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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. , cu sediul social in Medias , Piata Regele Ferdinand I , nr 5 , Nr . de
inregistrare de la Registrul Comertului J 32/8/1995 , CIF RO 7203436 , telefon +40 0269 844
507 , 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 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 efectuarii unei operatiuni de reducere a capitalului social al societăţii. Pana la data
prezentelor situatii financiare , operatiunea de reducere a capitalulu social nu a putut fi
implementata , astfel ca au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu 07.11.2019 , ca
urmare a respingerii demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.
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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 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 .
Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare începând cu luna aprilie
2017, iar până în prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fără obiecţiuni Rapoartele
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financiare aferente trimestrelor I-XI, parcurse de la implementarea planului de reorganizare.
Compania şi-a îndeplinit obligaţiile de plată stabilite în Programul de plăţi, efectuând plăţi
atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor .

Gheorghe Calburean
Administrator special

SCURTA DESCRIERE A ACTIVITATII DE FORAJ IN ANUL 2019

Trimestrul I 2019
In baza celui de-al patrulea contract subsecvent cu operatorul OMV Petrom, Dafora a
executat lucrari de foraj pentru sonda 2800 Cobia, aflata in judetul Dambovita. Sonda a fost
sapata cu instalatia Bentec 350 la o adancime de 2,750 m. Valorea contractului subsecvent
10,315,036 lei.
Totodata cu finalizarea contractului subsecvent numarul 4, societatea noastra a finalizat
semnarea contractului subsecvent numarul 5 cu OMV Petrom pentru sonda 363 Tintea
situata in judetul Prahova cu o valoare de contract de 5,335,272 lei.
In continuarea colaborarii cu SNGN Romgaz pentru dezvoltarea perimetrului de hidrocarburi
in zona Caragele/Visani/Rosetti, societatea noastra a demarat lucrarile la sondele 2 Cilibia
Nord cu o adancime de 5,075 m.
In perimetrul de explorare Muntenia am finalizat sonda 7 Fierbinti cu o adancime de 3,365
m si o valoare de contract de 9,923,844 lei.
In acelasi timp am demarat lucrarile de foraj la sondele din structura Moldova, 911 Frasin si
1 Dulcesti.
Pe plan extern am semnat contractul pentru o sonda in Israel si am fost calificati tehnic si
economic la operatorii Akakus si Zallaf din Libia.
Trimestrul II 2019
În continuarea colaborării cu SNGN Romgaz am finalizat sonda 1 Dulcesti la o adancime de
2,245 m si sonda 2 Cilibia Nord la o adancime de 5,075 m.
Una dintre cele mai dificile structuri se afla pe structura Moldova la Frasin. Societatea
noastra desfasoara lucrari la sonda 911 Frasin , forat la o adâncime de 4.165 de metri. In
aceasta zona Romgaz extrage gaze naturale înca din anul 1972. Prin acest foraj se doreste a
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a se pune în evidenta un zacamânt de gaz condensat pentru care în acest moment se afla în
derulare programul de dezvoltare.
S-a semnat contractul cu Mazarine Energy Romania pentru 3 sonde pe structura Campeni in
valoare de 2.672.602,06 usd la care se adauga TVA , cat si o sonda pe structura Valcanesti in
valoare de 2.315.993,99 usd la care se adauga TVA.
Contractul consta in proiectarea lucrarilor, obtinere autorizatie de constructie cat si forajul
sondelor.
Trimestrul III 2019
In baza contractului subsecvent numarul 5 cu OMV Petrom pentru sonda 363 Tintea situată
în județul Prahova, cu o valoare de contract de 5.335.272 lei, am inceput operatiunile de
mobilizare a instalatiei Bentec pe locatie urmand ca operatiunile de foraj sa se execute in
trimestrul IV.
În continuarea colaborării cu SNGN Romgaz pentru dezvoltarea perimetrului de hidrocarburi
în zona Caragele / Visani / Rosetti, Dafora SA a continuat lucrările de foraj la sonda 2 Cilibia
Nord cu o adâncime de 5,128 m.
Societatea noastra continua lucrarile la sonda 911 Frasin cu o adâncime proiectata de 4,165
de metri.
Pe plan extern, in luna august, am demarat lucrarile la sonda 8 Meghed Israel, cu instalatia
de foraj F400. Sonda are o adancime proiectata de 5,660 m.
In luna iulie, Dafora a semnat un contract de colaborare cu una dintre cele mai mari
companii din Emiratul Dubai, MOBH Holding Group, privind lucrari de foraj in MENA
(Orientul Mijlociu si Africa de Nord).
Pentru cele 3 sonde pe structura Campeni aferente contractului cu Mazarine Energy s-au
demarat lucrarile de proiectare si obtinere a avizelor.
Trimestrul IV 2019
In baza contractului subsecvent numarul 5 pentru OMV Petrom, societatea nostra a
executat lucrarile de foraj la sonda 363 Tintea cu o adancime de 3,000 m.
Societatea noastra continua lucrarile la sonda 911 Frasin cu o adâncime proiectata de 4,165
de metri.
La sonda 33 MER Valcanesti s-au demarat lucrarile pentru amenajarea careului de foraj.
Sonda este proiectata a fi sapata la o adancime de 1,940 m.
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Alte aspecte semnificative cu privire la activitatea societatii pe parcursul anului 2019
La intocmirea situatiilor financiare societatea a avut in continuare o abordare
prudentiala.
Cu impact in scaderea pozitiei bilantiere a activelor imobilizate , comparativ cu
perioada anterioara , a fost pozitia imobilizarilor corporale ca urmare a deprecierii
acestora pe masura amortizarii si continuarii valorificarii activelor non-core conform
strategiei de valorificare a activelor . Pozitia activelor circulante a inregistrat o crestere
fata de perioada anterioara , fiind influentata in principal de pozitia ,,Clienti si alte
creante ‘’ , variatii inregistrandu-se si in cadrul stocurilor si numerarului si echivalent de
numerar , ce compun aceasta pozitie .
Un impact semnificativ in scaderea pozitiei bilantiere de datorii a fost dat de achitarea
sumelor conform planul de plati , parte a Planului de reorganizare .
Cifra de afaceri a inregistrat o usoara scadere fiind influentata de secventa de lucru cu
unul dintre clientii traditionali ai Companiei .
Profitul din exploatare inregistrat la 2019 este in suma de 5,6 mil lei . S-au constituit
provizioane/ajustari

suplimentare pentru concediile de odihna neefectuate,pentru

garantiile acordate clientilor,stocuri , litigii , creante conform politicii contabile .

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
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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.

ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
01
IANUARIE
2019

31
DECEMBRIE
2019

ACTIV
53.070.051
45.057.492
0
61.504

6
7

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active af drepturilor de utiliz act leasing
Active financiare la cost
Active financare disponibile pentru
vanzare
Active aferente impozitului pe profit
amanat
Clienţi şi 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

A
1
2
3
4
5

773.428

50.251.026
41.642.234
0
690.731
61.504
999.131

5.837.146

5.643.837

1.340.931

1.213.588

46.620.731
12.997.428
2.814.079
27.099.382
3.709.773

48.574.859
12.420.368
3.822.816
29.579.332
2.752.342

3.292

3.688

99.694.524

98.829.572

123.203.744

118.513.625

61.220.328
20.149.133
3.642.286
33.398.357
4.030.551

60.164.890
12.287.477
5.308.152
38.331.742
4.237.520
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CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1
11
12
13
14

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

D2
15
16
17
18

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

E
19
20
21
21

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajustări cumulate din conversie

F

VENITURI IN AVANS

II.

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

61.983.416
28.538.868
27.962.164
2.748.945
2.733.439

58.348.734
27.405.257
26.513.393
2.527.562
1.902.523

(23.509.220)
140.968.822
65.950.140
(230.428.182)
-

(19.684.053)
140.968.822
66.912.164
(227.565.039)
-

-

-

99.694.524

98.829.572

ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
31
DECEMBRIE
2018
12
112.964.064
322.256

31
DECEMBRIE
2019
12
99.498.466
249.604

-

(7.491)

-

-

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

(11.361.904)
(348.508)
(19.652.084)
(49.575.541)

(9.784.746)

(6.595.927)

(147.943)

1.642.669

(5.694.715)
421.164
(384.258)

(7.995.661)
(206.969)
36.448

14 Profit din exploatare

(3.946.184)

5.683.102

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

1.629.136
(3.153.475)
(10.000)

363.465
(2.342.684)
-

18 Costuri financiare – net

(1.534.338)

(1.979.218)

1 Venituri
2 Alte venituri din exploatare
Vartiația stocurilor de produse finite și
3
producție în curs de execuție
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 terți
Cheltuieli cu amortizări și deprecierea
activelor imobilizate
Ajustari de valoare pentru activele
circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru alte datorii - net
Alte castiguri/(pierderi) – net
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(5.480.522)

3.703.884

(813.432)

167.346

21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului

(6.293.954)

3.871.230

22 Rezultatul anului

(6.293.954)

3.871.230

23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului

(6.293.954)

3.871.230

-

756.256

(171.527)

225.703

81.297

(139.272)

(90.230)

842.687

(6.384.184)

4.713.917

19 Profit înainte de impozitare
20

24
25
26
27
28

Cheltuiala / venitul cu impozitul pe profit
curent si amanat

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

INDICATORI ECONOMICI
1. Solvabilitatea patrimonială
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 2019 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -19.92%
Solvabilitatea patrimonială reprezintă capacitatea societății de a-și plăti datoriile ajunse la
scadență. Valoarea acestui indicator este considerată bună când rezultatul obținut
depășește 30%, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.
Variatia la Solvabilitatea patrimonială a fost influentata in anul 2019 față de valoarea din
anul precedent, pe fondul scaderii activelor totale și ca urmare a impactului in capitalurile
proprii negative a inregistrarii rezultatului perioadei.
2. Gradul de îndatorare
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%
Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale/Total activ x 100=119,92%
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Acest indicator evidențiază limita până la care societatea își finanțează activitatea din alte
surse decât cele proprii (credite, datorii la stat și furnizori). În condiții 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 și împrumuturi iar peste 80% o dependență de credite, situație
alarmantă.
Gradul de îndatorare în anul 2019 a scazut față de anul precedent pe fondul scaderii valorii
activelor totale ( urmare a valorificarii imobilizarilor corporale prin planul de reorganizare si
deprecierii lor prin amortizare ) și al scaderii valorii datoriilor totale urmare a achitarii lor .
3. Rata rentabilității economice
Rata rentabilității economice 2016 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-111.45%
Rata rentabilității economice 2017 =Rezultat din exploatare / Total activx100=210.46%
Rata rentabilității economice 2018 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-3.96%
Rata rentabilității economice 2019 =Rezultat din exploatare / Total activx100=5.75%

Acest indicator reprezintă capacitatea societății de a produce profit din activitatea de baza
și măsoară eficiența mijloacelor materiale si financiare alocate.
Rata rentabilității economice în anul 2019 a crescut față de valoarea din anul precedent
urmare a rezultatului pozitiv aferent execrcitiului . .
4. Randamentul vânzărilor (ROS)
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 2019 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri=0,06
Randamentul vânzărilor în anul 2019 a crescut față de valoarea din anul precedent
datorită înregistrării în acest an a unui rezultat din exploatare pozitiv .
5. Valoarea de piata a actiunii la sfarsitul anului mentionat mai jos
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
Valoarea de piata 30.12.2019=0.0192 lei/actiune
Acțiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzacționare la data intrării în insolvență a
companiei, ultima zi tranzacționată 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 societăţiiPana la data prezentelor situatii
financiare , operatiunea de reducere a capitalulu social nu a putut fi implementata , astfel ca
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au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu 07.11.2019 , ca urmare a respingerii
demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
1.

