilorăafiliateă(Notaă29)
Personal,asigur riăsocialeăşiăalteăimpozite
Creditori diversi
TOTAL

12.4. 17.4.
#####
419
12.7. 17.7.
12.8. 17.8. SBS
CD

Por iuneaăcurent

34,650,829

(2,770,084)
(2,733,439)
33,398,357

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ădatoriileăcomercialeăpentruăcareăexist ădistribuiriă
înăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenă
scurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticădatoriileăcomercialeăa aă
cumărezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
17 ÎMPRUMUTURI
La 31 12 2017

Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung
Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturiădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă29)
TOTAL
Pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen scurt
Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturiădeălaăp r ileăafiliateă(Notaă29)
TOTAL

14.1. 14.2.
ÎPATL

10.1. 10.2.
ÎPATS

Total împrumuturi
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La 31 12 2018

45,823,167
31,384,086
77,207,253

28,538,868
27,962,164
56,501,033

10,254,060
4,707,800
14,961,859

20,149,133
3,642,286
23,791,419

92,169,113

80,292,452

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ăîmprumuturileăpentruăcareăexist ădistribuiriăînă
planulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenă
scurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticăîmprumuturileăa aăcumă
rezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
(a) Împrumuturi bancare
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăbancareăaveauăînainteădeăintrareaăînăinsolven ăaăDAFORAăSA,ăscaden aămaxim ăpân ăînă
anulă2019ăşiărataădobânziiăvariabileălegat ădeărataădobânziiăEuriborăsauăRoborăplusăoămarj .ă
ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăîmprumuturilorăaproximeaz ăvaloareaăcontabil ăaăacestora.ăImpactulăscont riiănuăesteă
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile. Nu au fost contractate împrumuturi noi
înăcursulăanuluiă2018.ăLaă31ădecembrieă2018,ăSocietateaăareăîmprumuturiădeălaăurm toareleăb nci:ăBancaă
Transilvania, BCR, BRD, First Bank (preluare de la Piraeus Bank), Kredyt Incaso (preluare de la Unicredit
Bank), A1 Carpi Finance SA (preluare de la Alpha Bank) si Bancpost (preluat de Banca Transilvania). Din
totalul soldului de 48.488.002 RON de la 31 decembrie 2018, 20.149.133 RON sunt pe termen scurt, restul
sumeiăurmândăaăfiăpl tit ăpeăoăperioad ămaiămareădeăunăanăconformăplanuluiădeăreorganizare.
ăăăăăăăăăăValorileăcontabileăaleăîmprumuturilorăcontractateădeăcompanieăsuntăexprimateăînăurm toareleădevize:
La 31 12 2017

26,328,107
29,749,120
56,077,227

EURO
RON

La 31 12 2018

22,602,025
26,085,977
48,688,002

(b) Datorii din contracte de leasing financiar
Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin
locatoruluiăînăcazădeăneplat .
ăăăăăăăăăăSoldulădatoriilorădinăleasingăfinanciarăexistenteălaădataădeă31.12.2018ăseădatoreaz ăachizi ion riiăînă
leasing,ădup ădataăintr riiăînăinsolven ,ăaătreiăgeneratoareăCATă(înălunaădecembrieă2015)ă iăaăaltorăechipamenteă
(dou ăinstala iiădeăforajă-ăăinstalatieăF400ăsiăinstalatieăF350ăTOăBentec)ăutilizateăînăactivitateaăcurent ăă(înălunileă
iulieă iănoiembrieă2017).
18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
ăăăăăăăăăăAnalizaăactivelorăşiădatoriilorăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăseăprezint ădup ăcumăurmeaz :
La 31 12 2017
La 31 12 2018
Active privind impozitul amânat:
5,976,179
5,837,146
Act.priv.imp.amânatădeărecup.dup ămaiămultădeă12ăluni
> 1 an
Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni
< 1 an
5,976,179
5,837,146
Datorii privind impozitul amânat:
Dat.priv.imp.amânatădeărecup.dup ămaiămultădeă12ăluni
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni

La 31 12 2017

> 1 an
< 1 an

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

La 31 12 2018

2,155,843
2,155,843

2,748,945
2,748,945

3,820,336

3,088,202

ăăăăăăăăăăModificareaăbrut ăaferent ăimpozituluiăpeăprofităamânatăesteăurm toarea:
La 31 12 2017

La 1 ianuarie
Situatia rezultatului global (înregistrat)/creditat
Impozit pe profit amânat inclus direct in capitaluri
La 31 decembrie

4412

4412
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(4,685,643)
1,422,041
(556,736)
(3,820,337)

La 31 12 2018

(3,820,337)
811,371
(79,236)
(3,088,202)

ăăăăăăăăModificareaăînăactiveăşiădatoriiăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăînăcursulăanului,ăf r ăaăluaăînăconsiderareă
compensareaăsoldurilorăaferenteăaceleiaşiăautorit iăăfiscale,ăesteăurm toarea:
Datorii privind
impozitul amânat
(ct.4412.01)
J

Contracte
de
construc ii

Depreciere
accelerat

Deprecierea
aferenta dif.
din reeval.

Dif. val.
justa active
financ. disp.
pt.vanz.

TOTAL

4412.01

La 31 12 2016
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2018

-

752,174

1,416,610

29,848

2,198,632

-

513,947

(589,149)

32,414

(42,789)

-

1,266,121

827,460

62,262

2,155,843

-

672,338

(51,792)

(27,444)

593,102

-

1,938,458

775,669

34,818

2,748,945

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânată–ăactivăesteărecunoscutăcuăprivireălaăpierderileăfiscaleăreportateăînăm suraăînă
careăesteăprobabil ărealizareaăbeneficiuluiăfiscalăaferentădinăprofitulăimpozabilăviitor.ăPierdereaăfiscalaăpoateăfiă
reportat ăcontraăunuiăvenităimpozabilăviitor,ăputandăfiărecuperataăpeăoăperioadaădeă7ăani.ă
Active privind
impozitul amânat
(ct.4412.02)

Contracte
de
construc ii

La 31 12 2016
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2018

Pierdere
fiscal

Provizioane

-

TOTAL

-

(6,884,274)

-

-

(6,884,274)

-

908,095

-

-

908,095

-

(5,976,180)

-

-

(5,976,180)

-

139,033

-

-

139,033

-

(5,837,147)

-

-

(5,837,147)
#VALUE!

19ăPROVIZIOANEăPENTRUăOBLIGA IIăŞIăCHELTUIELI
Proviz.
pentru
litigii
##

Proviz.
pt.
proiecte
cu marja
negativa
conform

1512.03

La 31 12 2017

Proviz.
pt.
garan iiă
acordate
clien ilor

Proviz.
pt.
beneficiile
angaj.

1512.02

##

##

Proviz.
pt.
concedii
neefect.ă iă
alte
obliga ii

##

TOTAL

##

2,613,510

190,371

1,647,834

4,451,715

-

173,052

43,644

1,100,071

1,316,767

-

(500,829)

(11,918)

(1,225,184)

(1,737,931)

2,285,733

222,097

1,522,721

4,030,551

-

-

Înregistrat/(creditat) în
contul de profit / pierdere:
-Proviz. suplimentare
-Utilizate în timpul
anului
La 31 12 2018

-

-

-
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(a)ăProvizioaneăpentruăgaran iiă
ăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă
10ășădinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.ăSocietateaăaăcalculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpân ălaărecep iaăfinal ,ăavândăînăvedereăfaptulăc ăaceastaăesteăceaămaiăbun ăestimareăaăcosturiloră
repara iilorănecesare;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbun ăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
(b) Concedii neefectuate
ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăconcediiăneefectuateăpeăparcursulăperioadeiăincludeăcheltuielileăcuăsalariileăşiătoateă
cheltuielile sociale aferente.
(c) Alte obligatii
ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăpensiiăşiăobliga iiăsimilareăs-aăcalculatăprinădeterminareaăobliga iilorăfa ădeăsalaria iălaă
pensionareăprinăestimareaăprobabilit iiădeăaăseăpensionaădinăsocietateăaăfiec ruiăangajat,ăînăfunc ieădeăvârst ,ăsex,ă
func ie,ăsalariu,ăvechimeăînămunc ,ăvechimeăînăsocietate,ăetc.
20ăALTEă(PIERDERI)/CÂŞTIGURIă-ănet
La 31 12 2017

Cheltuieli privind activele cedate
Venituri din vanzarea activelor
Alteă(pierderi)/câştiguri–ănet

6583
7583
6532
7532

(12,835,173)
9,386,344
(3,448,829)

La 31 12 2018

(2,646,046)
2,261,788
(384,258)

ăăăăăăăăăăOăsum ăsemnificativ ăreprezentândăalteăvenituriădinăexploatareăprovineădinăîncepereaăvalorificariiă
activelorănon-coreăînăurmaăpromov riiăacestoraă iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzare,ăconformă
strategiei de valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.
21 ALTE VENITURI
La 31 12 2017

Alte venituri din exploatare
Venituri din subventii
Venituri din sconturi primite

7411 7412 7413 7414
2
7415 7416 7417 7418 7419
767

274,878,007
274,878,007

La 31 12 2018

322,256
322,256

22 ALTE CHELTUIELI
La 31 12 2017

Energieăelectric ,ăînc lzireăşiăapaă
605
Alteăimpozite,ătaxeăşiăcheltuieliăsimilareă
635
Desp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riă
6581
Alte cheltuieli de exploatare
652.0 6531.0 655.0 656.0 657.0 6587.0
6582.0 6585.0 6588.0

(1,522,930)
(824,498)
(898,741)
(1,771,390)
(5,017,559)

La 31 12 2018

(2,859,458)
(793,232)
(844,287)
(1,197,738)
(5,694,715)

ăăăăăăăăăăCheltuielileămariăcuăenergiaăseădatoreaz ăfaptuluiăc ăreprezint ăoăalternativ ămaiăeconomic ă(acoloăundeă
beneficiarulă iăproiectulăpermite)ădecâtăvariantaătermic ăcuămotorin ,ăaceastaădinăurm ăgenerândă iăoăie ireădeă
cashăimediat .
ăăăăăăăăăăLaăpozi iaăDesp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riăpondereaăceaămaiămareăoăreprezint ăvaloareaăechipamenteloră
pierduteăînăsubteranăînătimpulăopera iunilorădeăforaj.
ăăăăăăăăăăPozitiaă”Alteăcheltuieli”ăoăreprezintaăcheltuielileăcuăprotectiaămediului,ăcheltuieliăcuămasaăpersonaluluiă
beneficiarului,ăcheltuieliăsociale,ăcheltuieliăregularizareătabelădefinitivă-ămasaăcredalaă iăalteăcheltuieliădiverse.
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23ăCHELTUIELIăAFERENTEăBENEFICIILORăANGAJA ILOR
CHELTUIELI
Salariiăşiăindemniza iiă
Cheltuieliăcuăasigur riăsocialeă

La 31 12 2017

(17,440,524)
(5,007,107)
(22,447,631)

7
645

NUM RăMEDIUăDEăANGAJA I
Num rădeăangaja i

La 31 12 2018

La 31 12 2017

(22,190,217)
(696,294)
(22,886,511)
La 31 12 2018

317

NMS

316

24ăVENITURIăŞIăCHELTUIELIăFINANCIARE
Cheltuieli financiare

La 31 12 2017

La 31 12 2018

Cheltuieli cu dobânda:

(396,285)

(1,159,478)

- Împrumuturi bancare
- Obligaţii din contracte de leasing financiar
- Alte cheltuieli privind dobanzile

(59,001)
(337,283)
-

(225,970)
(933,508)
-

(2,592,370)

(1,993,997)

(2,988,654)

(3,153,475)

666.01
666.02
666.03

Câ tiguri/(pierderi)ăneteădinăschimbăăvalutarăaferenteă
activit ilorădeăfinan are
Alte cheltuieli financiare
661 662
Cheltuieli financiare

665.00
668.00
663 667
668

Venituri financiare
Venituri din interese de participare
Venituri din dobânzi:

La 31 12 2017

7611 7613 7615
766
4518

- Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt
- Venituri din dobânzi la împrum. acordate părţilor afiliate

Alte venituri financiare
Venituri financiare

768

762

763

765

768

La 31 12 2018

238,571
5,724

7,104

5,724
-

7,104
-

440,580
684,876

1,622,033
1,629,136

668 768
La 31 12 2017
Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciare
Câ tiguriă(pierderi)ădinăproviz.ăpt.ădepreciereaăimob.financiare(786-686)
Câ tiguriă(pierderi)ădinăinvesti iiăfinanciareăcedate
(764Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciareă-ănet
CHELTUIELI FINANCIARE NETE

(2,303,779)

La 31 12 2018

9,060,130
(9,070,130)
(10,000)
(1,534,338)

25ăCHELTUIELIăCUăIMPOZITULăPEăPROFITăCURENTă IăAMÂNAT
La 31 12 2017

Impozit curent:
- Impozit curent la profitul aferent anului
Impozit amânat (nota 18):
ă-ăOrigineaăşiăstornareaădiferen elorătemporareă
Cheltuiala/venitulăcuăimpozitulăpeăprofităcurentă iă
amânat

691
792
692

La 31 12 2018

-

-

(1,187,714)

813,432

(1,187,714)

813,432

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităalăSocietatiiădifer ădeăsumaăteoretic ăcareăarărezultaădacaăs-arăutilizaărataăaplicabil ă
profitului societatii astfel:
La 31 12 2017

REZULTAT BRUT - Profit/(pierdere)

10

Impozitul calculat la rata de impozitare
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La 31 12 2018

253,821,848

(6,293,954)

40,611,496

0

Efectele fiscale ale:
- Deduceri
ă-ăVenituriănesupuseăimpozit rii
- Alte sume asimilate veniturilor
- Cheltuieli nedeductibile fiscal
- Utilizarea de pierderi fiscale nerecuperate anterior
- Minus: Credit fiscal
Cheltuiala / Venitul cu impozitul pe profit

19
24
11.2
37
42
45

691

(24,086,842)
(50,292,145)
2,037,581
14,665,743
(210,092,525)
-

(14,734,998)
(14,078,028)
323,698
24,771,259
(13,946,341)
-

-

-

(13,946,341)

(23,958,364)

48

Profit impozabil / (pierdere fiscala)
26ăREZULTATULăPEăAC IUNE
(a)ăDeăbaz

ăăăăăăăăăăRezultatulădeăbaz ăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăîmp r ireaăprofituluiăaferentăac ionarilorăsociet iiălaă
num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăaflateăînăemisiuneăînătimpulăanului,ăcuăexcep iaăac iuniloră
ordinareăachizi ionateădeăsocietateăşiăp strateăcaăac iuniădeătrezorerieă(notaă13).
La 31 12 2017

Rezultatăaferentăac ionarilorăsociet iiă
Num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînăcursă
de emisiune (mii)

La 31 12 2018

253,954,671

(6,293,954)

1,002,323

1,002,323

253.37

(6.28)

(b) Diluat
ăăăăăăăăăăRezultatulădiluatăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăajustareaănum ruluiămediuăponderatăalăac iunilorăexistenteă
pentruăaăluaăînăconsiderareăconversiaătuturorăac iunilorăpoten ialădiluate.ăSocietateaănuăareădatoriiăconvertibileă
sauăop iuniădeăemisieădeăac iuniăcareăpotăfiătransformateăînăac iuniăcomuneăcareăarăputeaăduceălaăajustareaă
num ruluiămediuăponderatăalăac iunilor.
În anii 2017 i 2018 nuăauăfostăpl titeădividende.
27ăNUMERARăGENERATăDINăACTIVIT

ILEăDEăEXPLOATARE
La 31 12 2017

Profit/(pierdere) net
Ajust riăpentru:
- Depreciere
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core
- Venituri din dobânzi
- Cheltuiala cu dobânda
ă-ăChelt/(venitul)ăcuăinreg.planăpl iăcf.plană
ă-ăImpozităpeăprofităcurentă iăamânată(notaă25)
ă-ăAjustariădeădepreciereăpentruăstocuriăşiăcrean eă
- Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate
ă-ăProvizioaneăpentruăobliga iiăşiăcheltuieliă
- Pierderi din schimbul valutar
- Pierderi din creante
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii
- Venituri din dividende incasate
Profităopera ionalăînainteădeămodific rileăcapitaluluiă
circulant
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La 31 12 2018

253,954,671

(6,293,954)

7,403,256
19,185
3,429,644
(5,724)
396,285
(274,069,331)
(1,187,714)
(5,950,173)
274,581
2,151,789
3,603,917
714,596
(238,571)

9,784,746
384,258
(7,104)
1,159,478
274,101
813,432
(447,794)
(421,164)
371,964
595,737
-

(9,503,590)

6,213,701

Modific riăaleăcapitalăcirculant:
- Stocuri
ă-ăCrean eăcomercialeăsiăalteăcrean e
- Datorii comerciale si alte datorii
Numerar generat din exploatare

10,779,274
(718,688)
(9,834,641)
21,332,603

5,395,381
316,513
10,357,610
(5,278,742)