Evolutia numarului de personal

Anul 2019 se remarca printr-un trend descrescator al numericului de personal ca urmare a
eficientizarii proceselor si a rentabilizarii organigramei adaptata la conditiile de piata
actuale.

2013

2014

NR. TOTAL ANGAJATI LA
31.12
2015
2016
2017

734

491

327

292

373

2018

2019

344

281

2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2019
ACORDUL
TOTAL
SPECIFICATIE INCETARI
CIM 2019

PARTILOR
(art. 55, l
it. b)

90

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)

7

0

9

1

0

DEMISIE
(Art. 81, ALTE
alin. 1 CAUZE
+7)
69

4

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 2011-2019

ANUL

Ian.

Feb.

2011

81,272

75,824

2012

63,476

54,024

2013

99,078

2014
2015

Martie

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

2019

40,728

44,692

52,226

49,406

53,842

39,386

44,464

34,624

34,296

44,132

37,160

23,618

498,574

41,548

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in anul 2019 inregistreaza o usoara
scadere comparativ cu anul anterior.
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77,072

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 alocat instruire in 2019: 109.919lei

•

Fond estimat instruire in 2020: 200.000 lei

Criteriile instruirii in 2019 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;

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si prim
ajutor;

Criterii instruire 2020:
Cele din 2019 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul
management-ului echipei si proiectelor cat si in domeniul HSEQ.
Nevoile de instruire stabilite:
•

cu ocazia evaluariiangajatilor;

•

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);
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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;

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 2020.

5.

Recrutare si selectie

Obiective 2020:
a. Crestereaadecvarii celor recrutati si
angajatilacerintele postului;
b. Atragerea de candidativalorosi.
Directii de actiune:
a. Analizarea rezultatelor auditurilor interne cu
privire la aplicarea procedurilor interne
specifice;
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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 2020
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 Mediu-ISO 14001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificari: In 2019, 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.
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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.
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.
Personal HSEQ: 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):

7
Fierbinti

2800 Cobia

911
Frasin

1
Dulcesti

363
Tintea ST

63

51

33

33

52

Nr.start card

1129

1054

2242

820

1245

Nr. A.S.M.

211

189

980

390

512

Nr. Permise de lucru

106

160

669

320

420

Nr. Instructaje inainte inceperea
operatiilor

211

144

442

79

89

Numar de instructaje zilnice la
intrarea in schimb

80

490

120

130

3

3

3

6

INDICATOR
Nr.med.pers. locatie

Nr.exercitii/ simulari situatii de

730
2
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urgenta

Inspectii si audituri SSM 2019 / Actiuni corective:
Tip control

Nr.

Neconformitati

Corectate

Audituri/Inspectii la receptie

8

240

230 =(95.83%)

Audituri interne

8

42

42 =(100%)

Audituri certificare /supraveghere

2

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
2019.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE
PROTECTIE

2019

U.M.

ECHIPAMENT PT. LUCRARI SPECIALE

Recertificate
2019

Salopete protectie

483

Buc.

Centuri de siguranta complexe

27

Haine vatuite de protectie

158

Buc.

Opritori de cadere retractabili

12

Bocanci de protectie

378

Per.

Mijloace de legatura/cordoane poz.

20

Ochelari de protectie

763

Buc.

Dispozitive de escaladare scari

16

Manusi de protectie

1777

Per.

Echipamente de respirat autonom 30’

10

Casti de protectie

183

Buc.

Echipamente de respirat autonom 15’

8

Costume imperm./pelerine

488

Buc.

Detectoare mobile de gaze

6

Cizme protectie cauciuc

17

Per.

Centrala detectie gaze si senzori

2

Cizme electroizolante

4

Per.

Prize de pamantare

9

Manusi electroizolante

5

Per.

Trepied cu troliu

2

Antifoane

21

Set.

Masca sudor

5

Buc.

Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50

220

Sort sudor

4

Buc.

Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50 noi

50

Combinezoane unica folosinta

1067

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 2019 =2882
• Inaintea efectuarii operatiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la
inaltime, lucru cu electricitate, lucru in spatii inchise, izolari-sigilari) se
intocmesc permise de lucru.
Numar permise de lucru intocmite 2019 =2231 buc
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 2019 au fost efectuate 290 de
examene medicale si 198 psihologice.
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• 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 2019 au fost efectuate 28 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 2019 au fost consemnate 12320 StartCard-uri.
Accidente / Incidente 2019:
Decese=0;Invaliditati=0;
Accidente cu incapacitatetemporara de munca=0;
Cazuri de prim ajutor=2; Incidente potentiale=3.
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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 1/2006 AL CNVM
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
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 2019, 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
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nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, la data
prezentelor situatii financiare aflandu-se in trimestrul XI 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 XI al planului de
reorganizare . La data de 18 iunie 2019 Adunarea Creditorilor a aprobat prelungirea planului
de reorganizare , cu inca un an , operatiune reglementata prin Legea Insolventei
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
In luna iunie 2019 , societatea a achizitionat 4 pompe de fluid foraj , in luna ianuarie 2019 a
fost achizitionat un distribuitor DEF 20 KV , in luna decembrie 2019 o automacara . De
asemenea au fost achizitionate un server de date si unul de email care sa asigure securitatea
datelor .
In anul 2019 societatea a efectuat valorificari active Non –Core conform planului de
valorificare active , sub supravegherea CITR , sume ce au fost distribuite creditorilor, in
valoare de 483.262 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 2019 un profit

în valoare de 3.871.230 lei, versus

pierderea înregistrata în anul precedent în valoare de 6.293.954 lei.
b) La 31.12.2019, cifra de afaceri era in valoare de 99.498.466 lei, in scadere cu 12 % față de
anul precedent.
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c) Societatea nu a desfășurat activitate de export în cursului anului 2019
d) În anul 2019, cheltuielile totale au scazut față de anul precedent cu 21% si ca urmare a
scaderii cifrei de afaceri.
e) Nu deținem informații cu privire la cota de piața deținută de societate aferenta activității
de foraj.
f) Lichiditate:La 31.12.19, casa si conturile curente la bănci au fost in valoare de 2.752.342
lei
 Lichiditatea redusă:
Lichiditate redusă 31.12.2019=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 0.74
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
Lichiditatea redusa a inregistrat o usoara crestere în anul 2019 față de anul precedent pe
fondul cresterii activelor circulante ,influentate in principal de cresterea pozitiei Clienti si
alte creante , precum și pe fondul creșterii valorii datoriilor pe termen scurt .
 Lichiditatea imediată:
Lichiditate imediată 31.12.2019=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.0457
Lichiditate imediată 31.12.2018=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.0610
Lichiditate imediată 31.12.2017=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.0630
Lichiditate imediată 31.12.2016=Lichidități/ Datorii pe termen scurt=0.3159
Lichiditatea imediată a scăzut față de anul anterior pe fondul creșterii valorii datoriilor pe
termen scurt si a reducerii valorii numerarului si echivalentului de numerar .
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale
a) Principalele piete de desfacere a serviciilor, precum si metoda de distributie:
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 2019.
b) Ponderea fiecarei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale
societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.
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Produse/
2017
2018
2019
servicii
Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri
Foraj
98.11%
99%
99.29% 96.97%
99.98% 99.98%
Constructii
1.30%
0.45%
0%
0.09%
0.01%
0.01%
Turism/Alte
0.59%
0.55%
0.71%
2.94%
0.02%
0.02%

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, Weatherford Atlas GIP
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)
4,47
35.81
2660
1268
11.50

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

0
3.036.269
786.547

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
a)Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:
- leiAnul
2016
2017
2018
2019

Volum vanzari pe piata interna
Volum vanzari pe piata externa
48.952.372
57.056.243
17.754.918
107.007.589
5.916.475
99.498.466
-
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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 31.12.2019, numarul total de salariati a fost de 281 , fata de 31.12.2018 cand numarul
total de salariati a fost de 344.
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 emitentului nu 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
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 2019 nu s-au facut investitii in participatii .
c) prezentarea si analizarea evenimentelor , tranzactiilor , schimabrilor economice care
afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza
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Context actual – industria petoliera
Marile companii petroliere din Europa si Statele Unite au solicitat angajaților lor să lucreze
de la domiciliu și au instituit controale de sănătate pentru cei care nu pot lucra de acasă.
Exxon, BP, Kinder Morgan și Shell s-au numărat printre companiile care au solicitat
personalului lor de birou să lucreze de acasă și au introdus controale de sănătate pentru
lucrătorii de la locurile de producție.
Industria a făcut presiuni asupra autorităților de reglementari legislative pentru a ușura
unele reglementări referitoare la întreținerea și operarea conductelor în lumina virusului
Covid-19 care se răspândește, care până acum a infectat aproape 15.000 de persoane în
Statele Unite, Europa și peste 190.000 la nivel mondial.
Controalele de sănătate vor fi deosebit de importante pe off-shore, care sunt comunitățI
închise care trăiesc, iar șansa ca infecția să se răspândească odată ce un lucrător se
îmbolnăvește este mult mai mare decât în alte părți.
Până în prezent, a existat un caz Covid-19 diagnosticat pe o platformă offshore Equinor din
Marea Nordului, notează Reuters, care a determinat compania norvegiană să înceteze
activitatea acolo și un caz la o rafinărie Marathon Petroleum din California. În ambele cazuri,
companiile au eliminat personalul de pe site.
Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din ultimii ani,
Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas
Intermediate cu puțin peste 30 de dolari pe baril.
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De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de
petrol brut în Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar
cererea de carburant auto va scădea de la 300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului.
La toate acestea se adauga războiul prețurilor petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia.
TREND 2020
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de
petrol și gaze din aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Enumeram:
Slăbirea creșterii economice, nu numai în Statele Unite, ci și în Europa și China;
Tensiunile comerciale continue, se pot intensifica, se pot crea incertitudini, pot amortiza
creșterea și pot duce la modificări în lanțurile de aprovizionare de lungă durată;
Multe riscuri politice, desigur, inclusiv ciclul electoral al SUA, rezultatul procesului Brexit în
Europa și tensiunile din Orientul Mijlociu între mai multe state și actori non-statali cu
obiective diferite.
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Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen
lung ar putea deveni mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute
tinta este si spre o disciplina financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să
contribuie la stabilizarea performanței .

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 %
4.36
66.75

Nr. mijloace
fixe
29
1731

din care complet
amortizate
2
1147

89.45

295

256

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 data de 29 octombrie 2018
actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare în vederea efectuarii
unei operatiuni de reducere a capitalului social al societăţii. Pana la data prezentelor situatii
financiare , operatiunea de reducere a capitalulu social nu a putut fi implementata , astfel ca
au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu 07.11.2019 , ca urmare a respingerii
demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.
Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2019 este de 100.232.329,40 lei, aferent a
1.002.323.294 actiuni nominative a 0,10 lei valoare nominala/actiune.
3.2. Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.
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3.3. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
3.4. La 31 decembrie 2019, societatea avea urmatoarele filiale:

Ecocostruct SRL(in faliment)
Dafora Ukraina SRL
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus
Total

Exercitiul
financiar
incheiat la
(%)
31 decembrie
2018
(lei)
71,09
1.031.719
100,00
19.908
99,78
45.000
95,00
16.504
1.113.131

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2019
(lei)
1.031.719
19.908
45.000
16.504
1.113.131

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .
La 31 decembrie 2019, 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
2018
(lei)
77.967.264
(77.967.264)

45.82

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2019
(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 30.07.2015 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
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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 2019, 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 Executiv Operatiuni: Matei Aurelian, incepand cu 09.10.2017 a ocupat pe
randfunctiile de Manager Tehnic Foraj,Manager Operatiuni, iar din data de 01.01.2019 a
ocupat functia de Director Executiv Operatiuni pana la data incetarii contractului individual
de munca, respectiv 15.02.2019. Nu detine ctiuni la societate.
- Manager Operatiuni: Murariu Mihai, a ocupat aceasta functiein perioada 01.01.2019 30.09.2019, data la care contractul individual de munca al d-lui Murariu a incetat. Nu detine
actiuni la societate.
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- 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 functieincepand 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.
b) Nu exista nici un acord , intelegere intre persoanele care asigura conducerea executiva si
o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii
executive
4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in
nici o procedura administrativa si au capacitatea de exercitiu in a-si indeplini atributiile in
cadrul societatii .
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
- dl.Calburean Mircea este Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex SA incepand
cu data de 14.11.2015

5. Situația financiar-contabilă
a) Bilanțul contabil:
Situația si evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2019 se prezinta astfel:
Nr
.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denumirea elementului
Imobiliari necorporale
Imobiliari corporale
Imobilizari financiare
Active aferente impoz pe profit amanat
Clienti si alte creante
Active af drept de utiizare activ leasing
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)

Lei
31.12.2018
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

31.12.2019
0
41.642.234
1.060.635
5.643.837
1.213.588
690.731
50.251.026
12.420.368
3.822.816
29.579.332
0
2.752.342
48.574.859
3.688
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2018
0
94.42
127.03
96.69
90.5
94.69
95.55
135.84
109.15
0
74.19
104.19
112.03

30

14

16
17
18
19
20
22
23
24

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
27

Profit sau pierdere reportata
Rez.reportat provenit din adoptarea pt.prima data a IAS
29

28

Profit sau pierdere exercitiul financiar

29

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

30

Repartizarea profitului

31

TOTAL PASIV (rd 15 +16+17+18+ 22+25+29 )
Cap. proprii – total (active -datorii) ((rd.11-(rd.12 la
15))

15

32

99.694.524

98.829.572

99.13

57.189.777

55.927.370

97.79

61.983.416
4.030.551
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
4.257.116
61.693.024

58.348.734
4.237.520
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
4.975.406
61.936.758

94.14
105.16

65.950.140

66.912.164

101.46

-183.397.710

-190.699.776

-103.98

-40.736.493

-40.736.493

100

-6.293.954

3.871.230

-230.428.182

--227.565.039

-98.76

99.694.524

98.829.572

99.13

(23.509.220)

(19.684.053)

-83.73

100
100
100
116.87
100.4

0

Societatea nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
Nu s-a vândut vreun segment de activitate .
În cursul anului 2020 nu se preconizează vânzarea sau oprirea vreunui segment de
activitate. Activitatea de construcții a societății este diminuata considerabil limitandu-se la
lucrarile finale de inchidere proiecte si post –garantie .

b) Situația individuală a rezultatului global:
Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectata in
documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.
Activitatea unei societăți se apreciază pe baza ”Situației individuale a rezultatului global”
care grupează pe o perioada de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare
de venituri și cheltuieli.
Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiari prezentați în „Situația
individuală a rezultatului global” se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Lei
Denumirea indicator

31.12.2018

31.12.2019

2019/2018
%

0

Cifra de afaceri

112.924.064

99.498.466

88.11

1

Venituri din exploatare - total-

115.508.108

100.223.842

86.77

2

Cheltuieli de exploatare - total-

119.454.292

94.540.739

79.14

3

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

(3.946.184)

5.683.102

4

Venituri financiare

1.629.136

363.465

22.31

5

Cheltuieli financiare

3.163.475

2.342.684

74.05
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-1.534.338

-1.979.218

--128.99

TOTAL VENITURI (rd.1+rd.4)

117.137.244

100.587.307

85.87

8

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+rd.5)

122.617.767

96.883.423

79.01

9

PROFIT BRUT (rd.7-rd.8)

(5.480.522)

3.703.884

10

Impozit pe profit curent si amanat

(813.432)

167.346

11

PROFIT NET (rd.9-rd.10)

(6.293.954)

3.871.230

6

Rezultat financiar(rd.4-rd.5)

7

Activitatea din exploatare
Din analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico-financiari
rezultă că în anul de raportare cifra de afaceri a avut un trend descrescator , profitul din
exploatare este unul pozitiv . Vanzarea activelor conform strategiei de valorificare a
activelor in plan a inregistrat in 2019 un ritm mai lent fata de anul anterior .
Alte detalii privind evoluția indicatorilor pe segmente si după natura lor sunt prezentate
în notele la situațiile financiare.
Activitatea financiară
În anul 2019 societatea a realizat pierdere din activitatea financiară în sumă de 1.979.218
lei, in crestere față de anul precedent când a înregistrat o pierdere de 1.534.338 lei .Aceasta
s-a datorat in principal cheltuielilor cu dobanzile si cu diferentele de curs valutar .

c)Cash flow
31 12 2018

31

12

2019

Fluxuri de numerar din activ.de exploatare
Numerar generat din exploatare
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit
Numerar net generat din activități
de exploatare
Fluxuri de numerar din activ.de investiții
Achiziții de imobilizări corporale
Încasări nete din vânzarea de
imob.corporale
Împrumuturi acordate societăților afiliate
Rambursări de la societățile afiliate
Achiziții de acțiuni în societăți asociate
Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dividende primite
Dobânzi primite
Active det in vederea vanzarii

11.609.083
(1.159.478)
-

12.296.803
(987.601)
-

10.449.604

11.309.202

(1.239.864)

(1.910.684)

-

-

10.000

8.842
486.293

7.104
2.241.978
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Numerar net (utilizat) în activități de
investiții
Fluxuri de numerar din activități de
finanțare
Încasări din emisiunea de acțiuni
Încasări din împrumuturi
Rambursări de împrumuturi
Plăți către furnizorii de leasing
Numerar net (utilizat) în activități de
finanțare
Creșterea netă a numerarului și
echivalentelor de numerar
Numerar și echivalente de numerar
la începutul anului

12

Numerar și echivalente de numerar
la sfârșitul anului

12

1.019.217

(1.415.548)

(6.587.433)
(4.579.081)

(8.995.268)
(1.855.817)

(11.166.514)

(10.851.085)

302.308

(957.430)

3.407.465

3.709.773

3.709.773

2.752.342

OBIECTIVE 2020
Obiectivul major al companiei pentru anul 2020 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 intentioneaza pentru anul 2020 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 2019 , Administratorul special a emis un numar de 8 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 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 .
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

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.
La data de 18 iunie 2019 Adunarea Creditorilor a aprobat prelungirea planului de reorganizare ,
cu inca un an , operatiune reglementata prin Legea Insolventei . In anul 2020 societatea a
continuat valorificarea activelor , in vederea indeplinirii obiectivelor din plan ,astfel ca in primul
trimestru al anului au fost valorificate active in suma de 5.390.706 lei
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La data aprobarii prezentelor situatii financiare Romania se afla in situatia de criza creata de
raspandirea CORONAVIRUS. Incepand cu data de 11.03.2020, societatea a decis ca prezenta
personalului TESA la sediul societatii sa se reduca prin alternarea cu efectuarea de concedii si
organizarea activitatii in vederea evitarii aglomerarii de persoane si a reducerii la minimum a
riscului de infectare cu COVID-19;
- Datorita dispersiei mari pe teritoriul tarii, deplasarea personalului la sonde se face cu
autoturism propriu sau cu microbuzul societății, unde exista aceasta posibilitate, cu
respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 ;
- Personalul a primit gratuit manusi si masti de protectie in masura in care acestea au
fost disponibile pentru achizitionare si de asemenea au fost intensificate masurile de
igienizare a spatiilor de lucru precum si a automobilelor folosite;
De asemenea tinand cont de noile reglementari legale ce vin in sprijinul intreprinderilor odata
cu instituirea starii de urgenta si Dafora va utiliza masurile de protectie sociala care ii sunt
aplicabile .
Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din ultimii ani,
Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas Intermediate
cu puțin peste 30 de dolari pe baril.
De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de
petrol brut în Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar cererea de
carburant auto va scădea de la 300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului. La toate acestea se
adauga războiul prețurilor petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia.
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de
petrol și gaze din aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen lung
ar putea deveni tot mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute tinta
este si spre o disciplina financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să contribuie
la stabilizare.
Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.