1,275,684

11,609,082

28ăCONTINGEN E
ăăăăăăăăăăSocietateaăareădatoriiăcontingenteăcuăprivireălaălitigiileărezultateădinăactivitateaăobişnuit .ăNuăseă
anticipeaz ăalteădatoriiăsemnificativeărezultateădinădatoriileăcontingente.
(a) Litigii
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăobiectulăunuiănum rădeăac iuniăînăinstan ărezultateăînăcursulănormalăalădesf şur riiă
activit ii.ăConducereaăsocietatiiăconsider ăc ăacesteăac iuniănuăvorăaveaăunăefectăadversăsemnificativăasupraă
rezultatelorăeconomiceăşiăaăpozi ieiăfinanciareăaăsocietatii,ăcuăexceptiaăcelorăprezentateăînăacesteăsituatiiă
financiare.
(b) Impozitare
ăăăăăăăăăăSistemulădeăimpozitareădinăRomâniaăaăsuferitămultipleămodific riăînăultimiiăaniăşiăesteăîntr-oăfaz ădeă
adaptareălaăjurispruden aăUniuniiăEuropene.ăCaăurmare,ăînc ăexist ăinterpret riădiferiteăaleălegisla ieiăfiscale.ăÎnă
anumiteăsitua ii,ăautorit ileăfiscaleăpotătrataăînămodădiferităanumiteăaspecte,ăprocedândălaăcalculareaăunoră
impoziteăşiătaxeăsuplimentareăşiăaădobânzilorăşiăpenalit ilorădeăîntârziereăaferenteă(înăprezentănivelulădobânziiă
esteădeă0,02șăpentruăfiecareăziădeăîntârziereăiarănivelulăpenalit iiădeăîntârziereăesteădeă0,01șăpentruăfiecareăziă
deăîntârziere).ăÎnăRomânia,ăexerci iulăfiscalăr mâneădeschisăpentruăverificareăfiscal ătimpădeă5ăani.ăConducereaă
societatiiăconsider ăc ăobliga iileăfiscaleăincluseăînăacesteăsitua iiăfinanciareăsuntăadecvate.
(c)ăPre ulădeătransfer
ăăăăăăăăăăLegisla iaăfiscal ădinăRomâniaăincludeăprincipiulă„valoriiădeăpia ”,ăconformăc ruiaătranzac iileăîntreă
p r ileăafiliateătrebuieăs ăseădesf şoareălaăvaloareaădeăpia a.ăContribuabiliiălocaliăcareădesf şoar ătranzac iiăcuă
p r iăafiliateătrebuieăs ăîntocmeasc ăşiăs ăpun ălaădispozi iaăautorit ilorăfiscaleădinăRomânia,ălaăcerereaăscris ăaă
acestora,ădosarulădeădocumentareăaăpre urilorădeătransfer.ă
ăăăăăăăăăăNeprezentareaădosaruluiădeădocumentareăaăpre urilorădeătransferăsauăprezentareaăunuiădosarăincompletă
poateăduceălaăaplicareaădeăpenalitatiăpentruăneconformitate;ăînăplusăfa ădeăcon inutulădosaruluiădeădocumentareă
aăpre urilorădeătransfer,ăautorit ileăfiscaleăpotăinterpretaătranzac iileăşiăcircumstan eleădiferitădeăinterpretareaă
conduceriiăşi,ăcaăurmare,ăpotăimpuneăobliga iiăfiscaleăsuplimentareărezultateădinăajustareaăpre urilorădeătransfer.ă
Conducereaăsocietatiiăconsider ăc ănuăvaăsuferiăpierderiăînăcazulăunuiăcontrolăfiscalăpentruăverificareaăpre uriloră
deătransfer.ăCuătoateăacestea,ăimpactulăinterpret rilorădiferiteăaleăautorit ilorăfiscaleănuăpoateăfiăestimatăînămodă
credibil.ăAcestaăpoateăfiăsemnificativăpentruăpozi iaăfinanciar ăşi/ăsauăpentruăopera iunileăsocietatii.
ăăăăăăăăăăCuăsprijinulăuneiăfirmeădeăconsultan ădinădomeniu,ăSCăDAFORAăSAăaăîntocmitădosarulăpre urilorădeă
transferăatâtăpentruăperioadaă2010-2015,ăcâtă iăpentruăperioadaă2016-2017.ăSiăpentruăanulă2018ăsocietateaăesteăină
curs de actualizare a dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiilor cu partile afiliate.
(d)ăCrizaăfinanciar
Volatilitateaărecent ăaăpie elorăfinanciareăinterna ionaleăşiăromâneşti:
ăăăăăăăăăăActualaăcriz ăglobal ădeălichidit iăaăavutăcaărezultat,ăprintreăaltele,ăunănivelăsc zutăalăfinan riiăpie eiădeă
capital,ăniveluriăsc zuteădeălichiditateăînăsectorulăbancarăşi,ăocazional,ărateămaiămariălaăîmprumuturileă
interbancareăşiăoăvolatilitateăfoarteăridicat ăaăburselorădeăvalori.ăÎnăprezent,ăîntregulăimpactăalăactualeiăcrizeă
financiareăesteăimposibilădeăanticipatăşiădeăprevenităînătotalitate.
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ăăăăăăăăăăConducereaănuăpoateăestimaăînămodăfiabilăefecteleăasupraăpozi ieiăfinanciareăaăSociet iiăaăsc deriiăînă
continuareăaălichidit iiăpie elorăfinanciareăşiăaăcreşteriiăvolatilit iiăcursuluiădeăschimbăalămonedeiăna ionaleăşiăaă
indicilorăpie elorădeăcapital.ăConducereaăconsider ăc ăaăluatătoateăm surileănecesareăpentruăaăasiguraă
continuitateaăSociet iiăînăcondi iileăactuale.
Impactulăasupraălichidit ii
ăăăăăăăăăăVolumulăfinan rilorădinăeconomieăs-aăredusăsemnificativăînăultimaăvreme.ăAceastaăpoateăafectaă
capacitateaăsocietatiiădeăaăob ineănoiăîmprumuturiăşi/sauădeăaărefinan aăîmprumuturileăexistenteăînătermeniăşiă
condi iiăsimilareăcuăfinan rileăprecedente.
Impactulăasupraăclien ilor/ăîmprumut torilor
ăăăăăăăăăăClien iiăşiăal iădebitoriăaiăsocietatiiăpotăfiăafecta iădeăcondi iileădeăpia ,ăceeaăceăpoateăafectaăcapacitateaă
acestoraădeăaărambursaăsumeleădatorate.ăăAceastaăpoateăaveaăimpactăşiăasupraăpreviziunilorăconduceriiăSociet iiă
cuăprivireălaăfluxurileădeănumerarăşiăasupraăevalu riiădeprecieriiăactivelorăfinanciareăşiănefinanciare.ăÎnăm suraăînă
careăexist ăinforma iiădisponibile,ăconducereaăaăreflectatăînămodăadecvatăestim rileărevizuiteăaleăfluxurilorădeă
numerar viitoare în evaluarea deprecierii.
(e) Angajamente
Garan ii
SGB
La data de 31 12 2018 societateaăaveaăemiseăscrisoriădeăgaran ieăînăfavoareaăunorăter eăp r iăinăvaloare
3,111,645 lei (la 31 12 2017 valoarea era de:
1,704,227 lei) . În cazul în care Societatea nu îsi
de
îndeplinesteăobligatiileăcontractualeăacesteăscrisoriăseătransform ăînădatorii.
29ăTRANZAC IIăCUăP R IăAFILIATE
S-auăefectuatăurm toareleătranzac iiăcuăp r ileăafiliate:
(a)ăVânz riădeăbunuriăşiăserviciiă
La 31 12 2017

La 31 12 2018

Entit iăasociate
ă-ăVânz riădeăbunuriă
ă-ăVânz riădeăserviciiă
ă-ăVânz riădeăactiveăfixe

VBEA
VSEA
VAEA

3,594
64,664
-

122,323
-

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăVânz riădeăbunuriă
ă-ăVânz riădeăserviciiă
ă-ăVânz riădeăactiveăfixe

VBCC
VSCC
VACC

1,274
308,338
(3,858)

732,995
-

Vânz rileădeăserviciiăsuntănegociateăcuăter iiăpeăoăbaz ăcost-plus,ăcareăpermiteăoămarj ăceăvariaz ădeălaă5șălaă10ș.
(b)ăAchizi iiădeăbunuriăşiăserviciiă
La 31 12 2017

La 31 12 2018

Entit iăasociate
ă-ăAchizi iiădeăbunuriă
ă-ăAchizi iiădeăserviciiă
ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe

ABEA
ASEA
AAEA

792,009
-

6,382
622,918
-

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăAchizi iiădeăbunuriă
ă-ăAchizi iiădeăserviciiă
ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe

ABCC
ASCC
AACC

86,374
6,061,483
11,424

6,242,223
7,676,940
523,116
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(c)ăCompensa iiăacordateăpersonaluluiă–ăcheieădinăconducere
Personalul-cheieădinăconducereăincludeădirectoriă(executivi,ăneexecutiviăşiăadministratori),ămembriăaiă
Comitetului Executiv.
La 31 12 2017

Salariiă iăpl i

SAL-PL

1,800,144

La 31 12 2018

1,769,737

(d)ăSolduriărezultateădinăvânz riă/cump r riădeăbunuri/serviciiă
La 31 12 2017

La 31 12 2018

Entit iăasociate
ă-ăCrean eădeălaăp r ileăafiliate
ă-ăAvansuriăacordateăp r ilorăafiliate

d.c.1
d.c.2

13,801,437
-

13,693,368
-

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăCrean eădeălaăp r ileăafiliate
ă-ăAvansuriăacordateăp r ilorăafiliate

d.c.3
d.c.4

254,553
14,055,990

426,227
14,119,596

(13,810,625)
245,365

(13,057,551)
1,062,044

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor
Valoareaăcontabil ănet

La 31 12 2017

La 31 12 2018

Entit iăasociate
ă-ăDatoriiăc treăp r iăafiliate
ă-ăAvansuriăacordateădeăp r ileăafiliate

d.d.1
d.d.2

996,712
-

954,244
252

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăDatoriiăc treăp r iăafiliate
ă-ăAvansuriăacordateădeăp r ileăafiliate

d.d.3
d.d.4

2,927,088
-

3,245,309
71,766

3,923,801

4,271,571

ăăăăăăăăăăCrean eleănuăsuntăgarantateăşiănuăpoart ădobând .ăAjustarileăpentruăcrean eădeălaăp r ileăafiliateăsuntă
prezentate în nota 10.
ăăăăăăăăăăDatoriileăc treăp r ileăafiliateărezult ,ăînăprincipal,ădinătranzac iiădeăachizi ie.ăDatoriileănuăpoart ădobând .
(e)ăÎmprumuturiăc treăp r iăafiliateă
La 31 12 2017

Împrumuturiăc treăentit ileăasociateă
Împrumuturiăc treăentit ileăde inuteăsubăcontrolăcomun

e.1
e.2

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor
Valoareaăcontabil ănet

La 31 12 2018

4,077,075
2,411,967
6,489,042

4,077,075
2,306,967
6,384,042

(6,489,042)
(0)

(6,384,042)
(0)

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăc treăentit ileăasociateăauăavutăscaden eăsubăunăană iăauăfostărenegociateăde-aă
lungulătimpuluiăavândăoărat ăaădobânziiăegal ăcuărataădobânziiădeăreferin ăcomunicat ădeăBNR,ăiarălaă
momentulăprezenteiăraport riăacesteăîmprumuturiăsuntăprovizionateă100ș,ăf r ăaăseămaiăcalculaădobânziă
(acesteaăfiindăsociet iăaflateăînăproceduraădeăfaliment).

-37-

30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

ăăăăăăăăăăÎnăperioadaădeăraportareănuăauăexistatămodific riăprivindădrepturileăde in torilorădeăvaloriă
mobiliareăemiseădeăsocietateaăcomercial .
Pentru anul 2019, Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de aproximativ 100
milioaneădeălei,ăcuăexecutieăinăprimulăsemestru.ăInăceeaăceăprivesteăcifraădeăafaceriăaăcompanieiăestim măoă
dublareăaăvaloriiăeiă iăaărezultatuluiăoperationalăpanaălaăfinalulăacestuiăan.
ăăăăăăăăăăÎnădataădeă23.07.2018ăaăavutălocăAdunareaăGeneralaăExtraordinar ăaăAc ionarilorăSCăDAFORAăSA,ăăcareă
aăaprobatăreducereaăcapitaluluiăsocialăalăsociet iiădeălaă100.232.329,40ăleiălaă5.012.337ălei,ărespectivăcuăsumaădeă
95.219.992,4ălei,ăînăvedereaăacopeririiăpar ialeăaăpierderilorăînregistrateăînăcontabilitateădinăexerci iileăfinanciareă
anterioareă(înăcontulărezultatăreportat)ăprinărealizareaăurm toarelorăopera iuni:
-ăreducereaănum ruluiădeăac iuni,ăînămodăpropor ionalăcuăcotaădeăparticipareăaăfiec ruiăac ionarălaăcapitalulăsocială
laădataădeăînregistrare,ăşi
-ămajorareaăvaloriiănominaleăaăuneiăac iuniădeălaă0,1ăleiăperăac iuneălaă1ăleuăperăac iune,ăprinăreducereaă
corespunz toareăaănum ruluiădeăac iuniăde inuteădeăfiecareăac ionarălaădataădeăînregistrare,ărespectivă10ăac iuniă
cuăvaloareănominalaădeă0,1ălei/ac iuneţă1ăac iuneăcuăvaloareănominalaădeă1ăleu/ac iune.
Reducerea de capital social aprobata prin Hot.AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi implementata. Oficiul
Registrului Comertului a respins cererea formulata de societate in vederea inregistrarii acestei operatiuni.
Societatea a formulat plangere impotriva rezolutiei emisa de Oficiul Registrului Comertului care face obiectul
dosarului cu numarul 2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. In data de 07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a
pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii, urmand ca dupa comunicarea sentintei societatea sa
promoveze calea de atac prevazuta de lege.
ăăăăăăăăăăSocietateaăinten ioneaz ăs ăprelungeasc ăplanulădeăreorganizareăcuăînc ăunăan,ăopera iuneăreglementat ă
prinăLegeaăInsolven ei.
ăăăăăăăăăăNuăsuntăalteăevenimenteăsemnificativeădeămen ionat.
Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăast zi,ă27.03.2019
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DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE
S-au întocmit situatiile financiare individuale anuale la 31.12.2018 pentru:
Entitate:
S.C. DAFORA S.A.
Judeţul:
32 - SIBIU
Adresa:
Medias str. P-a Regele Ferdinand I nr.15
Nr. din registrul comerţului: J 32/ 8/ 1995
Forma de proprietate:
35 -Societate comerciala cu raspundere limitata
Activitate preponderentă:
CAEN 1910 ActivităTi de servicii anexe extracTiei
petrolului si gazelor naturale
Cod de identificare fiscală: RO 7203436
Gheorghe Calburean în calitate de Administrator special al S.C. DAFORA S.A. si
Gaidarji Stela reprezentant legal al S.C. Stela Cont S.R.L., prestator servicii de contabilitate,
membră a CECCAR, înregistrată sub nr.110, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor
financiare individuale la 31.12.2018 şi confirmă că:
a) Situatiile financiare individuale pentru anul 2018, s-au întocmit în conformitate cu
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară asa cum au fost adoptate de U.E.
b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare individuale anuale
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
c) Situatiile financiare individuale anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
defaşurată.
d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Administrator special,
Gheorghe Calburean

Compartiment contabilitate,
Gaidarji Stela,
în numele
S.C. Stela Cont SRL

Raportul auditorului independent
Către acţionarii societăţii DAFORA S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure
collective

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare individuale
Opinia
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii S.C. DAFORA S.A. - în
insolvență, in insolvency, en procedure collective ("Societatea"), cu sediul social în Piața
Regele Ferdinand I, nr. 15, Mediaș, Sibiu, România, identificată la Registrul Comerțului cu nr.
J32/8/1995 și codul de identificare fiscală RO7203436, care cuprind situația individuală a
poziției financiare la data de 31.12.2018, situația individuală a rezultatului global, situația
individuală a modificărilor capitalurilor proprii și situația individuală a fluxurilor de trezorerie
aferente exercițiului încheiat la această dată, şi notele explicative la situațiile financiare
individuale, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situaţiile financiare
individuale menţionate se referă la:
• Activ net negativ / Total capitaluri negative:
• Rezultatul net al exerciţiului financiar:

-23.509.220 lei,
-6.293.954 lei (pierdere)

2. In opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate ale Societăţii prezintă fidel, sub toate
aspectele semnificative, poziția financiară individuală a Societății la data de 31.12.2018, și
performanța sa financiară individuală și fluxurile sale de trezorerie individuale aferente
exercițiului încheiat la aceeaşi dată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările ulterioare („OMFP
2844/2016”) şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare individuale.
Baza pentru opinie
3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA),
Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene
(„Regulamentul nr. 537/2014”) și Legea nr. 162/2017 („Legea’’). Responsabilitățile noastre în
baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatea auditorului în
legătură cu auditul situațiilor financiare individuale” din raportul nostru. Suntem independenți
față de Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de
Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA) şi conform
celorlalte cerințe etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și
am îndeplinit și celelalte cerințe de etică prevăzute în Codul IESBA. Credem că probele de
audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia
noastră.
Evidențierea unor aspecte - Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității
4. După cum este prezentat în Nota 2.2.1 la situațiile financiare individuale, Societatea a intrat
în insolvenţă la data de 19.06.2015. De asemenea, la data de 31.12.2018 Societatea
înregistra capitaluri proprii negative în sumă de -23.509.220 lei, care sunt mai puțin de
jumătate din valoarea capitalului social. Aceste aspecte indică existența unei incertitudini
semnificative care ar putea genera îndoieli cu privire la capacitatea Societății de a-și
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continua activitatea. La data autorizării situațiilor financiare individuale atașate, Societatea
are un plan de reorganizare aprobat de către adunarea creditorilor în data de 30.12.2016 și
confirmat de către judecătorul sindic în data de 30.03.2017. Planul de reorganizare aprobat
de adunarea creditorilor prevede măsuri de redresare pe o perioadă de trei ani de la data
confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. La data de 31.12.2018
situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite pe baza principiului continuității
activității, întrucât conducerea Societății consideră că planul de reorganizare aprobat de
adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Societății și la ieșirea din insolvență. Opinia
noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.
Aspectele cheie de audit
5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare individuale ale exercițiului
curent. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare individuale în
ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu
privire la aceste aspecte. În plus față de aspectul descris în secțiunea Evidențierea unui aspect
- Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității, considerăm că aspectul descris
mai jos reprezintă un aspect cheie de audit care trebuie comunicat în raportul nostru.

Aspect cheie de audit

Proceduri de audit realizate pentru a adresa
aspectul cheie de audit

Recunoașterea veniturilor conform standardului IFRS 15
După cum este prezentat în situațiile financiare individuale
anexate, Societatea recunoaște venituri din lucrări de foraj
realizate în baza unui preț orar sau în baza unui preț
contractual fix.

Procedurile realizate pentru a obține o asigurare
rezonabilă cu privire la recunoașterea veniturilor din
lucrări de foraj realizate în baza unui preț contractual
fix au fost următoarele:

Pentru contractele de lucrări de foraj realizate în baza unui
preț orar, Societatea recunoaște la sfârșitul fiecărei luni
venitul reprezentând numărul de ore realizate înmulțit cu
rata orară.

•

Înțelegerea întregului proces de recunoaștere a
veniturilor din contracte de lucrări de foraj
realizate în baza unui preț contractual fix și
documentarea lui prin obținerea unui flux
complet de informații pentru o tranzacție
semnificativă;

•

Testarea veniturilor prin obținerea de confirmări
directe de la clienți și efectuarea de proceduri
alternative pentru clienții de la care nu am
obținut confirmare;

•

Testarea contractelor de lucrări de foraj realizate
în baza unui preț contractual fix în derulare la
data de 31.12.2018 și evaluarea rezonabilității
metodei cost to cost utilizată pentru estimarea
stadiului de finalizare la 31.12.2018;

•

Proceduri analitice pentru a înțelege variațiile
semnificative cu privire la fiecare contract în
parte.

Pentru contractele de lucrări de foraj realizate în baza unui
preț contractual fix, Societatea utilizează metoda cost to cost
pentru a calcula stadiul în care se află îndeplinirea obligației
de executare a lucrarilor de foraj.
Metoda cost to cost presupune că stadiul de finalizare este
estimat prin referinţă la costurile contractului realizate până
la data bilanţului contabil ca procentaj din costurile totale
estimate pentru fiecare contract.
Această metodă implică estimări ale conducerii Societății cu
privire la:
•

Procentul de finalizare al fiecărui contract în parte
la data situațiilor financiare individuale;

•

Costurile totale ale fiecărui contract în parte la data
situațiilor financiare;

•

Profitul brut ce se va obține pentru fiecare contract
în parte.

În ceea ce privește recunoașterea pierderii din contracte
oneroase, Societatea aplică prevederile IAS 37.

În urma testelor de audit am obținut probe suficiente
și adecvate pentru a concluziona că politicile
adoptate de Societate, veniturile recunoscute și
informațiile din notele la situațiile financiare
individuale cu privire la veniturile din contracte de
lucrări de foraj sunt rezonabile.
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Alte aspecte
6. Atragem atenția asupra Notei 2.3 la situațiile financiare individuale atașate, care specifică
faptul că Dafora SA este societatea mamă a grupului Dafora. Managementul Societății este
decis să emită situațiile financiare consolidate aferente grupului Dafora întocmite în
conformitate cu OMFP 2844/2016, în termenul stabilit de lege.
7. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care
trebuie sa le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura
permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și
acționarii acesteia (în ansamblul lor) pentru auditul nostru și pentru acest raport de audit.
Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile de guvernanță pentru situaţiile financiare
individuale
8. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor
situaţii financiare individuale în conformitate cu OMFP 2844/2016 şi cu politicile contabile
descrise în notele la situaţiile financiare individuale, și pentru acel control intern pe care
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare individuale
lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În procesul de întocmire a situațiilor financiare individuale, Conducerea este de asemenea
responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând
în notele explicative la situațiile financiare individuale, dacă este cazul, aspectele referitoare
la continuitatea activității, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității
activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea
sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor
operațiuni.
10. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului
de raportare financiară al Societății.
Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare individuale
11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate
fie de fraudă, fie de eroare, precum și 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 Standardele Internaționale de
Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările
pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare, și sunt considerate semnificative dacă se poate
preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile
economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situații financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm
raționamentul profesional și ne menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De
asemenea:
•

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare
individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de
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audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și 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 și 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 a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al
estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații efectuate de către
conducere;

•

Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
principiului continuității activității în contabilitatea Societății și 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-și 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 individuale 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 ulterioare raportului de audit pot determina Societatea să nu își
mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;

•

Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare individuale,
inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare individuale
reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea
fidelă;

13. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre
alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și
principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului
intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat
cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte
aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și,
acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
15. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada
curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în
raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea
publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinam că un
aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca
beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.
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Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare individuale
Administratorii Societăţii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu
cerințele articolelor 15-19 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 2844/2016, a unui
raport al administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern
pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor
care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor este prezentat sub forma Raportului Anual și nu face parte din situațiile
financiare individuale ale Societăţii.
Opinia noastră
administratorilor.

asupra

situațiilor

financiare

individuale

anexate

nu

acoperă

raportul

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale ale Societăţii la 31.12.2018, noi
am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:
a)

în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate
aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b)

raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,
informațiile relevante cerute de articolele 15-19 din Reglementările Contabile aprobate prin
OMFP 2844/2016;

c)

în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare
individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 cu privire la Societate și la
mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie
eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare
În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, furnizăm următoarele
informații în raportul nostru independent de audit, care sunt necesare în plus față de cerințele
Standardelor Internaționale de Audit:
Numirea auditorului și durata misiunii
Am fost numiți auditorii Societății prin decizia Administratorului Special și al Administratorului
Judiciar din data de 25.10.2016 în vederea auditării situațiilor financiare individuale și consolidate
ale Societății pentru exercițiile financiare 2016 – 2017 și prin decizia Administratorului Special și al
Administratorului Judiciar numărul 8 din data de 20.07.2018 în vederea auditării situațiilor
financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiile financiare 2018 – 2019. Durata
totală neîntreruptă a misiunii noastre este de 4 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la
31.12.2016 până la 31.12.2019.
Consecvența cu Raportul Suplimentar prezentat Comitetului de Audit
La data emiterii prezentului raport de audit, Societatea nu are un Comitet de Audit, către care să
emitem un raport suplimentar.
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Furnizarea de servicii care nu sunt de audit
Declarăm că nu am furnizat pentru Societate servicii interzise care nu sunt similare auditului,
menționate la art. 5 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014. În plus, nu am furnizat pentru
Societate și nici pentru entitățile pe care aceasta le controlează alte servicii care nu sunt de audit și
care nu au fost prezentate în situațiile financiare individuale.

Bucureşti, 27.03.2019

Ella Chilea
Auditor înregistrat în Registrul public electronic cu nr. 2190 / 2007

In numele: MAZARS ROMANIA SRL
Societate de audit înregistrată în Registrul public electronic cu nr. 699/2007

Dafora SA
În reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Declaraţie de Guvernanţă Corporativă 2018
Prevederea din Cod

A.1. Toate societăţile trebuie să aibă un regulament
intern al Consiliului care include termenii de
referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile
cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică,
printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de
interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.
În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice
Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care
au survenit sau pot surveni şi să se abţină de la
participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu
excepţia cazului în care neprezentarea ar împiedica
formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea
unei hotărâri privind chestiunea care dă naştere
conflictului de interese respectiv
A.3.Consiliul de Administraţie sau Consiliul de
Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin cinci
membri.
A.4.Majoritatea
membrilor
Consiliului
de
Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă.
Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie
sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie
independent în cazul societăţilor din Categoria
Standard. În cazul societăţilor din Categoria
Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai
Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de
Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare
membru independent al Consiliului de Administraţie
sau al Consiliului de Supraveghere, după caz,
trebuie să depună o declaraţie la momentul
nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii,
precum şi atunci când survine orice schimbare a
statutului său, indicând elementele în baza cărora se
consideră că este independent din punct de vedere
al caracterului şi judecaţii sale10.
A5. Alte angajamente şi obligaţii profesionale relativ
permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv
poziţii executive şi neexecutive în Consiliul unor
societăţi şi instituţii non-profit, trebuie dezvăluite
acţionarilor şi investitorilor potenţiali înainte de
nominalizare şi în cursul mandatului său.
A6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte
Consiliului informaţii privind orice raport cu un
acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni
reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot.
Această obligaţie se referă la orice fel de raport care
poate afecta poziţia membrului cu privire la chestiuni
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dl.
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decise de Consiliu.
A7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al
Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii
Consiliului.
A8. Declaraţia privind guvernanţa corporativă va
informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub
conducerea Preşedintelui sau a comitetului de
nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma măsurile
cheie şi schimbările rezultate în urma acesteia.
Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind
evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile şi
frecvenţa procesului de evaluare.
A9. Declaraţia privind guvernanţa corporativă
trebuie să conţină informaţii privind numărul de
întâlniri ale Consiliului şi comitetelor în cursul
ultimului an, participarea administratorilor (în
persoană şi în absenţă) şi un raport al Consiliului şi
comitetelor cu privire la activităţile acestora
A10 Declaraţia privind guvernanţa corporativă
trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul
exact de membri independenţi din Consiliul de
Administraţie sau din Consiliul de Supraveghere.
A11. Consiliul societăţilor din Categoria Premium
trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare
format din persoane fără funcţii executive, care va
conduce procedura nominalizărilor de noi membri în
Consiliu şi va face recomandări Consiliului.
Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare
trebuie să fie independentă.
B1. Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit
în care cel puţin un membru trebuie să fie
administrator neexecutiv independent. Majoritatea
membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi
dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru
funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un
membru al comitetului de audit trebuie să aibă
experienţa de audit sau contabilitate dovedită şi
corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria
Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din
cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor
comitetului de audit trebuie să fie independenţi.
B2. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie
un membru neexecutiv independent.
B3. În cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de
audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a
sistemului de control intern.
B4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea
şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de
adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de
control intern prezentate către comitetul de audit al
Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care
conducerea executivă soluţionează deficienţele sau
slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi
prezentarea de rapoarte relevante în atenţia
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Consiliului.
B5. Comitetul de audit trebuie să evalueze
conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile
societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.
B6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa
sistemului de control intern şi a sistemului de
gestiune a riscului.
B7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze
aplicarea standardelor legale şi a standardelor de
audit intern general acceptate. Comitetul de audit
trebuie să primească şi să evalueze rapoartele
echipei de audit intern.
B8. Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau
analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea
trebuie urmate de raportări periodice (cel puţin
anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior
Consiliului.
B9. Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament
preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu
tranzacţii şi acorduri încheiate de societate cu
acţionari şi afiliaţii acestora.
B10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care
să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu
oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a
carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din
activele nete ale societăţii (conform ultimului raport
financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei
opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului
şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor
investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se
încadrează în categoria evenimentelor care fac
obiectul cerinţelor de raportare.
B11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o
divizie separată structural (departamentul de audit
intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei
entităţi terţe independente.
B12. În scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor
principale ale departamentului de audit intern,
acesta trebuie să raporteze din punct de vedere
funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului
de audit. În scopuri administrative şi în cadrul
obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce
riscurile, acesta trebuie să raporteze direct
directorului general.
C1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de
internet politica de remunerare şi să includă în
raportul anual o declaraţie privind implementarea
politicii de remunerare în cursul perioadei anuale
care face obiectul analizei.
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D1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de
Relaţii cu Investitorii – făcut cunoscut publicului larg
prin persoana/persoanele responsabile sau ca
unitate organizatorică. În afară de informaţiile
impuse de prevederile legale, societatea trebuie să
includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată
Relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză,
cu toate informaţiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul
constitutiv, procedurile privind adunările generale ale
acţionarilor;
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor
de conducere ale societăţii, alte angajamente
profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii
executive şi neexecutive în consilii de administraţie
din societăţi sau din instituţii non-profit;
D.1.3. Rapoartele curente şi rapoartele periodice
(trimestriale, semestriale şi anuale) – cel puţin cele
prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele
curente cu informaţii detaliate referitoare la
neconformitatea cu prezentul Cod;
D.1.4. Informaţii referitoare la adunările generale ale
acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informative;
procedura de alegere a membrilor Consiliului;
argumentele care susţin propunerile de candidaţi
pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile
profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu
privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile
societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;
D.1.5. Informaţii privind evenimentele corporative,
cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către
acţionari, sau alte evenimente care conduc la
dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar,
inclusiv termenele limită şi principiile aplicate acestor
operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate
într-un termen care să le permită investitorilor să
adopte decizii de investiţii;
D.1.6. Numele şi datele de contact ale unei
persoane care va putea să furnizeze, la cerere,
informaţii relevante;
D.1.7. Prezentările societăţii (de ex., prezentările
pentru investitori, prezentările privind rezultatele
trimestriale, etc.), situaţiile financiare (trimestriale,
semestriale, anuale), rapoartele de audit şi
rapoartele anuale.
D2. Societatea va avea o politică privind distribuţia
anuală de dividende sau alte beneficii către
acţionari, propusă de Directorul General sau de
Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui
set de linii directoare pe care societatea
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intenţionează să le urmeze cu privire la distribuirea
profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie
către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet
a societăţii.
D3. Societatea va adopta o politică în legătură cu
previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau
nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale
unor studii ce vizează stabilirea impactului global al
unui număr de factori privind o perioada viitoare (aşa
numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie
are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele
efective putând diferi în mod semnificativ de
previziunile prezentate iniţial. Politica privind
previziunile va stabili frecvenţa, perioada avută în
vedere şi conţinutul previziunilor. Daca sunt
publicate, previziunile pot fi incluse numai în
rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale.
Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina
de internet a societăţii
D4. Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu
trebuie să limiteze participarea acţionarilor la
adunările generale şi exercitarea drepturilor
acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare,
cel mai devreme, începând cu următoarea adunare
a acţionarilor.
D5. Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea
generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor
sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
D6.Consiliul va prezenta adunării generale anuale a
acţionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de
control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative,
precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse
deciziei adunării generale.
D7.Orice specialist, consultant, expert sau analist
financiar poate participa la adunarea acţionarilor în
baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului.
Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe
la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia
cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în
alt sens.
D8. Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale
vor include informaţii atât în limba română cât şi în
limba engleză referitoare la factorii cheie care
influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al
profitului operaţional, profitului net şi al altor
indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru
la altul cât şi de la un an la altul.
D9. O societate va organiza cel puţin două
şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în
fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii
vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a
paginii de internet a societăţii la data
şedinţelor/teleconferinţelor.
D10. În cazul în care o societate susţine diferite
forme de expresie artistică şi culturală, activităţi
sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi
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consideră că impactul acestora asupra caracterului
inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din
misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica
politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.

insolventa.

Administrator special,
Călburean Gheorghe
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PREZENTARE COMPANIE MAMA

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale,
lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele
de foraj.

S.C. Dafora S.A. a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome
Romgaz Medias.Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de Gaz. Dupa
o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de privatizare inceput in
1995,Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.
De atunci, activitatea de foraj s-a aflat intr-o continua dezvoltare si compania a efectuat
lucrari atat in Romania cat si in strainatate.
Dafora S.A. este membra a I.A.D.C. (International Association of Drilling Contractor) prin
A.C.F.R. (Asociatia Contractorilor de Foraj din Romania) si de asemenea a Asociatiei Camerei
de Comert si Industrie Romano-Irakiana (CCIRI) iar incepand cu anul 2008 actiunile Dafora
S.A. se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti
În conformitate cu prevederile art.81 din Legea nr.85/2014, începând cu data de
19.06.2015 și până la data de 25.09.2017 acțiunile emise de către Dafora SA au fost
suspendate de la tranzacționarea pe BVB, după această dată reluându-se tranzacționarea
acestora. In data de 29 octombrie 2018 actiunile emise de societate au fost suspendate de
la tranzactionare în vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului social al
societății. Reducerea de capital social aprobata prin Hot . AGEA 2/23.07.2018 nu a putut fi
implementată. Oficiul Registrului Comertului a respins cererea formulata de societate in
vederea inregistrarii acestei operatiuni. Societatea a formulat plângere impotriva Rezolutiei
emisa de Oficiul Registrului Comertului care face obiectul dosarului cu numarul
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2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. In data de 07.03.2019 Tribunalul Sibiu s-a
pronuntat in sensul respingerii plangerii societății, urmand ca dupa comunicarea sentintei
societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .

Scurt istoric

Activitatea de foraj a inceput in 1907, odata cu inceperea
cautarii de sare de potasiu in Transilvania. In anul 1909, in
timpul executarii lucrarilor de foraj la sonda 2 Sarmasel, s-a
descoperit gaz natural la o adancime de 302 m. Aceasta a
dus, pentru prima data in Europa si in Bucuresti, la
iluminarea cu lampi pe gaz. Un alt eveniment important care
a marcat activitatea de foraj in Transilvania l-a constituit
inceperea forajului unei sonde in anul 1943 in zona Copsa
Mica pentru omorarea unei sonde in eruptie. Toate aceastea
au dus la dezvoltarea intensa a activitatii de foraj, fiind
descoperite pana astazi o multime de structuri gazeifere.
Primul foraj dirijat a fost executat in 1934 de catre John
Eastman, la sonda 2 Alexander. Pentru specialistii romani,
acesta a reprezentat inceputul cooperarii cu companii
renumite din lume. De atunci, aceasta cooperare este in continua dezvoltare. Suntem
mandri de faptul ca majoritatea sondelor din Transilvania, precum si cea mai adanca sonda
de aici, au fost forate de Dafora. Cea mai buna garantie a executarii unor servicii de inalta
calitate, o reprezinta experienta acumulata, buna pregatire si calificarea specialistilor
companiei.
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Experienta

Dafora executa servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale,
lucrari de probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta pentru echipamentele
de foraj.
Beneficiind de o experienta vasta in exploatarea de petrol si gaze, ne mandrim cu faptul ca
Dafora a contractat majoritatea lucrarilor de foraj pentru companiile internationale
implicate in acest sector in Romania. Indelungata activitate in acest domeniu, garantia
executarii serviciilor de calitate alaturi de implicarea si calificarea oamenilor Dafora au dus
in trecut la promovoarea serviciilor si pe pietele de foraj internationale prin contracte
derulate in Tanzania, Uganda, Sudan, Mozambic, Bulgaria, Franta, Ucraina si Israel.

FORAJUL IN CIFRE
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DECLARATIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL
La data întocmirii Situațiilor Financiare, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din
cadrul procedurii generale de insolvență a societatii deschise la data de 19.06.2015, in
dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu.
Dafora isi desfasoara activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar în
baza art. 141 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea este condusă în continuare
de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. În perioada de
observație si in cea de reorganizare, societatea a contractat noi lucrări, concentrându-si
resursele umane, tehnice si financiare în vederea executării în cele mai bune condiții a
proiectelor noi, societatea adoptănd în continuare principiul continuității activității la
întocmirea situațiilor sale financiare individuale.
Dafora a facut in mod permanent eforturi pentru eficientizarea activitatii curente si
implementarea masurilor asumate in planul de reorganizare . Suntem determinati sa ne
atingem obiectivele , iar expertiza adminstratorului judiciar , know-how-ul si implicarea
angajatilor companiei dau increderea ca societatea sa va reconstrui pe baze solide . Evolutia
favorabila a companiei in 2018 a permis sustinerea costurilor financiare angajate pentru
achizitionarea in sistem leasing a unor instalatii performante de foraj la mare adancime,
necesare desfasurarii activitatii curente la standardele de performanta cerute de beneficiari.
Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie
2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecțiuni Rapoartele
financiare aferente trimestrelor I-VII, parcurse de la implementarea planului de
reorganizare. Compania şi-a îndeplinit obligațiile de plată stabilite în Programul de plăți,
efectuând plăți atât din activitatea operațională, cât şi din valorificarea activelor. Totodată,
societatea a efectuat plăți anticipate către creditori din valorificarea activelor excedentare.
Pentru anul 2019 Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de
aproximativ 100 milioane de lei, cu executie in primul semestru. In ceea ce priveste cifra de
afaceri a companiei estimam o dublare a valorii ei si a rezultatului operational pana la finalul
anului 2019.
Gheorghe Calburean
Administrator special
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ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR DAFORA
In prezent administrarea societatii este asigurata de:
Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special
Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze” din
cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in 1983 in
cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii 1983-1995
a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai apoi director
general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in functia de
Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de Director General si
Administrator Special al SC DAFORA SA .
CITR FILIALA CLUJ SPRL(fosta Casa de Insolventa Transilvania) –Administrator judiciar
CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea nr.
471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015, iar apoi a fost
confirmata ca administrator judiciar prin Incheierea nr. 44/04.02.2016 emisa de Tribunalul
Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015/a41.

ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR CONDMAG
In sedinta din 14.07.2015, Consiliul de Administratie al CONDMAG SA a decis formularea si
depunerea unei cereri de declansare a procedurii insolventei la cererea debitorului.
Incepand cu data de 09.03.2018 societatea de afla in procedura de reorganizare .
In prezent administrarea societatii este asigurata de:
Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special
Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze” din
cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in 1983 in
cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii 1983-1995
a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai apoi director
general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in functia de
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Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de Director General si
Administrator Special al SC DAFORA SA si Administrator Special al CONDMAG SA.

ROMINSOLV SPRL –Administrator judiciar
ROMINSOLV SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea din
20.07.2015 emisa de Tribunalul Brasov in dosarul nr.2899/62/2015, fiind confirmata ulterior
de către Adunarea Generală a Creditorilor din data de 29.09.2015.

ASPECTE FINANCIARE ALE GRUPULUI

INDICATORI ECONOMICI
Solvabilitatea patrimonială
Solvabilitatea patrimonială 2015 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -151,42%
Solvabilitatea patrimonială 2016 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -283,18%
Solvabilitatea patrimonială 2017 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -13,02%
Solvabilitatea patrimonială 2018 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -23,58%
Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la
scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună cand rezultatul obținut
depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.
Variatia la Solvabilitatea patrimoniala a fost influentata in anul 2018 fata de valoarea din
anul precedent, pe fondul scaderii activelor totale , ca urmare a amortizarii , si ca urmare a
impactului in capitalurile proprii in urma inregistrarii rezultatului aferent exercitiului .
Gradul de îndatorare
Gradul de îndatorare 2015 = Datorii totale / Total activ x 100 = 251.42%
Gradul de îndatorare 2016 = Datorii totale / Total activ x 100 = 383.18%
Gradul de îndatorare 2017 = Datorii totale / Total activ x 100 = 113.02%
Gradul de îndatorare 2018 = Datorii totale / Total activ x 100 = 123.58%
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Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte
surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). În condiții normale de activitate
gradul de îndatorare trebuie să se situeze în jur de 50%. O limită sub 30% indică o rezervă în
apelarea la credite și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație
alarmantă.
Gradul de indatorare in anul 2018 a crescut fata de anul precedent pe fondul scaderii valorii
activelor totale si al scaderii valorii datoriilor totale .

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE AL COMPANIEI MAMA
1.

Evolutia numarului de personal

Anul 2018 se remarca printr-un trend foarte usor descrescator al numericului de personal ca
urmare a eficientizarii proceselor si a rentabilizarii organigramei.

2012

2013

NR. TOTAL ANGAJATI LA
31.12
2014
2015
2016

765

734

491

327

292

2017

2018

373

344

2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2018
ACORDUL
TOTAL
SPECIFICATIE INCETARI
CIM 2018

Nr.

143

PARTILOR
(art. 55,
lit. b)
2

PENSIE
(Art.
56,
alin. 1,
lit. c)

EXPIRARE
TERMEN(Art.
56, alin. 1,
lit. i)

DISCIPLINAR
(Art.
61, lit.
a)

REDUCERE
POST (Art.
65, alin. 1)

14

8

15

4

DEMISIE
(Art. 81, ALTE
alin. 1 CAUZE
+7)
100

Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare in cauzele desfacerii contractelor de munca o
reprezinta demisia urmata de incetarea pe motive disciplinare si apoi pensionare.
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0

2. Evolutia ore om 2011-2018
ANUL

Ian.

Feb.

Martie

2011

81,272

75,824

2012

63,476

54,024

2013

99,078

2014
2015

Total an

Medie
an

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

87,864

75,040

77,612

54,688

50,416

72,338

88,960

91,608

92,616

76,629

924,867

67,272

55,508

67,662

58,588

73,280

79,936

79,336

95,646

90,324

72,695

857,747

71,479

102,445

123,804

137,749

125,675

111,488

129,914

119,124

121,240

116,154

107,717

92,414

1,386,802

115,567

95,940
52,157

91,346
46,617

94,830
59,579

92,050
55,947

85,328
50,421

81,470
42,657

78,112

58,164

62,303

63,421

52,741

47,865

903,570

75,298

42,155

40,210

32,284

32,920

27,192

30,036

512,175

42,681

2016

29,820

32,919

35,068

34,004

33,480

33,026

34,966

32,748

31,940

31,826

33,692

37,680

401,169

33,431

2017

46,752

52,392

59,278

47,550

50,622

41,280

44,200

54,100

54,734

59,107

51,024

39,742

600,781

50,065

2018

50,834

49,184

48,402

42,862

46,292

46,064

49,928

51,424

47,978

52,982

50,736

40,232

576,918

48,077

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in anul 2018 isi pastreaza
aproximativ acelasi trend ca si in 2017.

3.

Instruire si dezvoltare
•

Fond alocat instruirii in 2013: 510.380 lei

•

Fond alocat instruirii in 2014: 321.845 lei

•

Fond alocat instruirii in 2015: 100.439 lei

•

Fond alocat instruirii in 2016: 83.203 lei

•

Fond alocat instruire in 2017: 533.007 lei

•

Fond alocat instruire in 2018: 108.890 lei

•

Fond estimat instruire in 2019: 300.000 lei

Criteriile instruirii in 2018 au avut la baza satisfacerea cerintelor legale si a clientilor.
Principalele directii au vizat urmatoarele:
•

Prevenirea si combaterea manifestarilor eruptive;

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul HSEQ-Reguli de Protectia
Muncii pe locatie (nivel de baza si nivel supervizor);

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si prim
ajutor;

•

Competente lingvistice (engleza).
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77,072

Criterii instruire 2019:
Cele din 2018 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul
management-ului echipei si proiectelor.
Nevoile de instruire stabilite:
•

cu ocazia evaluarii angajatilor pentru activitatea anului 2018;

•

cu ocazia analizelor facute de management cu privire la
neconformitatile constatate in urma auditurilor si a evenimentelor in
foraj;

Prioritatile pentru instruirea angajatilor:
dezvoltarea competentelor tehnice ale personalului din posturile cheie de
executie (sondor sef, responsabil mecanic, responsabil electric) – competente
de operare cu instalatiile de foraj din dotare, competenta de a mentine in
stare de functionareinstalatiile si echipamentele;
Dezvoltarea competentelor lingvistice (engleza, pana la nivel utilizator
independent);
Se va pune accent pe instruirea interna (proceduri operationale de foraj,
proceduri operationale HSEQ, echipamente, managementul deseurilor,
legatori de sarcina etc.).
Prioritatile de dezvoltare pentru line si middle management:
Dezvoltarea competentelor lingvistice de engleza;
Dezvoltarea competentelor manageriale cu privire la:
•

planificare si organizare;

•

managementul echipei (capacitatea de a oferi training si suport,
capacitatea de a evalua angajatii, capacitatea de a imbunatati
performanta echipei).

4.

Evaluarea performantei
Ca urmare a implementarii Sistemului de Management al Performantei (SMP) se pot
concluziona urmatoarele:
a.

o acomodare treptata a evaluatilor/evaluatorilor cu aplicarea si intelegerea SMP;
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b. o usurare a procesului de evaluare.
c.

Directii de imbunatatire propuse:
• Punerea rezultatelor evaluarii in
conexiune clara si directacu
sistemul de compensatii si
beneficii;
• Elaborarea si comunicarea
obiectivelor si indicatorilor de
performanta pentru anul 2019.

5.

Recrutare si selectie

Obiective 2019:
a. Cresterea adecvarii celor recrutati si
angajatila cerintele postului;
b. Atragerea de candidati valorosi.
Directii de actiune:
a. Analizarea rezultatelor auditurilor interne cu
privire la aplicarea procedurilor interne
specifice;
b. Alegerea unor firme de recrutare si selectie specializate in domeniul Petrol si Gaze
pentru gasirea celor mai buni angajati pentru posturile cheie;
c. Utilizarea unor teste psihologice la angajare, pe langa testele profesionale,
medicale si cele de competenta lingvistica.

6. Salarizare
Obiective 2019
a. Eliminarea oricaror restante cu privire la plata drepturilor salariale;
b. Sistemul de recompense - legat direct de performanta angajatului - pentru
posturile cheie – acordarea sporului de performanta in functie de realizarea
12

urmatorilor indicatori: incadrarea in termene, incadrarea in buget, realizarea
lucrarilor in conditii de calitate si siguranta (numar accidente, nr. poluari, etc.).

MANAGEMENTUL HSEQ AL COMPANIEI MAMA

Certificare S.S.O.-OHSAS 18001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificari: In 2018, SC DAFORA SA si-a continuat desfasurarea activitatilor specifice
HSEQ (Health-Safety-Environment-Quality),respectand cerintele Sistemelor de Management
implementate si (re)certificate, dupa cum urmeaza: Sistemul de Management al Calitatii (in
conformitate cu standardul SR EN ISO 9001), Sistemul de Management de Mediu (in
conformitate cu standardul SR EN ISO 14001), Sistemul de Management al Sanatatii si
Securitatii Ocupationale (in conformitate cu standardul SR OHSAS 18001).

Politici si obiective HSEQ: Ne-am stabilit politici si obiective, astfel ca drumul
nostru sa fie unul precis.
•
Urmarim tinerea sub control a factorilor care influențează nivelul de
sănătate şi securitate ocupaționala si asigurarea unui mediu de lucru sigur pentru
angajati, colaboratori si alte persoane care au legatura cu activitatile desfasurate
de noi.
•
Dorim ca serviciile şi produsele Dafora S.A să fie realizate în deplin acord cu
conceptul de Dezvoltare Durabila, iar activitățile sale specificesă se desfaşoare
luând în considerare diminuarea impacturilor negative asupra mediului şi
eliminarea risipei de resurse naturale.
•
Ne impunem sa furnizam clienților servicii şi produse de cea mai înaltă
calitate, care să satisfacă pe deplin aşteptările explicite şi implicite ale acestora şi
care să asigure societății prestigiu şi profit.
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Evaluari de riscuri: Pentru activitatea de foraj si activitatile suport au fost evaluate
riscurile pentru 54 de locuri de munca.

• Nivelul de risc se incadreaza
intre 2.93 (min) si 4.06 (max).
• Nivelul global de risc este de 3.59
care situeaza riscurile activitatilor in zona de
risc mediu.
PersonalHSEQ: Personalul departamentului HSEQ are pregatirea si competenta
necesara desfasurarii activitatilor specifice.
• Personalul departamentului are
urmatoarele calificari: Auditori interni,
Specialisti SSM, Evaluatori riscuri,
Manageri Calitate, Manageri Mediu,
Cadre tehnice PSI, Responsabili mediu,
Responsabili gestiunea deseurilor,
• Cursuri de specializare: Curs instruire de baza si constientizare HSE foraj
(Intertek PM&CT), Prim ajutor
Activitati care au sprijinit activitatea de securitatea si sanatate in munca la
sonda(calcule bazate pe 5 sonde conform tabel):

3 Romani

306 Nades

4317
Mamu

14
Caragele

361
Tintea

38,29

37,26

56,86

36,7

57,92

Nr.start card

645

227

5443

336

3555

Nr. A.S.M.

297

175

540

286

341

Nr. Permise de lucru

234

142

360

202

148

Nr. Instructaje inainte inceperea
operatiilor

297

175

540

286

341

Numar de instructaje zilnice la
intrarea in schimb

149

96

138

70

82

Nr.exercitii/ simulari situatii de
urgenta

5

1

5

1

4

INDICATOR

Nr.med.pers. locatie
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Inspectii si audituri SSM 2018 / Actiuni corective:
Tip control

Nr.

Neconformitati

Corectate

Audituri/Inspectii la receptie

7

196

192 = (97.95%)

Audituri interne

4

36

42 = (100%)

Audituri certificare /supraveghere

3

0

0 =(100%)

Echipamente individuale de protectie (E.I.P.)si echipam. pt. lucrari speciale:
•
Intreg personalul de pe locatii a primit si a utilzat Echipament Individual de
Protectie,iar echipamentele pt. lucrari speciale necesare au fost recertificate in
2018.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL
DE PROTECTIE

201
8

U.M
.

ECHIPAMENT PT. LUCRARI
SPECIALE

Recertifica
te 2018

Salopete protectie

311

Buc

Centuri de siguranta complexe

6

Opritori de cadere retractabili

15

Mijloace de legatura/cordoane

6

.
Haine vatuite de protectie

210

Buc
.