Data 27.03.2020
SEMNATURI,
Administrator Special ,
Gheorghe Călburean

Director Economic,
Ivan Cosma Melania Stefania
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Dafora SA

În reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

Declaraţie de Guvernanţă Corporativă 2019
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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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.

judiciar
este
aprobată de către
Adunarea
Creditorilor.
Relaţia
cu
Investitorii
este
asigurata
prin
persoana
desemnată
din
cadrul
Oficiului
juridic.

X

Parţial
Parţial

Parţial

X

x

Pe
pagina
de
internet
www.dafora.ro,
Societatea
are
secţiuni
dedicate
informării
Investitorilor,
denumite

„FINANCIAL
REPORTS”,
“ANNUAL
GENERAL
MEETINGS”,
“CURRENT
REPORTS”,
“FINANCIAL
CALENDAR”,
“CORPORATE
GOVERNANCE

cu toate informaţiile
relevante
de
interes
pentru
investitori.
Informatiile
din
aceasta sectiune
sunt postate in
limba româna.
Nu
au
existat
evenimente
corporative.

x
Parţial

Unele
prezentari
sunt postate în
limba engleza.

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
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

x
Nu este cazul,
având in vedere
intrarea
in
procedura
de
insolventa.
x

x

x
x

Auditorii externi nu
au fost prezenţi la
AGA.
Nu
are
aplicabilitate
in
procedura
de
insolvenţă.

x

Nu am primit pana
in prezent cereri
din
partea
jurnaliştilor
de
participare la AGA.

Partial

Societatea nu a
prezentat in limba
engleza
aceste
rapoarte.

x

Nu
am
primit
solicitări in acest
sens

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
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.

x

Nu
aplicabilitate
procedura
insolventa.

Administrator special,
Călburean Gheorghe

are
in
de

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE
S-au întocmit situatiile financiare individuale anuale la 31.12.2019 pentru:
S.C. DAFORA S.A.
32 - SIBIU
Medias str. P-ta Regele Ferdinand I nr.15
J 32/ 8/ 1995
35 -Societate comerciala cu raspundere limitata
CAEN 1910 Activităti de servicii anexe extractiei
petrolului si gazelor naturale
Cod de identificare fiscală: RO 7203436
Entitate:
Judeţul:
Adresa:
Nr. din registrul comerţului:
Forma de proprietate:
Activitate preponderentă:

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 anuale la 31.12.2019 şi confirmă că:
a) Situatiile financiare individuale anuale la 31.12.2019, 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 corecta si conforma cu
realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare , contului de profit si pierdere
d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
e) Raportul adminstratorului include o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor
societății.

Administrator special
Gheorghe Calburean
Compartiment contabilitate,
Gaidarji Stela,
în numele
S.C. Stela Cont SRL

SC DAFORA SA
SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE
LA
31 12 2019

ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU
OMFP 2844/2016 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE
CONFORME CU
STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ
ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

CUPRINS:
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2019
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

NOTA

1. ACTIVE
A
1
2
3
4
5
6
7

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active aferente drepturilor de utilizare a
activelor luate în leasing
Active financiare la cost
Active financiare disponibile pentru vanzare
Active aferente impozitului pe profit amanat
Clienţi şi alte creanţe

11

Active circulante
Active imobilizate deținute în vederea vânzării
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de numerar

C

Cheltuieli în avans

I

TOTAL ACTIVE

B
8
9
10

31 12 2018

31 12 2019

53,070,501
45,057,492
0

50,251,026
41,642,234
0

-

690,731

7
9
18
10

61,504
773,428
5,837,146
1,340,931

61,504
999,131
5,643,837
1,213,588

6
11
10
12

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

48,574,859
12,420,368
3,822,816
29,579,332
2,752,342

3,292

3,688

99,694,524

98,829,572

123,203,744

118,513,625

61,220,328
20,149,133
3,642,286
33,398,357
4,030,551
61,983,416
28,538,868
27,962,164
2,748,945
2,733,439

60,164,890
12,287,477
5,308,152
38,331,742
4,237,520
58,348,734
27,405,257
26,513,393
2,527,562
1,902,523

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

(19,684,053)
140,968,822
66,912,164
(227,565,039)
-

-

-

99,694,524

98,829,572

6

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1

Datorii pe termen scurt
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Furnizori și alte datorii
Provizioane pentru datorii și cheltuieli
Datorii pe termen lung
Împrumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizori și alte datorii

12
13
14
15
D2
16
17
18
19

23

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajustări cumulate din conversie

F

VENITURI IN AVANS

II

TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

E
20
21
22

17
17
16
19
17
17
18
16

13
15

Gheorghe Călburean - Administrator Special
Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania - Director financiar

Aceste situații financiare individuale au fost semnate astăzi, ..........2020
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI
1 Venituri
2 Alte venituri din exploatare
3 Variația stocurilor de prod.fin.și pr.în curs de exec.
4 Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale

J

5 Materii prime si materiale consumabile
6 Costul mărfurilor vândute

J

7 Cheltuieli cu personalul
8 Servicii prestate de terți

J

J
J
J
J
J

31 12 2018

31 12 2019

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)

99,498,466
249,604
(7,491)
(11,361,904)
(348,508)
(19,652,084)
(49,575,541)
(6,595,927)
1,642,669
(7,995,661)
(206,969)
36,448
5,683,102
363,465
(2,342,684)
(1,979,218)

9 Chelt.cu amortizări și deprec.activelor imobilizate
10 Ajustari de valoare pentru activele circulante

J

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

J

14 Profit / (pierdere) din exploatare

J

15 Venituri financiare
16 Costuri financiare

J

17 Alte castiguri/(pierderi) financiare – net
18 Costuri financiare – net

J
J

1,629,136
(3,153,475)
(10,000)
(1,534,338)

19 Profit / (pierdere) înainte de impozitare

J

(5,480,522)

3,703,884

(813,432)

167,346

J
J
J

J

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

J

21 Profit / (pierdere) aferent exercițiului

J

(6,293,954)

3,871,230

22 Rezultatul perioadei

J

(6,293,954)

3,871,230

23 Profit / (pierdere) aferent exercitiului

J

(6,293,954)

3,871,230
756,256
225,703
(139,272)

Alte elemente ale rezultatului global
24 Câștig/(pierd.) din reev.terenurilor, clăd. și altor
25 Active financiare disponibile pentru vanzare

J

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

J

(171,527)
81,297

Alte elemente ale rezultatului global aferente
exercitiului

J

(90,230)

842,687

(6,384,184)

4,713,917

27

J

28 Rezultat global total aferent exercitiului

J
121C
121D

Gheorghe Călburean - Administrator Special
Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania - Director financiar
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Rezultatul pe acțiune (Nota 26)

31 12 2018
Rezultat aferent acţionarilor societăţii
Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în
curs de emisiune (mii)

(6,293,954)

3,871,230

1,002,323

1,002,323

(6.28)

3.86

Aceste situații financiare individuale au fost semnate astăzi, ..........2020
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31 12 2019

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în lei, dacă nu se specifică altceva)
Capital social
##

Rezerve din
reevaluare
103C
103D
##

Rezultatul
reportat
22

Alte rezerve
21.IV

TOTAL

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)

Profit / (pierdere) aferent(ă)
exercitiului financiar

-

-

Alte elem. ale rezult. global

-

(413,927)

Repart.la rez.legale din profit

-

- RL

Câștiguri/(pierderi) din
reeval. terenurilor, clăd. și

- 24

-

-

-

Modif.de val.justă ale activelor
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

-

-

-

-

-

Sold la 01 01 2018
Corecţii efect.în anul 2018
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2018
(recalculat)

Acțiuni proprii

- 26

121C
-

(6,293,954)121D

(6,293,954)

323,698

(90,230)

-

-

-

(171,527)

323,698

81,297

-

-

-

-

-

140,968,822

4,257,115

61,693,024

(230,428,182)

(23,509,220)

140,968,822

4,257,115

61,693,024

(230,428,182)

(23,509,220)

-

-

-

(888,750)

(888,750)

140,968,822

4,257,115

61,693,024

(231,316,931)

(24,397,969)

Profit / (pierdere) aferent(ă)
exercitiului financiar

-

718,290

Sold la 31 12 2018
Sold la 01 01 2019
Corecţii efect.în anul 2019
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2019
(recalculat)

121C

3,871,230

Alte elem. ale rezult. global

-

Repart.la rez.legale din profit

-

Câștiguri/(pierderi) din
reeval. terenurilor, clăd. și

- 24

756,256

-

-

756,256

Modif.de val.justă ale activelor
financ.disp.pt.vânzare (AFS)

- 25

225,703

-

-

225,703

- RL

243,734

3,871,230121D

243,734

(119,338)

842,687

(243,734)

-

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

-

(124,396)

-

- 26

(139,272)

-

-

Tranzactii cu actionarii

-

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

-

-

Acțiuni proprii

-

-

-

-

-

140,968,822

4,975,406

61,936,758

(227,565,039)

(19,684,053)

Sold la 31 12 2019
A

124,396

(139,272)
-

Gheorghe Călburean - 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 INDIVIDUALĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

NOTA

31 12 2018

31 12 2019

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

27

Numerar net generat din activităţi
de exploatare

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

12,296,803
(987,601)
-

10,449,604

11,309,202

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

(1,910,684)
486,294
8,842
-

1,019,217

(1,415,548)

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

(8,995,268)
(1,855,817)