Bocanci de protectie

338

Per.

poz.
Ochelari de protective

411

Buc

Dispozitive de escaladare scari

13

Echipamente de respirat

22

.
Manusi de protective

404

Per.

6
Casti de protective

127

autonom 30’
Buc

Echipamente de respirat

.

autonom 15’

9

15

Costume imperm./pelerine

164

Buc

Detectoare mobile de gaze

8

.
Cizme protectie cauciuc

0

Per.

Centrala detectie gaze si senzori

2

Cizme electroizolante

7

Per.

Prize de pamantare

4

Manusi electroizolante

6

Per.

Trepied cu troliu

2

21

Set.

Stingatoare P6, P9, G5, P50,

Antifoane

113

SM50
Masca sudor

Sort sudor

3

5

Buc

Stingatoare P6, P9, G5, P50,

.

SM50 noi

14

Buc
.

Combinezoane unica
folosinta
Capisoane

36

Buc
.

220

Buc
.

Viziere

6

Buc
.

Masti gaze

8

Buc
.

Manusi chimicale

34

Buc
.

Masti praf

150

Buc
.

Analize ale securitatii muncii si permise de lucru:
• Inaintea inceperii operatiilor, se efectueaza analize ale securitatii muncii, in
care sunt revizuite riscurile si masurile necesare pentru efectuarea sigura a
operatiilor.
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NumarAnalize ale Securitatii Muncii (ASM) revizuite 2018 = 4024
• Inaintea efectuarii operatiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la
inaltime, lucru cu electricitate, lucru in spatii inchise, izolarisigilari) se intocmesc permise de lucru.
Numar permise de lucru intocmite 2018 =3441
Supravegherea starii de sanatate si igiena lucratorilor:
• Intreg personalul direct productiv si suport a fost apt din punct de
vedere medical si psihologic, cu examenele medicale si psihologice
periodice efectuate.In 2018 au fost efectuate 337 de examene
medicale si 202 psihologice.
• Desi specificul activitatii este de santier, personalul a lucrat in conditii civilizate.
Transportul si mesele au fost asigurate. Cazarea s-a facut in campuri (grupuri de
baraci) moderne, dotate cu:Dormitoare, Sali de mese, Vestiare, Dusuri cu apa
calda, Grupuri sociale, Puncte de prim ajutor, Sali de sedinte si recreere, Acces la
televiziune si Internet, Servicii de igienizare.
Managementul de mediu:
• Au fost incheiate contracte de colectare si eliminare deseuripentru toate
punctele de lucru.
• Au fost identificate si tinute sub control aspectele de mediu semnificative.
• Au fost elaborate planuri de actiune in caz de poluari accidentale.
• Au fost tinute sub control zgomotul si noxele.
• A fost mentinuta conform legislatiei, evidenta gestiunii
deseurilor.
• Au fost colectate selectiv si reciclate: Ulei uzat, Hartie si
carton, Mase plastic, Metal. Au fost eliminate
controlat: Deseuri menajer, Ape menajere, Fluide de
foraj.
• Nu au avut loc Incidente de mediu.
Managementul situatiilor de urgenta:
In 2018 au fost efectuate 23 de exercitii de simulare pentru
situatii de urgenta;
Pentru fiecarelocatie au fost asigurate:Plan de gestionare a
situațiilor de criză, Organizarea apararii impotriva
incendiilor, Date ale serviciilor de urgent, Plan PSI, Plan de
actiune la apartitia hidrogenului sulfurat, Instructiuni pentru
situatii de urgent, Echipe de interventie, Echipamente
(Stingatoare de incendii, Hidranti, Furtune PSI, Pichete PSI,
Aparate de respirat autonom, Costume anticalorice, Costume
pompieri, etc.)
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Identificarea riscurilor prin observare directa;StartCard-uri
Pentru a identifica si corecta rapid neconformitatile, am continuat implementarea
programului “StartCard”. Fiecare angajat a avutpermanent posibilitatea de a
consemna riscurile si neconformitatile observate, de a participa la corectarea lor
sau de a opri lucrul imediat. In 2018 au fost consemnate 17778 StartCard-uri.
Accidente / Incidente 2018:
Decese=0;Invaliditati=0;
Accidente cu incapacitate temporara de munca=0;
Cazuri de prim ajutor=1; Incidente potentiale=2.

In viziunea societatii oricine lucrează la Dafora, cu sau pentru Dafora trebuie
să se întoarcă acasa sănătos, atât din punct de vedere mental, cât şi fizic, impacat cu
gandul ca a facut tot ceea ce trebuie pentru a proteja mediul inconjurator, cu gandul
ca a facut tot ceea ce trebuie facut pentru a desfasura activitati de calitate –cu
rezultate de calitate, in condiții de siguranță şi securitate pentru propria persoana si
colaboratori, ca a respectat legea si sarcinile de serviciu, ca a exploatat corect si
eficient echipamentele si dotarile puse la dispozitie.
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INFORMATII CONFORM REGULAMENT 5/2018 AL ASF
cu privire la situațiile financiare consolidate

Societațile comerciale din perimetrul de consolidare

INDICATORI ECONOMICI

CONDMAG S.A.
(45,82%)

PREZENTARE COMPANIE – CONDMAG S.A.
Condmag S.A. este un antreprenor de conducte magistrale. Compania este
specializata pentru contractarea de lucrari de: gaz, petrol, țiței, apă și alte fluide,
principalele conducte de transport și a instalațiilor tehnologice aferente. Pana in
1990, compania a fost unicul constructor specializat al fostei Companii Naționale de
Gaze din România, cu statul român în calitate de proprietar. Astăzi, Condmag
S.A.,este o societate privată pe acțiuni.

Condmag S.A. a construit mai mult de 85% din rețeaua de conducte de transport de
gaze din România, lungimea de astăzi fiind mai mare de 12.000 km. Performanțele
companiei sunt asigurate de o traditie de peste 50 de ani în construcția de conducte
de petrol și gaze. În domeniul gazelor naturale, compania ofera lucrari, incepand de
la conducte magistrale ,continuând cu colectoare de sonde, stații de comprimare a
gazelor, conducte de transport gaze, statii de masurare si reglare a gazelor, conducte
de distribuție a gazelor de joasă și medie presiune și alimentarea cu gaze a
obiectivelorindustriale și casnice.

19

Intre 1983 -1987, Compania a construit și instalat 15 stații de comprimare, echipate
cu diferite tipuri de compresoare de gaze și instalații specializate, pentru a asigura
performanța operațională a conductelor. Pentru sistemul național românesc de
transport produse petroliere, Condmag a instalat circa 1000 km de conducte, cu
diametre cuprinse între 12 " și 40".
În afara granitelor Romaniei ,Condmag S.A. impreuna cu ROMPETROL S.A. Bucuresti
a instalat aproximativ 620 de km de conducte de petrol, gaze, etilenă și propilenă, cu
diametre cuprinse între 4" si 28". Aceste lucrări au fost executate în Iordania, fosta
Iugoslavie și Turkmenistan.

Evoluția denumirii societății de la inființarea sa in 1951 şi până în prezent
(Evenimente principale):

1951 – Întreprinderea de Construcții şi Instalații Petroliere BRAŞOV
1951 – Întreprinderea de Montaj si Construcții Petroliere şi Carbonifere BRAŞOV
1952 - 1956 – Întreprinderea de Montaj şi Construcții Petroliere şi Conducte BRAŞOV
1956 - 1973 – Întreprinderea de Montaj Conducte Magistrale BRAŞOV
1973 - 1984 - Întreprinderea de Construcții şi Montaj Conducte Magistrale - BRAŞOV
1984 - 1990 – Întreprinderea Antrepriză de Montaj Conducte Magistrale - BRAŞOV
Din 1990 Compania devine societate pe actiuni:Condmag S.A. BRAŞOV.
Constructia de conducte:
• conducte de gaze,
• conducte de țiței, petrol și produse chimice,
• conducte magistrale de apa potabilă sau apă industrială,
• Rețele de gaze și de distribuție a apei din oțel / polietilenă,
• supratraversari de râuri mari,
• subtraversari de râuri mari, drumuri, căi ferate, prin foraj dirijat umed,
• subtraversari: drumuri, căi ferate, prin foraj uscat.
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Laborator autorizat pentru încercări:
• încercări distructive pentru oțel și polietilenă,
• încercări nedistructive prin raze gamma pentru suduri,
• încercări nedistructive prin control cu ultrasunete
Constructii:
• industrialeși civile,
• repararea clădirilor și reabilitare.
Montarea si instalarea de echipamente si utilaje tehnologice in:
• stații de tratare a gazelor,
• stații de reglare și de masurare a gazelor,
• statii de produse petroliere / stații de pompare a apei,
• stații de comprimare a gazelor
• noduri tehnologice.
Izolarea anticoroziva a materialului tubular:
• cu benzi de polietilenă autoadezive,
• cu mansoane termocontractile pentru imbinarile sudate.
• cu rasini epoxidice.
Condmag este listata la Bursa de Valori Bucuresti la categoria a II a cu simbolul COMI.
In anul2006, Dafora s-a
alaturat Condmag S.A. prin
achizitia unui pachet majoritar
de actiuni.
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Analiza sectorului de activitate
Infrastructura existenta a conductelor de petrol si gaze
Reteaua de conducte a Romaniei este surprinzator de extinsa pentru o tara care nu
are rezerve foarte mari de petrol si gaz.
Exista totusi cateva explicatii pentru acest lucru:
Romania este una dintre primele tari ale lumii care au inceput oficial exploatarea
rezervelor de petrol la mijlocul secolului al XIX- lea, prin urmare necesitatea crearii
unei infrastructuri, a aparut relativ devreme;
Inainte de anul 1989, in Romania au fost construite un numar mare de rafinarii
pentru prelucrarea nu numai a petrolului national, cat si pentru a celui importat,
pentru a fi ulterior transportat catre alte tari ale blocului comunist;
Romania este situata strategic din punct de vedere geografic, pe cateva dintre cele
mai importante rute pentru conducte din Asia spre Europa, acesta fiind motivul
pentru care tara noastra necesita detinerea unei retele extinse de conducte pentru
gaz si petrol, unele dintre acestea fiind inca in stadiul incipient de proiect.
LUCRARI DE REFERINTA
In martie 2002, Condmag S.A. a finalizat Proiectul statiei de masurare gaze Isaccea
situata la intrarea in Romania a conductei de tranzit UCRAINA – TURCIA, pe malul
Dunarii. Statia este dotata cu instalatii automatizate de masura si control. Este
compusa din 5 linii de masurare de 16” furnizate de firma DANIEL – Irlanda si 5
instalatii de separare cu echipament produs de firma PERRY Equipment Ltd.
NORFOLK – Anglia.
De referinta sunt si realizarea unor conducte magistrale precum : GHERAIESTI – IASI
(120 km), HUREZENI – BUCURESTI (206 km), MIHAI BRAVU – NAVODARI (83 km),
BOCICAU – MEDIESU AURIT (40 km), FILITELNIC – ONESTI (220 km), FILITELNIC –
ONESTI SENDRENI (320km).
Merita a fi amintite si cele 10 subtraversari ale Dunarii cu conducte de 12", 20" si
40", respectivcele 20 traversari aeriene de rauri mari, folosind solutia de grinzi cu
zabrele sau poduri de conducte suspendate cu cabluri ,cea mai reprezentativa dintre
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acestea fiind traversarea raului Siret la Cosmesti cu doua conducte de diametru 600
mm, a doua ca marime din Europa.

Isaccea NegruVodaTranzit I, II si III diametre 40-48”, 271
km, anul 1974-2001
Valoare proiect: 128 mil. lei
Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias

Nod tehnologic Sarmasel, diametrul 20”, anul 2003
Valoare proiect: 6,4 mil. lei
Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias

Conducta de transport gaze naturale Mediesul Aurit –
Ardud si racord gaze naturale Ardud – Paulean, anul 2004
Valoare proiect: 48,7 mil. lei
Beneficiar: S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias

Modernizare statie de comprimare Cristuru
Secuiesc, anul 2009
Valoare proiect: 64,6 mil. lei
Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias
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Modernizare statie de comprimare Filitelnic,
anul 2008
Valoare proiect: 90 mil. lei
Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias
Lucrari de pozare prin foraj orizontal dirijat a
conductelor, lungime maxima pozata: 1200 m
Alcatel Romania S.A. – Subtraversare Dunare,
in zona Cetate (RO)- Kosava (BG), pentru
instalare protectie cablu fibra optica.

Instalatie de comprimare si uscare gaze naturale aferente depozitului Sarmasel
Valoare proiect: 238 mil. lei
Beneficiar: S.N.G.N. Romgaz S.A. Medias
Montaj 2 compresoare, hala, cladiri, instaltii tehnologice, platforme, zid de sprijin,
drumuri, terasamente, amenajari de teren Conducta 4’’ – 0,475 km, 6’’ – 0,195 km,
10’’ – 0,118 km , 16’’ – 0,128 km, 20’’ – 0,480 km.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
In stabilirea obiectivelor strategice de Resurse Umane ale societatii s-a plecat
intodeauna:
-de la valorile companiei
-utilizareare surselor cu eficienta
-incurajarea creativitatii la nivelul echipelor
-orientarea catre solutionarea problemelor (incurajarea pro-activitatii)
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-furnizarea celor mai bune servicii pentru clientii nostri
-flexibilitate
-de la strategia de business a companiei
Obiectivele noastre in domeniul Resurselor Umane sunt urmatoarele:
-cresterea eficientei utilizarii Resurselor Umane prin dezvoltarea competentelor
acestora
-dezvoltarea competentelor top si midlle management in scopul implementarii
proceselor de modernizare si adaptare organizationala
-definirea, recunoasterea si recompensarea performantelor in scopul motivarii si
retentiei
-crearea unui brand de angajator
Pentru realizarea obiectivelor sale strategice cuprivire la Resurse Umane, S.C. CONDMAG
S.A. se bazeaza pe:
-redefinirea competentelor si comportamentelor in contextulconditiilor economice actuale
-reproiectarea sistemului de management al performantei in scopul stimularii eficientei si
creativitatii
-cresterea adaptabilitatii resurselor umane la contextul actual
-monitorizarea permanenta a satisfactiei salariatilor la locul de munca si imbunatatirea
pocentului de retentie a salariatilor valorosi in companie

POZITIA PE PIATA
Condmag S.A. Brasov a realizat lucrari de constructii de conducte magistrale si instalatii
pentru clienti importanti pe plan national, astfel: lucrari de constructii-montaj si instalatii
noi, reparatii capitale la conducte, lucrari de intretinere si reparatii curente la constructii
existente pentru TRANSGAZ SA Medias, lucrari de constructii-montaj si instalatii pentru
ROMGAZ Medias, lucrari de constructii-montaj si instalatii pentru S.C. PETROM S.A.
MEMBRU OMV GRUP, CONPET S.A. PLOIESTI, E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A. TG. MURES ,
ENGIE
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Alti clienti importanti ai Condmag S.A. sunt: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.
BUCURESTI, PORR TECHNOBAU UND WELTAGHE VIENA SUCURSALA BUCURESTI.
Dintre principalii concurenti ai Condmag S.A. se pot mentiona: INSPET PLOIESTI, HABAU
PPS, MOLDOCOR SA. CIS GAZ S.A.

PROIECTE VIITOARE
Condmag S.A. tinteste piata externa de profil, implicandu-se in analiza oportunitatilor
oferite de tari ca Libia si Iraq, dar si proiecte interne, avand in vedere faptul ca Rusia a
renunțat la construcția gazoductului South Stream, din cauza opoziției Uniunii Europene, dar
va realiza o conductă de gaze de aceeaşi capacitate, 63 miliarde de metri cubi pe an, către
Turcia, cu efect pozitiv pentru TRANSGAZ si pentru piata constructiilor de magistrale de gaz.
TRANSGAZ a lansat în acest an executia proiectului BRUA, gazoductul de aproximativ 550
km.
Dezvoltarea proiectelor de constructii si instalatii pentru clientul PETROM MEMBRU
OMV GRUP prin executia lucrarilor de conducte gaze naturale si produse petroliere,
modernizare statii de reglare masurare predare gaze la nivelul exigentelor deosebite privind
calitatea si securitatea muncii impuse de caietele de sarcini ale PETROM MEMBRU OMV
GRUP.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE & PERSPECTIVE
La această dată, Condmag se găseşte în perioada de reorganizare a procedurii de
insolvență ca urmare a confirmării Planului propus de către administratorul judiciar prin
Decizia civilă nr.290/Ap/09.03.2018 a Curții de Apel Braşov. În perioada de observație s-au
luat măsuri de restructurare a companiei, masuri ce au vizat lichidizare a activelor fara
miscare, non-core, inchiderea activitatilor nerentabile, a organizarilor de santier sau puncte
de lucru ineficiente, dimensionarea personalului prin corelarea numarului de angajati cu
proiectele in derulare, diminuarea cheltuielilor companiei şi adaptarea acestora la incasarile
din activitatea operationala, renegocierea clauzelor contractuale cu clienti şi recuperarea
creanțelor prin demararea procedurilor judiciare cat si înstrăinarea unor active care nu sunt
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esențiale pentru desfăşurarea activității respectiv imobile ,clădiri şi terenuri care nu pot fi
utilizate în activitatea curentă.
Având în vedere menținerea activității curente şi îndeplinirii obligațiilor contractuale
asumate, compania a căutat parteneri în vederea asocierii pentru licitații și/sau execuția
contractelor în curs încheind acorduri de cooperare cu PJSC EPE VNIPITRANSGAZ –liderul
pieței de magistrale din Ucraina, EIFFAGE Genie Civil, Franta – locul 17 mondial,
respectivlocul 8 european din domeniul construcțiilor, PENTECH CORPORATION LLP,
MareaBritanie – companie specializată în domeniul energiei, OT INDUSTIES – liderul pieței
de magistrale din Ungaria, KDS – liderul pieței de magistrale din Lituania, SHANDONG KERUI
PETROLEUM EQUIPMENT CO, China – companie specializata în echipamente, utilaje și
mașini pentru industria petrol și gaze si CHINA PETROLEUM PIPELINE BUREAU, China –
companie specializată în lucrări de magistrale pentru industria petro și gaze.
În același timp Condmag a depus la Ambasada Macedoniei scrisoare de intenție în
vederea executării de lucrări pentru magistrale.
Pentru proiectul BRUA al Transgaz SA în acest moment Condmag are perfectate câteva
contracte de închiriere utilaje.
În ceea ce priveşte activitatea operațională, Condmag a încheiat în anul 2018 două noi
contracte de lucrări de profil, având beneficiar final S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în valoare
totală de peste 15 milioane de lei, a continuat colaborarea cu diverse societăți privind
închirierea de utilaje şi imobile şi a extins colaborarea cu alte societăți de profil.
În prezent, data fiind disponibilitatea parcului auto al societății, coroborată cu lipsa
utilajelor de profil cu care se confruntă firme partenere sau concurente, există o cerere
foarte mare pentru închirierea acestor maşinişi utilaje.
În vederea respectării contractelor existente şi a celor viitoare compania a început
recrutarea de personal calificat, organizând mai multe sesiuni de interviuri şi probe de lucru.
De asemenea, au fost identificați şi contactați potențiali subcontractori pentru proiectele
noi sau viitoare.
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1. Analiza activitatii
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a Grupului:
Servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale si ape geotermale, lucrari de
probe productie si workover, cat si servicii de mentenanta si transport pentru
echipamentele de foraj
Servicii de constructii civile si industriale, aeroportuare si de infrastructura –aceasta
activitate s-a redus considerabil fiind in lucru doar pentru contractele deja
contractate anterior intrarii in insolventa.
Solutii la cheie in domeniul energetic si al constructiilor proiectelor utilitare pentru
fluide , furnizand servicii de executie , inspectie si punere in functiune
b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale
Dafora a luat fiinta in baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome
Romgaz Medias. Din 1902 si pana in 1989 a fost o filiala a Companiei Nationale de
Gaz. Dupa o serie de schimbari specifice acelei perioade si dupa un proces de
privatizare inceput in 1995, Dafora a devenit o societate comerciala pe actiuni.
Condmag este infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 1327 din 21decembrie 1990
privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie in temeiul Legii nr.
15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si
societati comerciale, pe structura fostei unitati de stat –“Intreprinderea antrepriza
de conducte magistrale Brasov”, functionand ca si societate pe actiuni conform Legii
31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu durata de functionare
nelimitata.
c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale,
ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar
In cursul exercitiului financiar 2018, nu au existat fuziuni.
Prin Incheierea nr. 471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.
1747/85/2015, societatea DAFORA SA a intrat in procedura de insolventa care se
deruleaza in temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei
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si de insolventa, la data prezentelor situatii financiare aflandu-se in trimestrul VII
din perioda de reorganizare .
In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa, administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a
intocmit Tabelul definitiv al creantelor, care a fost publicat in Buletinul Procedurilor
de Insolventa nr. 22312 din 07 decembrie 2016.
In vederea continuarii activitatii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a
depusin data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activitatii
societatii, acesta fiind aprobat de catre Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de
30.12.2016, conform Procesului verbal de sedinta nr. 992/30.12.2016 cu votul a 4 din
cele 5 categorii de creante, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.105/04.01.2017.
La termenul din data de 30.03.2017, in dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:
„Confirma planul de reorganizare propus de debitorul SC DAFORA SA intocmit in
procedura insolventei deschisa fata de acest debitor prin incheierea civila nr.
471/CC/19.06.2015 pronuntata in dosarul nr.1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu,
aprobat de creditori in sedinta din 30.12.2016”.
In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura in continuare
activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar in baza art. 141
alin.(1), (2) si (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusa in
continuare de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
Prin Incheierea din 20.07.2015 emisa de Tribunalul Brasov in dosarul
nr.2899/62/2015, societatea CONDMAG SA a intrat in procedura de insolventa care
se deruleaza in temeiul Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa, in prezent aflandu-se in perioda de reorganizare.
În cadrul procedurii de insolvență s-a procedat la evaluarea întregului patrimoniu
al societății, raportul de evaluare fiind emis si depus la dosarul cauzei.
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În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenței şi de insolvență, administratorul judiciar ROMINSOV SPRL a
întocmit Tabelul definitiv al creanțelor actualizat, care a fost publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolvență nr. 13747/13.07.2017 iar Planul de reorganizare al
companiei a fost aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor şi confirmat de
către instanță prin Decizia civilă nr.290/Ap/09.03.2018 a Curții de Apel Braşov.
In anul 2018 Condmag si-a desfasurat activitatea in baza Planului de reorganizare , a
participat la licitatii si a achitat catre creditori sumele de bani prevazute in plan din
activitatea curenta , garantiile de buna executie deblocate si disponibilul aflat in cont
In ceea ce priveşte activitatea operațională, Condmag a încheiat în anul 2018 două
noi contracte de lucrări de profil, având beneficiar final S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. în
valoare totală de peste 15 milioane de lei, a continuat colaborarea cu diverse
societăți privind închirierea de utilaje şi imobile şi a extins colaborarea cu alte
societăți de profil.
În prezent, data fiind disponibilitatea parcului auto al societății, coroborată cu lipsa
utilajelor de profil cu care se confruntă firme partenere sau concurente, există o
cerere foarte mare pentru închirierea acestor maşini şi utilaje.
În vederea respectării contractelor existente şi a celor viitoare compania a început
recrutarea de personal calificat, organizând mai multe sesiuni de interviuri şi probe
de lucru. De asemenea, au fost identificați şi contactați potențiali subcontractori
pentru proiectele noi sau viitoare.
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
In luna septembrie 2018 , societatea a achizitionat 2 grupuri electrogene si 2 containere
monobloc: birou-dormitor . In luna decembrie 2018 s-a inregistrat achizitia unui prevenitor
orizontal .
In anul 2018 societatea mama a efectuat valorificari active Non –Core conform planului
de valorificare active , sub supravegherea CITR , sume ce au fost distribuite creditorilor, in
valoare de 2.261.788 lei fara TVA .
In anul 2018 Condmag a demarat valorificarea activelor non-core , organizand licitatii
pentru instrainarea unor imobile situate in Brasov , localitatea Urechesti judet Bacau si
localitatea Isaccea judetul Galati . Urmare a acestor licitatii s-a incheiat contractul de
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vanzare –cumparare a bunului imobil situat in localitatea Urechesti , judet Bacau pentru
suma de 225.000 lei .
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii Grupului.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a) Grupul a înregistrat la finele anului 2018 o pierdere în valoare de 6.294 mii lei, în timp ce
în anul precedent a înregistrat profit în valoare de 253.955 mii lei.
b) La 31.12.2018, cifra de afaceri era in valoare de 112.924 mii lei, cu 51 % mai mare față
de anul precedent.
c) Societatea mama a desfășurat activitate de export în cursului anului 2018 , in Israel.
d) În anul 2018, cheltuielile totale au crescut față de anul precedent cu 14,6% ca urmare a
cresterii cifrei de afaceri.
e Nu detinem informatii cu privire la cota de piata detinuta de membrii grupului.
f) Lichiditate:
La 31.12.2018, casa si conturile curente la banci au fost in valoare de 3.710 mii lei.

Lichiditatea redusă:
Lichiditate redusă 31.12.2015 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 2.16
Lichiditate redusă 31.12.2016 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 1.57
Lichiditate redusă 31.12.2017 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.75
Lichiditate redusă 31.12.2018 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.50
Lichiditatea redusa a scazut in anul 2018 fata de anul precedent pe fondul scaderii activelor
circulante ca urmare a compensarii unor sume reciproc datorate –postul bilantier,, clienti si
alte creante’’ , precum si pe fondul cresterii valorii datoriilor pe termen scurt , urmare a
ajungerii la scadenta a sumelor datorate prin planul de reorganizare .

Lichiditatea imediată:
Lichiditate imediată 31.12.2015 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.519
Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.316
Lichiditate imediată 31.12.2017 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.063
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Lichiditate imediată 31.12.2018 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.061

Lichiditatea imediata a scazut usor fata de anul anterior pe fondul cresterii valorii datoriilor
pe termen scurt , urmare a ajungerii la scadenta a sumelor datorate prin planul de
reorganizare .

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Grupului
a) Principalele piete de desfacere a serviciilor, precum si metoda de distributie:
Produse/servicii
Prestari servicii – foraj
Prestari servicii – foraj
Prestari servicii – constructii
Prestari servicii – conducte magistrale

Piete de desfacere
Piata interna
Piata externa
Piata interna
Piata interna

Metode de distributie
Contracte
Contracte
Contracte
Contracte

Prestarile de servicii –constructii sunt doar la nivelul proiectelor cu data de start din anii
anteriori ; societatea nu s-a angajat in cotracte noi de constructii .
b) Ponderea fiecarei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale
societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.
Produse/
2016
2017
2018
servicii
Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri
Foraj
85.18% 85.02%
98.11%
99%
99.29% 96.97%
Constructii
12.22% 12.54%
1.30%
0.45%
0%
0.09%
Turism
2.60%
2.43%
0.59%
0.55%
0.71%
2.94%

c) Societatea nu are in vedere pentru urmatorul exercitiu financiar crearea de noi servicii
care sa afecteze substantial activitatea.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
a) Principalii furnizori ai societatii comerciale sunt:
Surse indigene Tinmar SA , Indepent Oil Tools SRL ,Carpatica Logistic SRL , Dafolog SRL , Enel
Energie SA , National Oilwell Varco , Fortireko SRL
Surse import: Shandong Kerui Petroleum
b) Nu exista o dependenta semnificativa a Grupului fata de un singur furnizor, a carui
pierdere ar avea impact negativ asupra veniturilor societatii.
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1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:
- leiAnul
2014
2015
2016
2017
2018

Volum vanzari pe piata interna (mii lei)
195.946
87.079
48.952
57.056
107.008

Volum vanzari pe piata externa (mii lei)
4.538
17.755
5.916

b) In ceea ce priveste situatia concurentiala, aceasta este relativ constanta la nivelul
perioadelor precedente.
In ceea ce priveste ponderea pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a
principalilor concurenti, Grupul nu dispune de astfel de informatii.
Grupul depinde in mod semnificativ de un singur client sau de un grup de clienti a carui
pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor.
1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii Grupului
a) La 31.12.2018, numarul total de salariati al societatii mama a fost de 344 , fata de
31.12.2017 cand numarul total de salariati a fost de 373 . In ceea ce priveste Condmag,
la 31.12.2018 numarul total de salariati a fost de 48 , fata de 31.12.2017 cand numarul
total de salariati a fost de 75 .
Nivelul de pregatire al angajatilor este corespunzator postului ocupat.

b) Angajatii societatii sunt membrii de sindicat, gradul de sindicalizare fiind de peste 60 %.
c)Raporturile dintre manager si angajati sunt bune.
d) Nu exista elemente conflictuale intre manageri si angajati

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitații de baza a emitentului asupra
mediului inconjurator
Activitatea de baza a grupului se desfașoara cu respectarea legislației in vigoare privind
cerințele de protecție a mediului, neafectand mediul inconjurator peste normele legale.
Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind
protectia mediului inconjurator.
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1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Grupul nu desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare.
1.1.8 Evaluarea activitatii Grupului privind managementul riscului
Exista o preocupare permanenta pentru a evita expunerea activitatii la aparitia unor riscuri
care sa influnteze semnificativ continuitatea activitatii. Activitatea de selectare a clientilor a
avut in vedere si acest aspect al riscului.
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea grupului
a) Factori care pot influenta lichiditatea grupului:
- Numerarul net generat de activitatea de exploatare a fost influentat de eficientizarea
proiectelor si incasarii unor creante .
- Grupul a continuat investitiile in proiectele strategice.
b) Cheltuieli de capital:
In anul 2018 nu s-au facut investitii in participatii .

2. Activele corporale ale grupului
2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea
societatii comerciale:

Capacitati de productie Amplasare
Instalatii de foraj
Mobile
Utilaje , echipamente
Mobile

2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:
Grupa Denumire grupa mijloace fixe
1.
2.
3.

Constructii
Instalatii tehnice, mijloace de
transport, animale
Mobilier, aparatura birotica

Grad de uzura
mediu %
3.78
62.60

Nr. mijloace
fixe
30
1739

din care complet
amortizate
1
1117

88.60

300

245

2.3. Nu exista si nu se preconizeaza probleme legate de dreptul de proprietate asupra
activelor corporale ale grupului.
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3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială
3.1. Valorile mobiliare emise de societatea Dafora se tranzactioneaza pe Bursa de Valori
Bucuresti la Categoria II, incepand cu data de 28.02.2008, anterior fiind pe piata Rasdaq
incepand cu 6.12.1996. Tranzactionarea actiunilor , suspendata ca urmare a deschiderii
procedurii de insolventa , a fost reluata in data de 25.09.2017. In prezent, tranzactionarea
acțiunilor este suspendată în vederea operarii unei operatiuni de reducere a capitalului
social al societății.
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2017 este de 100.232.329,40 lei, aferent a
1.002.323.294 actiuni nominative a 0,10 lei valoare nominala/actiune.
Valorile mobiliare emise de societatea Condmag se tranzactioneaza pe Bursa de Valori
Bucuresti la Categoria Standard cu simbolul COMI. Actiunile Condmag au fost reluate la
tranzactionare dupa confirmarea planului .
3.2. Societatile care intra in perimetrul de consolidare nu au distribuit dividende pe
parcursul ultimilor 3 ani.
3.3.Societatile din grup nu au desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
3.4. . La 31 decembrie 2018, societatea DAFORA SA avea urmatoarele filiale:

(%)

Macelariile Medias SRL(in faliment)
Ecocostruct SRL(in faliment)
Dafora Ukraina SRL
Discret SRL(in faliment )
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus
Total

80,03
71,09
100,00
100,00
99,78
95,00

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2017
(lei)
9.060.130
1.031.719
19.908
10.000
20.237
16.504

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)
0
1.031.719
19.908
0
20.237
16.504

10.158.498

1.088.368

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .
La 31 decembrie 2018, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in
urmatoarele entitati:
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(%)

Condmag SA(in insolventa)

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2017
(lei)

45.82

77.967.264

Provision
Investitia neta in intreprinderil asociate

(77.967.264)
-

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)
77.967.264

(77.967.264)
-

La 31 decembrie 2018 , societatea Condmag nu are filiale in Romania.
3.5. Grupul nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta

4. CONDUCEREA SOCIETATII-MAMA
4.1. a Incepand cu data de 30.07.2016 conducerea administrativa a societatii a fost asigurata

de dl Calburean Gheorghe in calitate de Administrator Special prin decizia Adunarii Generale
a Actionarilor nr.2/2015. In temeiul art.54 din legea nr.85/2014, mandatul administratorilor
statutari a incetat la data desemnarii administratorului special, respectiv la 30.07.2015.
CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea
nr.471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015, iar apoi a fost
confirmată ca administrator judiciar prin Incheierea nr.44/04.02.2016 emisa de Tribunalul
Sibiu in dosarul nr.1747/85/2015/a41.
b) ) Nu a existat niciun fel de acord sau intelegere intre membrii Consiliului de Administratie
si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator , pana la
momentul detinerii mandatului. Membrii Consiliului de Administratie nu sunt numiti de o
anumita persoana sau un anume actionar, acestia fiind alesi in cadrul Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor pe baza votului actionarilor si in conformitate cu cerintele legale in
vigoare pentru perioada cat au avut acest mandat.
De asemenea, administratorul special a fost numit de catre Adunarea Generala a
Actionarilor.
c) Domnul Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49,9606% din
capitalul social. Mandatul administratorilor statutari, a incetat la data desemnarii
administratorului special, respectiv la 30.07.2015.