(11,166,514)

(10,851,085)

302,308

(957,430)

3,407,465

3,709,773

3,709,773

2,752,342

Fluxuri de numerar din activ.de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
Active fixe deținute în vederea vânzării
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
Dobânzi primite
Dividende primite
Numerar net (utilizat) în activităţi de
investiţii
Fluxuri de numerar din activităţi de
finanţare
Încasări din emisiunea de acțiuni
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

12

Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului

12

Gheorghe Călburean - Administrator Special
Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL
Compartiment Contabilitate

Ivan Cosma Melania - Director financiar
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NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în lei, dacă nu se specifică altceva)

1. INFORMAŢII GENERALE
DAFORA SA („Societatea”) desfăşoară activităţi de foraj si constructii (activitate în restrângere
desfășurată doar pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare la data intrării în insolvență și acoperire postgaranție). Activitatea de bază a Societăţii constă în servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale şi ape
geotermale, lucrări de probe producţie şi workover, transport şi mentenanţă pentru echipamente de foraj.
Datorită experienţei vaste acumulate în activităţi de foraj, aceasta s-a extins pe pieţe străine. În acelaşi timp,
Societatea are experienţă în inginerie civilă şi industrială, aeroporturi şi lucrări de infrastructură.
DAFORA SA a luat ființă în baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz Mediaș.
Din 1902 și până în 1989 a fost o filială a Companiei Naționale de Gaz. După o serie de schimbări specifice
acelei perioade și după un proces de privatizare început în 1995, Dafora a devenit o societate comercială pe
acțiuni.
DAFORA SA este o societate pe acţiuni, cotată la Bursa de Valori Bucureşti, este înfiinţată şi are sediul
în România. Adresa sediului social este Piaţa Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaş.
DAFORA SA este membră a I.A.D.C. prin Asociaţia Contractorilor de Foraj din România şi a Asociaţiei
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno – Irakiană.
Conform certificărilor obţinute, activitatea se desfăşoară respectând standardele ISO 9001, ISO 14001 şi
OHSAS 18001.
2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate mai jos.
Aceste politici au fost aplicate consecvent în toţi anii prezentaţi, dacă nu se specifică altfel.
2.1 Declaratia de conformitate
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de
Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (“UE”), conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice
nr.2844/2016 cu modificarile ulterioare.
2.2 Bazele întocmirii
Situaţiile financiare individuale ale Dafora SA au fost întocmite in conformitate cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară („IFRS”) şi cu Interpretările IFRIC, aşa cum au fost adoptate de Uniunea
Europeană. Situaţiile financiare individuale au fost întocmite în baza convenţiei costului istoric, aşa cum au fost
modificate în urma reevaluării imobilizărilor corporale şi a activelor financiare disponibile pentru vânzare la
valoarea justă prin capitalurile proprii.
Întocmirea situaţiilor financiare individuale în conformitate cu IFRS necesită utilizarea unor estimări
contabile critice. De asemenea, solicită conducerii să folosească raţionamentul în procesul de aplicare a
politicilor contabile ale Societatii. Domeniile care implică un grad mai ridicat de complexitate şi de aplicare a
acestor raţionamente sau cele în care ipotezele şi estimările au un impact semnificativ asupra situaţiilor
financiare sunt prezentate în Nota 5.
2.2.1. Continuitatea activităţii
La 31 decembrie 2019, Societatea înregistrează active nete negative în sumă de 19.684.053 lei (la 31
decembrie 2018 active nete negative erau de 23.509.220 lei), iar profitul înregistrat la 31 decembrie 2019 este în
sumă de 3.871.230 lei (la 31 decembrie 2018 înregistrându-se o pierdere în sumă de 6.293.954 lei).
La data întocmirii Situaţiilor Financiare, Dafora SA se află în perioada de reorganizare din cadrul
procedurii generale de insolvenţă a societății deschise la data de 19.06.2015, în dosarul nr.1747/85/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Sibiu.
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 în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.22312 din 07 decembrie 2016.
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În vederea continuării activităţii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a depus în 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 ședință
nr.992/30.12.2016 cu votul a 4 din cele 5 categorii de creanțe, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
nr.105/04.01.2017.
Planul de reorganizare a activității a fost confirmat prin Sentința Civilă nr.250/30.03.2017 pronunțată de
Tribunalul Sibiu în dosarul nr.1747/85/2015. Sentința de confirmare a Planului de Reorganizare al Dafora SA a
rămas definitivă.
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-X, parcurse
de la implementarea planului de 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, a făcut plăţi anticipate către creditori din
valorificarea activelor excedentare. Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare. În
data de 18 iunie 2019 Adunarea Creditorilor a aprobat prelungirea planului de reorganizare cu încă un an.
Conform raportului ADMINISTRATORULUI JUDICIAR privind evoluția companiei în trim.X din planul
de reorganizare (iulie-septembrie 2019) extragem următoarele informații:
✓ ,,Veniturile operaționale - 18,74 mil.lei depășesc previziunile planului de reorganizare pentru acest trimestru
cu 13%;
✓ Marja directă obținută din lucrările executate se ridica la suma de 3,99 mil.lei, valoarea acesteia fiind cu 15%
mai mare decât valoarea previzionată (3,44 mil. lei);
✓ Rezultatul operațional se concretizează în profit în valoare de 1,63 mil. lei, nivelul acestuia depășind nivelul
celui previzionat cu 0,41 mil. lei;
✓ Datoriile curente ale societății înregistrează o scadere față de perioada precedentă, situându-se la un total de
68,88 mil. lei. Aceasta este influențată în principal de diminuarea datoriilor către furnizori, dar și de rambursarea
integrală a sumelor rezultate din contractul de factoring încheiat cu BT.
✓ Distribuirile realizate în perioada de reorganizare totalizează 21,94 mil. lei, având ca surse:
- 7,75 mil. lei din activitatea operațională;
- 10,65 mil. lei din valorificările de active;
- 3,53 mil. lei din deblocările de garanții de bună execuție”.
Societatea a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse şi în
vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea și numărul efectiv al
lucrărilor de foraj. În continuare se depun diligențe pentru extinderea activităţii societătii pe pieţele externe de
profil.
Societatea continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului judiciar
și a judecătorului sindic.
Prin urmare, Societatea adoptă în continuare principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor sale
financiare individuale.
2.2.2. Modificări ale politicilor contabile şi informaţiilor de furnizat
(a) Noi reglementari contabile
Standarde sau interpretari IASB in vigoare pentru prima data in exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2019
• In anul curent, Societatea a aplicat IFRS 16 “Contracte de inchiriere” – adoptat de UE in 31 octombrie 2017
(aplicabil pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019)
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Conform IFRS 16, locatarul unui contract de inchiriere recunoaste un drept de utilizare in situatia pozitiei
financiare. Activele cu drept de utilizare sunt tratate in mod similar cu alte active nefinanciare si se amortizeaza
in consecinta. Datoria din leasing este initial masurata la valoarea actuala a platilor de leasing datorate pe durata
contractului de leasing, actualizata la rata implicita din contractul de leasing, daca aceasta poate fi determinata
cu usurinta. Daca rata nu poate fi determinata cu usurinta, locatarul va folosi rata de dobanda incrementala a
imprumutului. Ca si in cazul predecesorului lui IFRS 16, adica IAS 17, locatorii clasifica contractele de leasing
in operational si financiar. Un contract de inchiriere este clasificat ca leasing financiar daca se transfera in mod
substantial toate riscurile si beneficiile ce decurg din dreptul de proprietate asupra activului respectiv. In caz
contrar, un contract de inchiriere este clasificat ca leasing operational. La leasingurile financiare, un locator
recunoaste venitul financiar pe durata contractului de leasing, in baza unui mod de calcul care reflecta periodic o
rata a rentabilitatii investitiei nete constanta. Un locator recunoaste platile de leasing operational drept venit,
avand o baza de calcul liniara sau, in cazul unui mod de calcul in care profitul din utilizarea activului respectiv
este diminuat, o alta baza sistematica.

Avand in vedere valoarea contractelor de leasing semnate in calitate de locatar pentru locatiile sediilor si a
autoturismelor utilizate Societatea a inregistrat un impact redus asupra situatiei pozitiei sale financiare si asupra
situatiei sale a rezultatului global ca urmare a adoptarii noului standard.
Impactul cel mai important pentru Societate se refera la recunosterea unor active si datorii noi din
contractele de leasing operational. Modificarea prezentarii cheltuielilor cu leasingul operational a determinat o
imbunatatire a rezultatului inainte de amortizare si depreciere (EBITDA), cheltuielile cu chiriile platite fiind
acum recunoscute prin cheltuieli cu amortizarea si dobanzi aferente contrectelor de leasing.
La data aplicarii initiale, activele aferente dreptului de utilizare pentru contractele de leasing clasificate
anterior ca leasing operational au fost masurate la valoarea datoriilor care decurg din contractul de leasing,
ajustate cu valoarea oricaror plati de chirie inregistrate in avans sau a platilor de leasing acumulate aferente
respectivulelor contracte de leasing.
Durata contractulul de leasing a fost considerata perioada irevocabila a contractului de leasing, fara a lua
in considerare optiunea de prelungire.
Societatea a utilizat o rata de actualizare pentru contractele de inchiriere a sediilor egala cu costul
finantarii unui activ cu o durata egala cu perioada ramasa a contractului de leasing pentru o clasa similara de
active-suport intr-un mediu economic similar.
Aplicarea initiala a IFRS 16 a avut ca efect recunoasterea unor active imobilizate reprezentand drepturi de
utilizare in suma de 1.743.261 si a unor datorii de leasing aferente contractelor de leasing operationale in suma
similara (echivalentul a 373.895 EUR).
• Amendamente la IFRS 9 “Instrumente financiare” – Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa
– adoptate de UE in 22 martie 2018 (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019).
Amendamentele modifica cerintele existente in IFRS 9, privind drepturile de reziliere pentru a permite evaluarea
la cost amortizat (sau, in functie de modelul de afaceri, la valoarea justa, prin alte elemente ale rezultatului
global), chiar si in cazul platilor compensatorii negative. Conform acestor amendamente, semnul platii in avans
nu este relevant, i.e. in functie de rata dobanzii care prevaleaza la momentul rezilierii, se poate efectua o plata in
favoarea partii contractante care efectueaza rambursarea anticipata. Modul de calcul al acestei plati
compensatorii trebuie sa fie acelasi, atat in cazul unei penalitati pentru rambursare anticipata, cat si in cazul unui
venit ce decurge dintr-o rambursare anticipata.
• Amendamente la IAS 19 “Beneficiile angajatilor” – Modificari, reduceri sau decontari ale planurilor de
beneficii determinate (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019)
• Amendamente la IAS 28 “Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie” – Interese pe
termen lung in entitatile associate si in asocierile in participatie (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la
sau dupa 1 ianuarie 2019),
• Amendamente la diferite standarde datorita “Imbunatatirilor IFRS (aduse in perioada 2015-2017)”, ca
rezultat al proiectului de imbunatatiri anuale ale IFRS (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 si IAS 23), avand ca scop
principal eliminarea incoerentelor si clarificari asupra textului (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la
sau dupa 1 ianuarie 2019),
Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a dus la modificari semnificative in situatiile
financiare ale Societatii.
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(b) Standarde si amendamente la standarde existente emise de IASB si adoptate de UE, dar care nu sunt
inca in vigoare
La data aprobarii acestor situatii financiare, urmatoarele standarde noi, amendamente la standarde existente si
interpretari emise de IASB si adoptate de UE nu sunt inca in vigoare:
• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” și IAS 8 „Politici contabile, modificări ale
estimărilor și erorilor contabile” - Definiția materialului - adoptată de UE la 29 noiembrie 2019 (în vigoare
pentru perioadele anuale care încep de la 1 ianuarie 2020 sau ulterior ),
• Modificări la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” și
IFRS 7 „Instrumente financiare: prezentare” - Reforma de referință a ratei dobânzii - adoptată de UE la 15
ianuarie 2020 (în vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020),
• Modificări la referințele la cadrul conceptual din Standardele IFRS adoptate de UE la 29 noiembrie 2019 (în
vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020).
Societatea a decis sa nu adopte standarde noi, amendamente la standarde existente si interpretari, inaintea
datei de intrare in vigoare a acestora. Societatea analizeaza impactul pe care l-ar putea avea aceste noi standarde
asupra situatiilor financiare ale Societatii.
(c) Standarde noi si amendamente la standarde existente emise de IASB care nu au fost inca adoptate de
UE
In momentul de fata, IFRS in formula adoptata de UE nu difera foarte mult fata de reglementarile adoptate de
catre IASB, cu exceptia urmatoarelor standarde si amendamente la standarde existente, care la data de 31
decembrie 2019 nu fusesera inca aprobate de UE pentru a fi aplicate (datele de intrare in vigoare de mai jos sunt
valabile pentru IFRS emise de IASB):
• IFRS 14 “Conturi de amanare aferente activitatilor reglementate” (aplicabil pentru perioadele anuale care incep
la sau dupa 1 ianuarie 2016) – Comisia Europeana a decis sa nu lanseze procesul de aprobare a acestui standard
interimar si sa astepte standardul final.
• IFRS 17 “Contracte de asigurare” (aplicabil pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2021);
• Amendamente la IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” – Definitia intreprinderii (aplicabile combinarilor de
intreprinderi, in cazul carora data achizitiei este la sau dupa inceputul primei perioade anuale de raportare, care
incepe la sau dupa 1 ianuarie 2020, si achizitiilor de active care se inregistreaza la sau dupa inceputul acelei
perioade).
• Amendamente la IFRS 10 “Situatii financiare consolidate” si IAS 28 “Investitii in entitatile asociate si in
asocierile in participatie” – Vanzarea sau aportul de active intre un investitor si entitatile sale asociate sau
asociatii sai in participatie (joint venture) si amendamente viitoare (data intrarii in vigoare a fost amanata pe
termen nedeterminat, pana cand nu va fi finalizat proiectul de cercetare privind metoda de capital),
• Amendamente la IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare” si IAS 8 “Politici contabile, schimbari de estimari
contabile si corectarea erorilor” - Definitia materialitatii (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau
dupa 1 ianuarie 2020),
• Amendamente la referintele cu privire la cadrul conceptual al standardelor IFRS (aplicabile pentru perioadele
anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2020).
Societatea analizeaza impactul pe care l-ar putea adoptarea acestor standarde noi si amendamente la
standardele existente asupra situatiilor financiare ale Societatii.
2.3 Consolidare
Acestea sunt situaţiile financiare individuale ale Societatii. Societatea întocmeşte, de asemenea, şi situaţii
financiare consolidate pentru aceeaşi perioadă în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
Financiara, asa cum au fost ele adoptate de Uniunea Europeana. Situaţiile financiare consolidate la data de
31 12 2019 urmeaza a fi emise in termenul legal.
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2.4 Raportarea pe segmente
Raportarea pe segmente de activitate se face într-un mod consecvent cu raportarea internă către
principalul factor decizional operaţional. Principalul factor decizional operaţional, care este responsabil cu
alocarea resurselor şi evaluarea performanţei segmentelor de activitate, a fost identificat ca fiind administratorul
special care ia deciziile strategice. Activitatea societății se desfășoară sub supravegherea administratorului
judiciar.
2.5 Conversia în monedă străină
(a) Moneda funcţională şi de prezentare
Elementele cuprinse în situaţiile financiare ale societatii sunt evaluate în moneda mediului economic
primar în care aceasta îşi desfăşoară activitatea („moneda funcţională”). Situaţiile financiare individuale sunt
prezentate în “Lei româneşti” (“RON”), care este moneda funcţională şi de prezentare a societatii.
(b) Tranzacţii şi solduri
Tranzacţiile în monedă străină sunt convertite în monedă funcţională folosind cursul de schimb valabil la
data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din diferenţele de curs valutar în urma încheierii acestor
tranzacţii şi din conversia la finalul exerciţiului financiar, la cursul de schimb de la sfârşitul anului a activelor
monetare şi obligaţiilor denominate în monedă străină se reflectă în contul de profit şi pierdere, cu excepţia
cazului în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie
împotriva riscurilor şi ca instrumente de acoperire a investiţiei nete împotriva riscurilor.
Câştigurile şi pierderile din cursul de schimb care se referă la împrumuturi şi la numerar şi echivalente de
numerar sunt prezentate în contul de profit şi pierdere în cadrul „veniturilor sau cheltuielilor financiare”. Toate
celelalte câştiguri şi pierderi din cursul de schimb sunt prezentate în contul de profit şi pierdere în cadrul „alte
(pierderi)/câştiguri financiare – net”.
2.6 Imobilizări corporale
Terenurile şi clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, cel puţin o dată la
trei ani, efectuate de către evaluatori externi independenţi, minus amortizarea şi deprecierea ulterioare pentru
clădiri. Orice amortizare cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar
valoarea netă este înregistrată ca valoare reevaluată a activului. Toate celelalte imobilizări corporale sunt
înregistrate la cost istoric minus amortizarea. Costul istoric include cheltuielile care pot fi atribuite în mod direct
achiziţiei elementelor respective.
Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau recunoscute ca activ separat, după
caz, doar când intrarea de beneficii economice viitoare pentru societate asociate elementului este probabilă iar
costul elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.
Majorările valorii contabile rezultate din reevaluarea terenurilor şi clădirilor sunt creditate la „rezerve din
reevaluare” din capitalurile proprii. Diminuările care compensează majorările aferente aceluiaşi activ sunt
înregistrate alături de alte rezerve direct în capitalurile proprii; toate celelalte diminuări sunt înregistrate în
contul de profit şi pierdere. Sumele înregistrate în rezervele din reevaluare sunt transferate în rezultatul reportat
la sfârşitul duratei de viaţă utilă a activului sau când activul este derecunoscut.
Cheltuielile cu reparaţii şi întreţinere sunt înregistrate în situaţia veniturilor şi cheltuielilor în perioada
financiară în care sunt efectuate. Costurile înlocuirii componentelor majore ale elementelor de imobilizări
corporale şi echipamentelor sunt capitalizate când componentele înlocuite sunt scoase din uz.
Câştigurile şi pierderile din eliminările determinate de compararea încasărilor cu valorile contabile sunt
recunoscute în contul de profit şi pierdere.
Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor elemente de imobilizări corporale este calculată pe baza
metodei liniare în vederea diminuării valorii reevaluate a fiecărui activ până la valoarea sa reziduală pe parcursul
duratei sale de viaţă utilă, după cum urmează:
- Clădiri
- Instalaţii tehnice şi maşini
- Mijloace de transport
- Echipamente de birou