36

d) Societatile la care S.C. DAFORA S.A. detine participatii mai mari de 20% din capitalul
social, sunt:
- Condmag SA in insolventa
- Ecoconstruct SA in faliment;
- Dafora Ukraine SRL;
-Dafora Drilling SRL
-Dafora RUS
e) Membrii Consiliului de Administratie nu au fost implicati in ultimii 5 ani in niciun litigiu si
in nici o procedura administrativa pana la momentul cand au indeplinit acest mandat, cu
exceptia d-lui Tatar Alexandru care este implicat in dosarul penal nr.4/D/P/2014.
4.2. a) Pe parcursul anului 2018, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:
- Director General: Calburean Gheorghe, numit in aceasta functie decatre Consiliul de
Administratie al Societatii prin Hotararea nr. 2/21.01.2014, pe perioada o perioada de 4 ani
incepand cu 01.02.2014, fiind prelungit pana la 01.02.2020 prin Hotararea nr. 2/2018. Dl.
Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49.9606% din capitalul
social.
-Director Operatiuni: Schlett Alexandru, a ocupat aceasta functie din 12.10.2017 si pana la
data de 01.03.2018. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Operatiuni: Matei Aurelian, numit in functia de Manager Tehnic Foraj in
09.10.2017 si mai apoi in cea de Manager Operatiuni incepand cu data de 01.04.2018. Nu
detine actiuni la societate.
- Manager Tehnic Foraj: Murariu Mihai, numit in aceasta functie din 01.04.2018. Nu detine
actiuni la societate.
- Director Proiecte OMV si IMS: Popovici Dan Lucian, a ocupat aceasta functie in perioada
23.11.2016 – 01.02.2018, dupa care a fost detasat pentru o perioada de aprox. 8 luni pana la
data incetarii contractului individual de munca, si anume 25.10.2018. Nu detine actiuni la
societate.
- Director Executiv Financiar: Calburean Mircea, numit in aceasta functie din 01.11.2017.
Detine 394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social.
-Director Financiar:Ivan-Cosma Melania-Stefania numita in aceasta functie incepand cu
data de 11.07.2014. Nu detine actiuni la societate.
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- Manager Resurse Umane: Suteu Cristina Maria, numita in aceasta functie incepand cu
data de 01.01.2015. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Ofertare - Contractare: Razor George, numit in aceasta functie din 01.03.2017.
Nu detine actiuni la societate.
4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in
nici o procedura administrativa.
4.4. Lista mandatelor de administratori detinute de membrii Consiliului de Administratie si ai
conducerii executive in alte companii listate:
- dl. Calburean Gheorghe mai detine urmatoarele functii:
- Presedinte al Consiliului de Administratie al Condmag SA pana la data 28.09.2015, data de
la care detine functia de Administrator Special al Condmag SA pana la data de 28.09.2015 ,
data de la care detine functia de Administrator Special al SC Condmag SA
- dl.Calburean Mircea este Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex SA incepand
cu data de 14.11.2015
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5. Situația financiar-contabilă
a) Situația poziției financiare consolidată

-mii lei31 12 2017

31 12 2018

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Investiţii în entităţile asociate
Active aferente impozitului pe profit
amanat
Active financiare disponibile pentru
vanzare
Clienţi şi alte creanţe

61.881
53.602
0
0

53.071
45.057
0
0

5.976

5.837

1.016

835

1.286

1.341

Active circulante
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de
numerar

59.311
18.611
37.293

46.624
15.812
27.103

3.407

3.710

121.192

99.695

(15.780)

(23.509)

140.969
68.860
(225.609)

140.969
68.446
(232.924)

136.972

123.204

Datorii pe termen scurt
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Provizioane pentru datorii şi cheltuieli
Furnizori şi alte datorii

54.064
14.962
4.452
34.651

61.220
23.791
4.031
33.398

Datorii pe termen lung
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Datorii aferente impozitului amânat

82.908
77.207
2.156

61.983
56.501
2.749

I. ACTIVE

TOTAL ACTIVE
II.CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
CAPITAL ŞI REZERVE
ATRIBUIBILE ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII
Acţiuni comune
Alte rezerve
Rezultatul reportat
DATORII
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Furnizori şi alte datorii
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

3.545

2.733

121.192

99.695

In cadrul elementelor de activ, cele care depasesc 10% din totalul de active sunt:
active imobilizate corporale, care in anul 2018 sunt in valoare de 45.057 mii
lei, reprezentand 45.19 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea
acestora era de 53.602 mii lei, reprezentand 44.23% din total. Scaderea
imobilizarilor corporale fata de anul precedent s-a datorat deprecierii prin
amortizare si ca urmare a valorificarii activelor excedentare prin planul de
reorganizare .
creanțele, care în anul 2018 sunt în valoare de 27.103 mii lei, reprezentand
27.18% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 37.293
mii lei, reprezentand 30,77% din total active. Scaderea acestora fata de anul
precedent s-a datorat postului bilantier ,,clienti ‘’ ca urmare a compensarii unor
sume reciproc datorate
stocurile, care în anul 2018 sunt in valoare de 15.812 mii lei, reprezentand
15,86% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 18.611
mii lei, reprezentand 15.36% din total active.
Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o crestere de la
3.407 mii lei în anul 2017, la 3.710 mii lei în anul 2018.
Total active curente în anul 2018 se ridică la 46.624 mii lei, în timp ce în anul 2017 se
cifrau la 59.311 mii lei.
Total pasive curente în anul 2018 se ridică la 61.220 mii lei, în timp ce in anul 2017
se cifrau la 54.064 mii lei. Cresterea acestora fata de anul precedent s-a datorat
ajungerii la scadenta a sumelor datorate prin planul de reorganizare .
Grupul nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
Nu s-a vandut vreun segment de activitate, in schimb s-a diminuat considerabil
activitatea de constructii a societatii –mama . Activitatea de turism a societatii mama
a incetat la data de 01 nov 2017 ca urmare a cedarii valorii actualizate a investitiilor
realizate de societate in baza contractului de asociere in participatiune nr.
7960/2004.
In cursul anului 2019 nu se preconizeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de
activitate. Activitatea de constructii a societatii mama este diminuata considerabil
limitandu-se la lucrarile finale de inchidere proiecte si post –garantie.
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b) Situația rezultatului global consolidat:

-mii lei-

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI

Venituri

31 12 2017

31 12 2018

1

74.811

112.924

2

274.878

322

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
16
19
21

(14.716)
(583)
(22.448)
(43.074)
(7.403)
2.346
(5.018)
(275)
(3.449)
255.071
244
(2.548)
(2.304)
252.767
1.188
253.955

(11.991)
(5105)
(22.887)
(61.620)
(9.785)
(148)
(5.695)
421
(384)
(3.946)
7
(1.531)
(10)
(1.534)
(5.481)
(813)
(6.294)

Rezultatul perioadei
Din care: atribuibil către acţionarii societăţii
Rezultatul pe acţiune de bază şi cel diluat:
(în RON nominal) din activităţi neîntrerupte
Castiguri/(pierderi) din reeval. terenurilor si
cladirilor
Active financiare disponibile pentru vanzare
Partea de alte elem.ale rezult.entităţilor asoc.
Impactul impozitului amanat asupra rez. de
reevaluare
Impactul impozitului amanat asupra activelor
financiare disponibile pt. vânzare
Diferente din conversie
Alte elem. ale rezult. global aferente
exercitiului

22
24

253.955
253.955

(6.294)
(6.294)

24

0,25337

(0.00628)

Rezultat global total aferent exercitiului
Din care: atribuibil către acţionarii societăţii

28
24

Alte venituri din exploatare
Variaţia stoc.de prod.fin.şi prod.în curs de ex.
Costurile capitalizate ale imob.corporale
Materii prime si materiale consumabile
Costul mărfurilor vândute
Cheltuieli cu personalul
Servicii prestate de terţi
Ch. cu amortizări şi deprecierea act.imobilizate
Ajustări de valoare pt.activele circulante, net
Alte cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru alte datorii – net
Alte castiguri/(pierderi) – net
Profit din exploatare
Venituri financiare
Costuri financiare
Alte castiguri/(pierderi) financiare – net
Costuri financiare – net
Partea de profit a entităţilor asociate
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale
Profit (pierdere) înainte de impozitare
Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amanat
Profit / (pierdere) aferent exerciţiului

24

-

25
25

(1.645)
203
-

(172)
-

26

589

52

26

(32)

30

26

-

-

27

(90)

(885)
253.069
253.069

(6.384)
(6.384)
41

Analizând situația rezultatului global consolidat, precum și situația poziției financiare
consolidate din ultimii 2 ani, se constată următoarele:
Cifra de afaceri netă 2017 = 74.811 mii lei;
Cifra de afaceri netă 2018 = 112.924 mii lei;
În cursul anului 2018 cifra de afaceri a înregistrat o crestere cu 51% față de anul 2017.
Societatea comercială avea înregistrate la 31.12.2018 provizioane pentru riscuri și
cheltuieli în sumă de 4.031 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era de
4.452 mii lei.
Casa si conturile bancare in cadrul activitatii de baza au inregistrat o crestere de la 3.407 mii
lei in anul 2017 la 3.710 mii lei in anul 2018.
În cadrul activității de exploatare s-a realizat o pierdere 3.946 mii lei , în timp ce în anul
precedent s-a realizat un profit de 255.071 mii lei. Deşi profitul din exploatare este unul
negativ, societatea a înregistrat o EBITDA pozitiva de 5.8 mil lei, urmare a creşterii cifrei de
afaceri.
Rezultatul activitatii financiare este o pierdere în suma de 1.534 mii lei, în timp ce în
anul precedent unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 2.304 mii lei.
Unitatea nu înregistreaza nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul activității
extraordinare.
Societatea comercială a obținut un rezultat net –pierdere în valoare de 6.294 mii lei, în
timp ce anul precedent profitul înregistrat a fost în valoare de 253.955 mii lei.
Datoriile totale sunt în valoare de 123.204 mii lei, în timp ce în anul precedent valoarea
acestora era de 136.972 mii lei în scadere față de anul precedent cu 11%.
Creanțele sunt în valoare de 27.103 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era
de 37.293 mii lei, cu 37.5 % mai mici în anul curent față de anul precedent.
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c) Cash flow:

-mii lei31 12 2017

31 12 2018

Numerar generat din exploatare

1.276

11.609

Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit

(396)

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare

Numerar net generat din act. de exploatare

-

(1.159)
-

879

10.450

(3.041)

(1.240)

Fluxuri de numerar din activităţi de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
Active fixe detinute in vederea vanzarii
Încasări nete din vânz. de imobilizări corporale
Împrumuturi acordate societăţilor afiliate
Rambursări de la societăţile afiliate
Achiziţii de acţiuni în societăţi asociate
Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dobânzi primite
Dividende
primite

Numerar net (utilizat) în act. de investiţii
Fluxuri de numerar din activităţi de
finanţare

2.242

7.610
956
(17)
6

10
7
239

-

5.753

1.019

Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări din împrumuturi
Rambursări de împrumuturi

(6.939)

(6.587)

Plăţi către furnizorii de leasing

(2.437)

Numerar net (utilizat) în act. de finanţare

(9.376)

(11.167)

(2.743)

302

6.150

3.407

3.407

3.710

Creşterea / (scăderea) netă a numerarului şi
echivalentelor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar
la începutul anului
Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului

(4.579)
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OBIECTIVE 2019
Obiectivul major al companiei pentru anul 2019 îl reprezintă maximizarea profiturilor şi
depăşirea indicatorilor financiari înregistrați în anul precedent. Acest lucru preconizam sa-l
realizam prin contractarea de lucrări noi pe plan intern şi internațional, identificarea de noi
piețe de desfacere a serviciilor, dar şi prin menținerea relației cu clienții tradiționali.
Societatea are in vedere si semnarea unor contracte de foraj cu operatori straini titulari de
concesiuni in Romania, care nu au invitat Dafora la depuneri oferte, mini competitii. Dintre
acestia enumeram Hunt Oil, Sand Hill Petroleum Romania, Stratum Energy.
Alte obiective avute in vedere pentru 2019 :
•

•

o prezenta mai activa pe piata internationala cu sanse reale de a accesa
contracte cu marje de profitabilitate crescute .Pietele internationale target ar fi
atat cele emergente cum ar fi India, Pakistan, Ucraina, Turcia, Africa de nord cat
si pietele din cadrul OPEC, respectiv Arabia Saudita, Irak, Emiratele Arabe Unite,
Kuwait, Qatar etc.
mentinerea pozitiei de leader al pietei de foraj onshore in Israel prin semnarea
unui contract multianual cu Alberta Texas Venturers, companie Americana care a
preluat concesiunile de la Givot Olam , prima companie care a gasit hidrocarburi
in Israel.

In acelasi timp, pentru a veni in sprijinul maximizarii profitului am cooptat in echipa
Dafora personal cu o mare experienta in industria de petrol si gaze naturale aferente
lucrarilor de foraj pe uscat, cat si in foraj marin in ape adanci. Continuarea politicilor de
siguranta in munca s-au materializat prin 45.053 ore de functionare a instaltiilor de foraj in
anul 2018 fara incidente. Obiectivul va fi continuat si in anul 2019, drept dovada fiind cele
peste 14.420 ore pana in prezent fara incidente la sonda.
Societatea intentioneaza pentru anul 2019 sa indeplineasca indicatorii asumati prin
planul de reorganizare , atat in ceea ce priveste activitate operationala , in ceea ce priveste
platile catre creditori si valorificarea activelor excedentare .
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GUVERNANTA CORPORATIVA
Dafora a adoptat in luna decembrie 2010, Regulamentul de Guvernanta Corporativa, care
contine principalele principii ale guvernantei corporative aplicate de societate, in lumina Codului
de Guvernanta Corporativa adoptat de Bursa de Valori Bucuresti.
Administrator special

Din data de 30.07.2015 administratarea societatii este incredintata d-lui Calburean
Gheorghe in calitate de Administrator Special.
Dafora SA a păstrat dreptul de administrare, iar activitatea societatii se desfasoară sub
supravegherea Administratorului judiciar CITR Filiala Cluj SPRL si a judecatorului sindic, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.
Dupa deschiderea procedurii de insolventa in data de 19.06.2015, activitatea societatii
s-a desfasurat sub supravegherea administratorului judiciar, care avizeaza plătile şi
contractele încheiate de catre societate si alte operatiuni privind activitatea curentă.
Conform reglementarilor legale in vigoare, au fost supuse aprobarii Comitetului Creditorilor
operatiunile societății care sunt de competența acestuia.
Societatea transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia
curenta a societatii: raportari privind veniturile realizate , raportari privind cheltuielilie
inregistrate ,detaliate pe proiecte si dupa natura lor . De asemenea se fac raportari privind
creantele societatii pe vechimi , datoriile societatii acumulate de la intrarea in insolventa
detaliat pe scadente si categorii , cash –flow realizat trimestrial .
In cursul anului 2018, Administratorul special a emis un numar de 11 hotarari.
Pentru exercitarea functiei de administrator special, dl. Calburean Gheorghe nu este
remunerat.
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Comitetele consultative
Activitatea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie a incetat la data de
30.07.2015.

Incepand cu anul 2011, Consiliul de Administratie a infiintat doua comitete consultative si
anume: comitetul de audit si comitetul de remunerare.
Comitetul de Remunerare elabora politica de remunerare pentru administratori si directori.
Propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor sunt in concordanta cu
politica de remunerare adoptata de societate . Adminstratorului special nu are remuneratie
iar onorariul administratorului judiciar a fost stabilit de catre Adunarea Creditorilor .
Comitetul de Audit examina, in mod regulat, eficienta raportarii financiare, a controlului
intern si al administrarii riscului si se asigura ca analizele de audit efectuate, precum si
rapoartele de audit elaborate ca urmare a acestora sunt conforme cu planul de audit.
Comitetul de audit se intrunea de minim 2 ori pe an si isi indeplinea responsabilitatile in
stransa colaborare cuauditorul financiar, fiind informat despre programul de activitate al
auditorului financiar. Comitetul de Audit sprijinea Consiliul de Administratie in monitorizarea
credibilitatii si integritatii informatiei financiare furnizata de societate, in special prin
revizuirea relevantei si consistentei standardelor contabile aplicate de aceasta (inclusiv
criteriile de consolidare).
Comitetul de Audit facea recomandari privind selectarea, numirea, renumirea si
inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia si
monitoriza independenta si obiectivitatea auditorului financiar.
Comitetele Consultative care erau formate din doi membri ai Consiliului si erau
insarcinate cu elaborarea de recomandari si intocmirea de rapoarte de activitate pe care le
inaintau Consiliului de Administratie.
In lumina prevederilor noi din Legea 162/2017 care transpune la nivel național cerințe
de la nivelul Uniunii Europene, impuse prin Directiva 2014/56/CE și prin Regulamentul
european nr. 537/2014 entitățile de interes public trebuie să aibă un comitet de audit, si
entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar
sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activității de audit intern, potrivit
cadrului legal .
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In ceea ce priveste Comitetul de Audit : Dafora se afla in procedura de insolventa care
face obiectul dosarului nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu si functioneaza in
conformitate cu legea speciala 85./2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de
insolventa . In conformitate cu prevederile Legii 85/2014 activitatea Consililului de
administratie a incetat . In prezent societatea este condusa de administratorul special sub
supravegherea administratorului judiciar si a judecatorului sindic. Avand in vedere ca din
Comitetul de audit faceau parte membri ai Consililului de administratie , activitatea
Comitetului de audit a incetat concomitent cu incetarea activitatii Consilului de
Administratie . Serviciul de audit intern este independent fiind externalizat incepand cu
anul 2019.

Transparenta si raportarile
Societatea a pregatit si a diseminat raportari periodice si continue relevante, in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde de
raportare.
Astfel, am pus la dispozitia investitorilor, atat prin intermediul site-ului propriu
www.dafora.ro, cat si prin intemediul site-urilor BVB si CNVM : rapoartele anuale, semestriale,
trimestriale prevazute de legislatia in vigoare (in termenele prevazute in calendarul financiar), cat
si rapoarte curente privind evenimentele importante din viata societatii. Raportarile periodice se
regasesc pe site-ul societatii.