25 – 60 ani
3 – 18 ani
3 – 5 ani
5 – 16 ani
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Valoarea reziduală a unui activ este valoarea estimată obţinută de societate din eliminarea activului
respectiv minus costurile estimate ale eliminării, în cazul în care activul are deja vechimea şi corespunde
condiţiilor aferente sfârşitului vieţii utile a acestuia. Valoarea reziduală a unui activ este zero în cazul în care
societatea estimează utilizarea activului până la sfârşitul vieţii fizice a acestuia. Valorile reziduale ale activelor
şi duratele de viaţă utilă sunt revizuite, şi ajustate în mod corespunzător, la fiecare dată a bilanţului contabil.
Ultima reevaluare a terenurilor şi clădirilor societătii a fost efectuata la 31 decembrie 2019 de către
evaluatori independenţi.
2.7 Imobilizări necorporale
Programe informatice
Licenţele achiziţionate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt capitalizate pe baza
costurilor înregistrate cu achiziţionarea şi punerea în funcţiune a programelor informatice respective. Aceste
costuri sunt amortizate pe durata de viaţă utilă estimată a acestora (trei până la cinci ani).
Costurile aferente dezvoltării sau întreţinerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli în
perioada în care sunt efectuate.
2.8 Deprecierea activelor nefinanciare
Activele care au o durată de viaţă utilă nedeterminată nu sunt amortizate şi sunt revizuite anual pentru
identificarea pierderilor din depreciere. Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru identificarea
pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea
contabilă nu mai poate fi recuperată.
Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă a
activului respectiv. Valoarea recuperabilă este maximul dintre valoarea justă a activului minus costurile de
vânzare şi valoarea de utilizare. În scopul evaluării deprecierii, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de
detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar (unităţi generatoare de numerar). Activele
nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt revizuite în vederea unei posibile
stornări a deprecierii la fiecare dată de raportare.
2.9 Active imobilizate deţinute în scopul vânzării (sau Grupuri destinate cedării)
Activele imobilizate (sau Grupurile destinate cedării) sunt clasificate ca active deţinute pentru vânzare
atunci când valoarea contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare, iar vânzarea este considerată
foarte probabilă. Acestea sunt înregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea justă
mai puţin costurile de vânzare, dacă valoarea contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare şi nu
prin utilizarea sa în continuare.
Societatea a înregistrat în 2017 transferul activelor non-core ce fac obiectul valorificării prin planul de
reorganizare din categoria activelor imobilizate în categoria stocurilor ca active imobilizate deținute în vederea
vânzării.
2.10 Active financiare
2.10.1 Clasificare
Societatea îşi clasifică activele financiare în următoarele categorii: evaluate la valoarea justă prin contul
de profit şi pierdere, împrumuturi şi creanţe, şi disponibile pentru vânzare. Clasificarea se face în funcţie de
scopul în care au fost achiziţionate activele financiare. Conducerea stabileşte clasificarea acestor active
financiare la momentul recunoaşterii iniţiale.
(a) Active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere
Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt active deţinute spre
tranzacţionare. Un activ financiar este clasificat în această categorie dacă este achiziţionat în principal în scopul
tranzacţionării pe termen scurt. Instrumentele derivate sunt de asemenea clasificate ca deţinute în scopul
tranzacţionării, cu excepţia cazului în care sunt desemnate ca instrumente de acoperire a riscurilor. Activele din
această categorie sunt clasificate ca active circulante.
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(b) Împrumuturi şi creanţe
Împrumuturile şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi care nu sunt
cotate pe o piaţă activă. Ele sunt incluse în activele circulante, cu excepţia celor care au o perioadă de maturitate
mai mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active pe termen lung.
Împrumuturile şi creanţele sunt clasificate ca şi „numerar şi echivalente de numerar”, respectiv ca şi „clienţi şi
alte creanţe” în bilanţul contabil.
c) Active financiare disponibile pentru vânzare
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod
specific în această categorie sau nu se încadrează în nici una din celelalte categorii. Ele sunt incluse în activele
pe termen lung, cu excepţia cazului în care conducerea intenţionează să înstrăineze investiţiile în termen de 12
luni de la finalul perioadei de raportare.
2.10.2 Recunoaştere şi evaluare
Achiziţiile şi vânzările regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzacţionării – data la care
societatea se angajează să cumpere sau să vândă respectivul activ. Investiţiile sunt recunoscute iniţial la valoarea
justă plus cheltuielile de tranzacţionare pentru toate activele financiare neînregistrate la valoarea justă prin
contul de profit şi pierdere. Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt
recunoscute iniţial la valoarea justă, iar costurile de tranzacţionare sunt trecute la cheltuieli în contul de profit şi
pierdere. Activele financiare încetează să mai fie recunoscute în momentul în care dreptul de a încasa fluxuri de
trezorerie din investiţii expiră sau este transferat, iar societatea transferă toate riscurile şi beneficiile aferente
dreptului de proprietate.
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt înregistrate ulterior la valoarea justă. Împrumuturile şi
creanţele sunt înregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobânzii efective.
Modificările valorii juste a titlurilor monetare şi nemonetare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
Atunci când titlurile de valoare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate,
ajustările cumulate ale valorii juste recunoscute în capitalurile proprii sunt incluse în situaţia veniturilor şi
cheltuielilor la „câştiguri şi pierderi din titluri de plasament”.
Dividendele aferente activelor financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în situaţia
veniturilor şi cheltuielilor la alte venituri atunci când se stabileşte dreptul societatii de a le încasa.
2.11 Compensarea instrumentelor financiare
Activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar valoarea netă este raportată în bilanţul contabil numai
atunci când există dreptul legal aplicabil de a compensa sumele recunoscute şi există intenţia de a compensa pe
bază netă sau de a valorifica activul şi de a compensa datoria în acelaşi timp.
2.12 Deprecierea activelor financiare
(a) Active înregistrate la cost amortizat
Societatea estimează la sfârşitul fiecărei perioade de raportare dacă există probe obiective conform cărora
un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active
financiare este depreciat şi sunt suportate pierderi din depreciere dacă, şi numai dacă, există dovezi obiective ale
deprecierii ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care au apărut după recunoaşterea iniţială a activului
(un „eveniment care ocazionează pierderi”) şi dacă acel eveniment (sau evenimente) care ocazionează pierderi
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.
Criteriile utilizate de societate pentru a stabili dacă există dovezi obiective privind existenţa unei pierderi
din depreciere includ:
- dificultate financiară semnificativă a emitentului sau debitorului;
- o încălcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzieri la plata dobânzii sau a creditului;
- societatea, din motive economice sau juridice legate de dificultatea financiară a debitorului, acordă debitorului
o concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
- probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de faliment sau reorganizare financiară;
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- dispariţia pieţei active pentru acel activ financiar din cauza dificultăţilor financiare; sau
- date observabile indică faptul că există o diminuare măsurabilă a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate dintrun portofoliu de active financiare de la recunoaşterea iniţială a acelor active, chiar dacă diminuarea nu poate fi
încă identificată cu activele financiare individuale din portofoliu, inclusiv:
(i)schimbări nefavorabile în statutul de plată al debitorilor din portofoliu;
(ii)condiţii economice la nivel naţional sau local corelate cu încălcarea condiţiilor iniţiale ale activelor din
portofoliu.
Societatea estimează mai întâi dacă există dovezi obiective ale deprecierii.
Valoarea pierderii este măsurată ca diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate (excluzând pierderile viitoare din credite, care nu au fost încă
înregistrate) actualizate la rata dobânzii efective iniţiale a activului financiar.
Valoarea contabilă a activului este redusă şi valoarea pierderii este recunoscută în situaţia consolidată a
veniturilor şi cheltuielilor. Dacă un împrumut sau o investiţie păstrată până la scadenţă are o rată variabilă a
dobânzii, rata de actualizare pentru măsurarea oricărei pierderi din depreciere este rata actuală a dobânzii
efective determinate în baza contractului. Ca soluţie practică, societatea poate măsura deprecierea pe baza
valorii juste a instrumentului, folosind un preţ de piaţă observabil.
Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere se diminuează şi diminuarea poate fi
conectată în mod obiectiv cu un eveniment care a avut loc după recunoaşterea deprecierii (cum ar fi o
îmbunătăţire a ratingului de credit al debitorului), reluarea pierderii din depreciere recunoscute anterior este
recunoscută în contul de profit şi pierdere.
Testarea deprecierii creanţelor comerciale este descrisă în nota 2.14.
(b) Active clasificate ca disponibile în vederea vânzării
Societatea estimează la sfârşitul fiecărei perioade de raportare dacă există probe obiective conform cărora
un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Pentru titlurile de creanţă, societatea utilizează
criteriile menţionate la punctul (a) anterior. În cazul titlurilor de plasament clasificate ca disponibile pentru
vânzare, o scădere semnificativă sau prelungită a valorii juste a titlului de valoare sub cost este, de asemenea, o
dovadă a deprecierii activelor. Dacă există astfel de dovezi pentru activele financiare disponibile în vederea
vânzării, pierderea cumulată – măsurată ca diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă curentă, mai
puţin orice pierdere din depreciere aferentă acelui activ financiar, recunoscută anterior în profit sau pierdere –
este eliminată din capitalurile proprii şi recunoscută în contul de profit şi pierdere. Pierderile din depreciere
recunoscute în contul de profit şi pierdere pentru instrumentele de capitaluri proprii nu sunt stornate prin contul
de profit şi pierdere. Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui instrument de datorie clasificat ca
disponibil pentru vânzare creşte şi această creştere poate fi conectată în mod obiectiv cu un eveniment care a
avut loc după recunoaşterea deprecierii în profit sau pierdere, pierderea din depreciere este stornată prin contul
de profit şi pierdere.
2.13 Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul este
determinat pe baza metodei primul intrat, primul ieşit (FIFO). Costul produselor finite şi producţiei în curs de
execuţie include materii prime, forţa de muncă directă, alte costuri directe şi cheltuielile de producţie indirecte
aferente (pe baza capacităţii normale de exploatare), dar exclude costurile legate de împrumuturi. În cursul
normal al activităţii, valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu cheltuielile
de vânzare variabile aferente. Acolo unde este necesar, sunt constituite ajustari pentru depreciere pentru stocuri
cu mişcare lentă şi uzate fizic sau moral.
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.
2.14 Creanţe comerciale
Creanţele comerciale sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, iar ulterior evaluate la costul amortizat pe
baza metodei dobânzii efective, mai puţin ajustarea pentru depreciere.
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Creanţele comerciale sunt sumele datorate de clienţi pentru mărfurile vândute sau serviciile prestate în
cursul normal al activităţii. Dacă acestea vor fi colectate conform contractului în termen de un an sau mai puţin
de un an (sau mai târziu, în cursul normal al activităţii), vor fi clasificate ca active circulante. În caz contrar, vor
fi prezentate ca active imobilizate.
Ajustarea pentru deprecierea creanţelor comerciale se constituie în momentul în care există dovezi
obiective că societatea nu va putea colecta toate sumele care îi sunt datorate conform condiţiilor iniţiale ale
creanţelor. Dificultăţile semnificative cu care se confruntă debitorul, probabilitatea ca debitorul să intre în
procedură de faliment sau reorganizare financiară, neplata sau nerespectarea condiţiilor de plată sunt considerate
indicii ale deprecierii creanţelor comerciale.
Ajustarea este calculata ca diferenţa dintre valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea prezentă a
fluxurilor viitoare de numerar estimate, actualizate pe baza ratei dobânzii efective iniţiale. Valoarea contabilă a
activului se reduce prin utilizarea unui cont de ajustare, iar valoarea pierderii este recunoscută în situaţia
veniturilor şi cheltuielilor la „Ajustări de valoare pentru active circulante” în contul de profit şi pierdere. Atunci
când o creanţă comercială nu poate fi recuperată, aceasta este trecută pe cheltuială, cu stornarea corespunzătoare
a ajustarii pentru creanţe comerciale. Recuperările ulterioare ale sumelor amortizate anterior sunt creditate în
contul de profit şi pierdere.
Astfel societatea a calculat: ajustări pentru deprecierea creanțelor de 50% pentru creanțele cu vechime
între 366 zile și 559 zile si ajustări pentru deprecierea creanțelor de 100 % pentru creanțele cu vechime mai
mare de 560 zile.
2.15 Numerar şi echivalente de numerar
Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, depozite
bancare la vedere, alte investiţii financiare pe termen scurt cu lichiditate mare cu scadenţe iniţiale de trei luni
sau mai puţin, facilităţi de descoperit de cont şi partea pe termen scurt şi lung a conturilor bancare restricţionate.
În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.
Sumele aflate în conturile de disponibil bancar aferente garanțiilor de bună execuție reținute în conturile
societății dar la dispoziția clienților sunt evidențiate la active imobilizate (porțiunea cu scadența peste un an) și
la active circulante (porțiunea cu scadență sub un an).
2.16 Capital social
Acţiunile sunt clasificate drept capitaluri proprii. Acţiunile preferenţiale care se răscumpără obligatoriu
sunt clasificate ca datorii.
Costurile incrementale direct atribuibile emisiunii de noi acţiuni sau opţiuni sunt prezentate ca o
deducere, net de impozit, în capitaluri proprii din încasări.
2.17 Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt obligaţiile de a plăti pentru bunurile sau serviciile care au fost achiziţionate în
cursul normal al activităţii de la furnizori. Societatea a evidențiat separat datoriile acumulate de la data intrării în
insolvență până la 31.12.2019, față de datoriile acumulate înainte de intrarea în insolvență.
Conturile de furnizori sunt clasificate ca datorii curente dacă plata trebuie să se facă în termen de un an
sau mai puţin de un an, în cursul normal al activităţii. În caz contrar, vor fi prezentate ca datorii pe termen lung.
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
seama contului de profit/pierdere. Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă datoriile comerciale
pentru care există distribuiri în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen
lung și porțiunea pe termen scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod
analitic datoriile comerciale așa cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în
planul de reorganizare.
2.18 Împrumuturi
Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea justă a sumei încasate, net de costurile de
tranzacţionare.
-14-