Drepturile actionarilor
DAFORA SA respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un
tratament egal pentru toti detinatorii de actiuni, punand la dispozitia acestora toate
informatiile relevante pe site-ul www.dafora.ro la sectiunea „Actionariat” si care cuprinde
informatii referitoare la calendar financiar, raportari curente, guvernanta corporativa,
structura actionariat, pret actiune, etc. De asemenea, DAFORA SA are structuri interne
specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii. Toate actiunile emise
confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de acestea va fi
supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Actiunile societatii sunt din clasa de actiuni
ordinare, sunt nominative, dematerializate si indivizibile. O actiune da dreptul la un vot in
adunarea generala a actionarilor.
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DAFORA SA faciliteaza si incurajeaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor
Generale ale Actionarilor (AGA), iar pentru actionarii care nu pot participa, DAFORA SA pune
la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala, a votului
prin corespondenta si a votului prin mijloace electronice. Toti cei interesati pot accesa
convocatorul AGA,materialele supuse aprobarii AGA si toate celelalte informatii necesare pe
site-ul sau www.dafora.ro la sectiunea „AGA”, iar la sectiunea „guvernanta corporativa”
actionarii pot gasi informatii generale privind Procedura de participare la A.G.A.,
Desfasurarea lucrarilor A.G.A. , Drepturile actionarilor-aspecte generale.
Conflictul de interese

Administratorul special ia decizii in interesul societatii, iar in cazul in care
administratorul are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese contrare
intereselor societatii, acesta are obligatia legala sa nu ia parte la nici o deliberare privind
acea operatiune si sa se abtina de la vot. In acest scop, societatea a elaborat Procedura de
identificare si solutionare a situatiilor de conflict de interese, care contine criteriile de
identificare a conflictelor de interese si modalitatile de lucru in aceste situatii.
Administratorul se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese cu
Societatea sau cu oricare subsidiara controlata de aceasta si va proceda in conformitate cu
prevederile legale incidente. In vederea respectarii prevederilor legale, si anume prevederile
art.225 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art 82 din Legea nr 24/2017, in
cursul anului 2018, s-au inregistrat 8 tranzactii cu persoanele implicate transmise la BVB si
ASF prin intermediul a 4 rapoarte curente si un raport curent suplimentar.
Regimul informatiei corporative
Administratorul si directorii Dafora S.A. pastreaza confidentialitatea documentelor si
informatiilor la care au avut acces pe perioada mandatului lor. Directorii Dafora S.A. asigura un
circuit corect al informatiei corporative, acordand o importanta speciala informatiei care poate
influenta evolutia pretului pe piata al valorilor mobiliare emise de societate.
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Controlul Intern
Pentru o cat mai buna gestionare a activitatii, in cadrul societatii se realizeaza mai
multe tipuri de control intern, dupa cum urmeaza: exercitarea unui control financiar
preventiv asupra documentelor financiar-contabile, un control asupra calitatii lucrarilor, un
control juridic asupra actelor si tranzactiilor incheiate de societate, un control intern privind
respectarea cerintelor legale de sanatate si securitate in munca si de protectia mediului, un
control intern al costurilor etc. Concluziile acestor controale se aduc la cunostinta conducerii
societatii in vederea evaluarii si luarii masurilor necesare pentru eliminarea riscului de
frauda. Societatea are in acest sens proceduri aprobate de control si evaluare a activitatii
desfasurate .
Sistemul informational al societatii este securizat, existand o procedura de protectie a
bazelor de date contabile si un acces limitat la orice alte informatii care depasesc aria
necesara desfasurarii activitatii unui anumit salariat. De asemenea, societatea a luat masuri
in vederea intaririi securitatii datelor prin contractarea unei solutii antivirus, iar in anul 2010
s-a implementat si solutia de securitate care este asigurata de un echipament produs de
Fortinet, modelul Fortigate 80C. Bazele de date sunt salvate zilnic prin backup-uri automate
si transferate aceste backup-uri pe discuri externe. Sistemul ERP - ASIS utilizat in firma are
module produse de furnizorul aplicatiei dar si module create intern de catre programatorul
firmei Dafora din cadrul departamentului IT.
Piata de software nu ofera intotdeauna necesarul de soft intern de specialitate, motiv
pentru care se dezvolta intern module soft create pe platforma ASISria (mediul de
dezvoltare programe). Programele create inlocuiesc munca in fisiere EXCEL de colectare si
prelucrare a informatiilor. Programele create vizeaza in special departamente de
specialitate: Foraj, Mecanic, HSEQ, domenii unde nu se gaseste soft de specialitate si exista o
mare nevoie de urmarire a informatiilor in baze de date pentru a avea o trasabilitate si o
eficienta mai mare in prelucrarea informatilor tehnice. In lipsa softurilor de specialitate,
colectarea si prelucrarea de informatii se poate face in fisiere EXCEL, o abordare care
genereza multa redundanta a informatiei, greseli frecvente de operari si necorelari
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informatii, productivitate si eficienta extrem de scazuta in prelucrarea, raportarea si
valorificarea datelor ca suport de analiza si decizie.
Controlul informatilor devine cu adevarat eficient numai daca se utilizeaza aplicatii
orientate pe baze de date, iar controlul informatilor inseamna in final un control bun al
costurilor interne. Cine controleaza eficient informatile interne, controleaza eficient si
costurile. Pe langa avantajul tehnic al acestor softuri interne este de subliniat si aspectul
economic generat in interiorul firmei, adica a unor economii banesti in valoare de cel putin
50.000 EUR, asta pentru ca firma furnizoare de servicii de programare producea pe bani
aceste softuri la care se adauga si costul lunar al mentenantei si asistentei utilizatorilor.
EVENIMENTE ULTERIOARE
Pentru anul 2019, Dafora detine un portofoliu de contracte ferme cu o valoare de
aproximativ 100 milioane de lei, cu executie in primul semestru. In ceea ce priveste cifra de
afaceri a companiei estimăm o dublare a valorii ei și a rezultatului operational pana la finalul
lui 2019 .
În data de 23.07.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor SC
DAFORA SA, care a aprobat reducerea capitalului social al societății de la 100.232.329,40 lei
la 5.012.337 lei, respectiv cu suma de 95.219.992,4 lei, în vederea acoperirii parțiale a
pierderilor înregistrate în contabilitate din exercițiile financiare anterioare (în contul rezultat
reportat) prin realizarea următoarelor operațiuni:
- reducerea numărului de acțiuni, în mod proporțional cu cota de participare a fiecărui
acționar la capitalul social la data de înregistrare, şi
- majorarea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,1 lei per acțiune la 1 leu per acțiune, prin
reducerea corespunzătoare a numărului de acțiuni deținute de fiecare acționar la data de
înregistrare, respectiv 10 acțiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/acțiune= 1 acțiune cu valoare
nominala de 1 leu/acțiune. Reducerea de capital social aprobata prin Hot . AGEA
2/23.07.2018 nu a putut fi implementata . Oficiul Registrului Comertului a respins cererea
formulata de societate in vederea inregistrarii acestei operatiuni . Societatea a formulat
plangere impotriva rezolutiei emisa de Oficiul Registrului Comertului care face obiectul
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dosarului cu numarul 2627/85/2018 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu . In data de 07.03.2019
Tribunalul Sibiu s-a pronuntat in sensul respingerii plangerii societatii, urmand ca dupa
comunicarea sentintei societatea sa promoveze calea de atac prevazuta de lege .
Dafora SA intentioneaza sa prelungeasca planul de reorganizare cu inca un an ,
operatiune reglementata prin Legea insolventei .
Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.

SEMNATURI,
Administrator Special,
Gheorghe Călburean

Manager Financiar,
Ivan-Cosma Melania Stefania
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DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăPOZITIEIăFINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2018
(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

I. ACTIVE

NOTA

Active imobilizate
Imobiliz riăcorporale
Imobiliz riănecorporale
Investi iiăînăentit ileăasociate
Active aferente impozitului pe profit amanat
Active financiare disponibile pentru vanzare
Clien iăşiăalteăcrean e

31 12 2018

7
8
18
9

61,881
53,602
0
0
5,976
1,016
1,286

53,071
45,057
0
0
5,837
835
1,341

10
9
11

59,311
18,611
37,293
3,407

46,624
15,812
27,103
3,710

121,192

99,695

(15,780)

(23,509)

140,969
68,860
(225,609)

140,969
68,446
(232,924)

136,972

123,204

16
19
15

54,064
14,962
4,452
34,651

61,220
23,791
4,031
33,398

16
18
15

82,908
77,207
2,156
3,545

61,983
56,501
2,749
2,733

121,192

99,695

6

Active circulante
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de numerar

31 12 2017

TOTAL ACTIVE
II. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
CAPITALă IăREZERVEăATRIBUIBILEă
AC IONARILORăSOCIET II
Ac iuniăcomune
Alte rezerve
Rezultatul reportat

12
14

DATORII
Datorii pe termen scurt
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Provizioaneăpentruădatoriiă iăcheltuieli
Furnizoriă iăalteădatorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizoriă iăalteădatorii
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII

ă heorgheăC lburean
G
Administrator special

Ivan Cosma Melania
Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL
Compartiment Contabilitate
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DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăREZULTATULUIăGLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2018
(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

Venituri
Alte venituri din exploatare
Varia iaăstocurilorădeăprod.finiteă iăprod.înăcursădeă
Costurileăcapitalizateăaleăimobiliz rilorăcorporale
Materii prime si materiale consumabile
Costulăm rfurilorăvândute
Cheltuieli cu personalul
Serviciiăprestateădeăter i
Ch.ăcuăamortiz riă iădepreciereaăactivelorăimobilizate
Ajust riădeăvaloareăpt.activeleăcirculante,ănet
Alte cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru alte datorii - net
Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet
Profit din exploatare
Venituri financiare
Costuri financiare
Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet
Costuriăfinanciareă–ănet
Parteaădeăprofităaăentit ilorăasociate
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale
Profit (pierdere) înainte de impozitare
Cheltuiala / venitul cu imp.pe profit curent si amanat
Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului

112,924
322
(11,991)
(5,105)
(22,887)
(61,620)
(9,785)
(148)
(5,695)
421
(384)
(3,946)
7
(1,531)
(10)
(1,534)
(5,481)
(813)
(6,294)

24

253,955
253,955

(6,294)
(6,294)

26

24

0.25337

(0.00628)

24

5
8
7
18

24

26

(1,645)
203
589

(172)
52

25
25
26
26

26

(32)

30

26

26

27

(885)

(90)

253,069
253,069

(6,384)
(6,384)

1
2
3
4
5
6

23

7
8

5

9
10

22
19
20

11
12
13
14

24
24

15
16
17
18

7
7

15
16
19

25
21

Rezultatul perioadei

22

Rezultatulăpeăac iuneădeăbaz ă iăcelădiluat:
(înăRONănominal)ădinăactivit iăneîntrerupte
Castiguri/ (pierderi) din reeval. terenurilor si
Active financiare disponibile pentru vanzare
Parteaădeăalteăelem.aleărezultatuluiăentit iloră
Impactul impozitului amanat asupra rez. de
Impactul impozitului amanat asupra activelor
financiare disponibile pt. vânzare
Diferente din conversie
Alte elem. ale rezult. global aferente exercitiului

18

25
25

27

28 Rezultat global total aferent exercitiului

28

24 Dinăcare:ăatribuibilăc treăac ionariiăsociet ii

24

ă heorgheăC lburean
G
Administrator special

31 12 2018

74,811
274,878
(14,716)
(583)
(22,448)
(43,074)
(7,403)
2,346
(5,018)
(275)
(3,449)
255,071
244
(2,548)
(2,304)
252,767
1,188
253,955

5
21

24 Dinăcare:ăatribuibilăc treăac ionariiăsociet ii
24

31 12 2017

NOTA

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI

Ivan Cosma Melania
Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL
Compartiment Contabilitate
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DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2018
(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)
Capital social

Rezerve din
reevaluare
103C
103D A

Rezultatul
reportat

Alte rezerve
19.IV

TOTAL

140,969

10,090

48,889

(468,595)

(268,647)

-

-

-

(203)

(203)

140,969

10,090

48,889

(468,798)

(268,850)

Profit / (pierdere) aferent
exercitiului financiar

-

-

-

253,955

253,955

Alte elem. ale rezult. global

-

(2,923)

12,804

(10,766)

12,804

(12,804)

Sold la 01 01 2017
Corectii din 01.01-31.12.2017 la
înreg.af.ex.fin.precedente

Sold la 01 01 2017
(recalculat)

Repart.la rez.legale din profit

-

Pierderi din reevaluarea terenurilor
si constructiilor

-

Modific riădeăvaloareăjust ăaleă
activelor financiare disponibile
pentru vânzare (AFS)

-

Repartiz.rez.reportat din rezerve

-

Imp.profit amânat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii

-

- RL
(1,645)

203
(2,038)
557

-

(885)
(1,645)

-

-

-

2,038

-

203
557

-

-

-

(0)

(0)

Majorarea capitalului social

-

-

-

(0)

(0)

Sold la 31 12 2017

140,969

7,167

61,693

(225,609)

(15,780)

Sold la 01 01 2018

140,969

7,167

61,693

(225,609)

(15,780)

-

-

-

(1,345)

(1,345)

140,969

7,167

61,693

(226,954)

(17,125)

Profit / (pierdere) aferent
exercitiului financiar

-

-

-

(6,294)

(6,294)

Alte elem. ale rezult. global

-

(414)

Tranzactii cu actionarii

Corectii din 01.01-31.12.2018 la
înreg.af.ex.fin.precedente

Sold la 01 01 2018
(recalculat)

-

324

Repart.la rez.legale din profit

-

- RL

-

-

-

(90)

Pierderi din reevaluarea
terenurilor si constructiilor

-

-

-

-

-

Repartiz.rez.reportat din rezerve

-

-

(324)

-

324

Modific riădeăvaloareăjust ăaleă
activelor financiare disponibile
pentru vânzare

-

(172)

-

-

(172)

Imp.profit amânat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii

-

81

-

-

81

-

Tranzactii cu actionarii
Castiguri/pierderi din diverse
operatiuniăprivindăac .
Majorarea capitalului social
Sold la 31 12 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,969

6,753

61,693

(232,924)
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-

(23,509)

DAFORA S.A.
SITUATIAăCONSOLIDAT ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2018
(înămiiălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

NOTA

31 12 2017

31 12 2018

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
exploatare
Numerar generat din exploatare
Dobânziăpl tite
Impozităpeăprofităpl tit

1,276
(396)
-

11,609
(1,159)
-

879

10,450

(3,041)
7,610
956
0
(17)
6
239

(1,240)
2,242
10
7
-

5,753

1,019

Încas riădinăemisiuneaădeăac iuni
Încas riădinăîmprumuturi
Ramburs riădeăîmprumuturi
Pl iăc treăfurnizoriiădeăleasing

(6,939)
(2,437)

0
(6,587)
(4,579)

Numerarănetă(utilizat)ăînăact.ădeăfinan are

(9,376)

(11,167)

Creştereaă/ă(sc derea)ănet ăaănumeraruluiă
şiăechivalentelorădeănumerar

(2,743)

302

6,150

3,407

3,407

3,710

27

Numerar net generat din act. de exploatare
Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
investi ii
Achizi iiădeăimobiliz riăcorporale
Activeăfixeăde inuteăînăvedereaăvânz rii
Încas riăneteădinăvânz.ădeăimobiliz riăă
Împrumuturiăacordateăsociet ilorăafiliate
Ramburs riădeălaăsociet ileăafiliate
Achizi iiădeăac iuniăînăsociet iăasociate
Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dobânzi primite
Dividende primite
Numerarănetă(utilizat)ăînăact.ădeăinvesti ii
Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
finan are

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
la începutul anului

12

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
laăsfârşitulăanului

12

ă heorgheăC lburean
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DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

S-au întocmit situatiile financiare consolidate anuale la 31.12.2018 pentru:
Entitate:
S.C. DAFORA S.A.
Judeţul:
32 - SIBIU
Adresa:
Medias str. P-ta Regele Ferdinand I nr.15
Nr. din registrul comerţului: J 32/ 8/ 1995
Forma de proprietate:
35 -Societate comerciala cu raspundere limitata
Activitate preponderentă:
CAEN 1910 Activităti de servicii anexe extractiei
petrolului si gazelor naturale
Cod de identificare fiscală: RO 7203436
Gheorghe Calburean în calitate de Administrator special al S.C. DAFORA S.A. si
Gaidarji Stela reprezentant legal al S.C. Stela Cont S.R.L., prestator servicii de contabilitate,
membră a CECCAR, înregistrată sub nr.110, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor
financiare consolidate la 31.12.2017 şi confirmă că:
a) Situatiile financiare consolidate pentru anul 2018, s-au întocmit în conformitate cu
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară asa cum au fost adoptate de U.E.
b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare consolidate anuale
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
c) Situatiile financiare consolidate anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
defaşurată.
d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Administrator special
Gheorghe Calburean

Compartiment contabilitate,
Gaidarji Stela,
în numele
S.C. Stela Cont SRL