Împrumuturile sunt clasificate ca datorii pe termen scurt, cu excepţia situaţiei în care societatea are un
drept necondiţionat de a amâna achitarea datoriei pentru minimum 12 luni de la data bilanţului. Partea curentă a
împrumuturilor pe termen lung este inclusă în datoriile curente. Dobânda cumulată la data bilanţului contabil
este inclusă în „Împrumuturi”, în cadrul datoriilor curente, dacă nu este rambursabilă în termen de 12 luni.
Onorariile plătite la stabilirea facilităţilor de împrumut sunt recunoscute drept costuri de tranzacţionare ale
împrumutului în măsura în care este probabil ca facilităţile să fie utilizate. În acest caz, onorariul este amânat
până la momentul tragerii sumelor. În măsura în care nu există dovezi că este probabil ca unele dintre acestea
sau toate facilităţile vor fi utilizate, onorariul este capitalizat ca plată în avans pentru serviciile de finanţare şi
amortizat pe perioada facilităţii la care se referă. Acţiunile preferenţiale, a căror răscumpărare la o anumită dată
este obligatorie, sunt clasificate ca datorii. Dividendele aferente acestor acţiuni preferenţiale sunt recunoscute în
contul de profit şi pierdere ca şi cheltuieli cu dobânda.
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. Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă împrumuturile pentru care există
distribuiri în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea
pe termen scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic împrumuturile
așa cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
2.19 Poziţii fiscale incerte
Poziţiile fiscale incerte ale societatii sunt analizate de către conducere la data fiecărui bilanţ. Se
înregistrează datorii pentru poziţiile fiscale pentru care conducerea consideră că este probabil să fie aplicate taxe
suplimentare dacă aceste poziţii ar fi verificate de autorităţile fiscale. Evaluarea se bazează pe interpretarea
legilor fiscale care au fost adoptate la data bilanţului contabil. Datoriile aferente penalizărilor, dobânzilor şi
impozitelor, altele decât impozitul pe venit, sunt recunoscute pe baza celor mai bune estimări ale conducerii
necesare pentru stingerea obligaţiilor la data bilanţului contabil.
2.20 Impozit pe profit curent şi amânat
Societatea înregistrează impozit pe profit curent la o rată de 16% din rezultatul fiscal determinat în
conformitate cu Codul Fiscal din România şi cu reglementările conexe.
Cheltuiala cu impozitul aferentă perioadei include impozitul curent şi impozitul amânat. Impozitul este
recunoscut în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care se referă la elementele recunoscute în alte
elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii. În acest caz, şi impozitul aferent este
recunoscut în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculează pe baza reglementărilor fiscale în vigoare la data
bilanţului în ţările în care îşi desfăşoară activitatea şi generează profit impozabil filialele şi entităţile asociate ale
societăţii.
Conducerea evaluează periodic poziţiile din declaraţiile fiscale în ceea ce priveşte situaţiile în care
reglementările fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe
baza sumelor estimate ca datorate autorităţilor fiscale.
Impozitul pe profit amânat este determinat pe baza ratelor de impozitare (şi legilor) intrate în vigoare până
la data bilanţului contabil şi care urmează să fie aplicate în perioada în care impozitul amânat de recuperat va fi
valorificat sau impozitul amânat de plată va fi achitat.
Impozitul pe profit amânat este recunoscut, pe baza metodei obligaţiei bilanţiere, pentru diferenţele
temporare intervenite între bazele fiscale ale activelor şi datoriilor şi valorile contabile ale acestora din situaţiile
financiare individuale. Totuşi, impozitul pe profit amânat care rezultă în urma recunoaşterii iniţiale a unui activ
sau pasiv dintr-o tranzacţie alta decât o combinare de întreprinderi, şi care la momentul tranzacţiei nu afectează
profitul contabil şi nici cel impozabil nu este recunoscut.
Impozitul amânat de recuperat este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se obţină în viitor
un profit impozabil din care să fie deduse diferenţele temporare.
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Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt compensate atunci când există dreptul legal aplicabil
de a compensa creanţele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, şi când creanţele şi datoriile privind
impozitul amânat impuse de aceeaşi autoritate fiscală fie aceleiaşi entităţi impozabile, fie unor entităţi
impozabile diferite, dacă există intenţia de a compensa soldurile pe o bază netă.
2.21 Beneficiile angajaţilor
În cursul normal al activităţii, societatea face plăţi către Statul român în numele angajaţilor săi, pentru
fondurile de pensii, sănătate şi şomaj. Toţi angajaţii societatii sunt membri ai planului de pensii al statului
român.
Indemnizaţiile, salariile, contribuţiile către fondurile de pensii şi de asigurări sociale ale Statului român,
concediile de odihnă anuale şi concediile medicale plătite, primele, şi beneficiile nemonetare sunt cumulate pe
parcursul anului în care sunt prestate serviciile aferente de către angajaţii societatii.
Conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de societate, salariatii care se pensioneaza vor
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
ultima luna lucrata inmultit cu 1,5. Societatea nu are nicio altă obligaţie faţă de angajaţii săi, în baza legii
româneşti, cu privire la pensii şi nu participă la niciun alt plan de pensii. Indemnizaţia pentru pensie pe caz de
boală este acordată numai în cazul în care decizia de pensionare este definitivă.
Angajaţii care sunt disponibilizaţi din motive care nu depind de ei vor beneficia de măsurile active de
combatere a şomajului şi de compensaţiile stabilite prin prevederile legale şi aplicabile prin contractul colective
de muncă. Aceste beneficii sunt acordate în funcţie de vechimea în cadrul Societăţii, astfel:
- vechime între 0 și 5 ani (inclusiv): indemnizația de concediere nu se acordă;
- vechime între 5 și 15 ani (inclusiv), indemnizația de concediere este egală cu 1 (un) salariu de bază brut al
angajatului la data disponibilizării;
- vechime de peste 15 ani, indemnizația de concediere este egală cu 1.5 salarii de bază brute ale angajatului la
data disponibilizării.
Societatea are înregistrat la 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2018 un provizion pentru beneficii la
pensionare (vezi nota 19). De asemenea, în baza Contractului Colectiv de Muncă, cu ocazia unor evenimente
deosebite în viața salariatului, societatea va acorda următoarele:
- un ajutor material de căsătorie pentru angajații cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la data
evenimentului și care au cel puțin 1 an vechime în societate, echivalent cu cel puțin 1 salariu mediu brut realizat
pe societate, calculat în luna evenimentului (ajutorul de căsătorie se acordă o singură dată în viață salariatului).
Beneficiază de acest drept și salariații cu contract de muncă încheiat pe perioada determinată la data
evenimentului și a căror contract se definitivează, dar nu mai devreme de 1 an;
- la nașterea sau înfierea fiecărui copil, în baza certificatului (certificatelor) de naștere, respectiv de înfiere, un
ajutor material pentru salariații cu contract de muncă pe perioada nedeterminată la data evenimentului,
echivalent cu 1 salariu mediu brut realizat pe societate, calculat în luna evenimentului. Beneficiază de acest
drept și salariații cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată la data evenimentului și a căror contract
se definitivează, dar nu mai devreme de 1 an. În cazul în care ambii soți sunt angajații societății, beneficiază de
ajutorul de naștere mama copilului;
- În cazul decesului salariatului, DAFORA S.A. va plăti familiei acestuia pe lângă ajutorul de deces cuvenit în
cadrul asigurarilor sociale de stat și un ajutor echivalent cu două salarii de bază ale decedatului. Ajutorul se va
plăti în luna evenimentului. Dacă mai mulți copii ai decedatului sunt salariați ai unității, ajutorul va fi primit de
acela îndreptățit să primească ajutor de înmormântare din partea asigurărilor sociale.
2.22 Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată
din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează
beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare fiabilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.
Provizioanele de restructurare includ penalităţile de încetare a contractului de leasing şi penalităţi de încetare a
contractelor cu angajaţii. Nu se recunosc provizioane pentru pierderi din exploatare viitoare.
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Acolo unde există un anumit număr de obligaţii similare, probabilitatea ca o ieşire de resurse să fie
necesară pentru decontare este determinată prin luarea în considerare a întregii categorii de obligaţii. Provizionul
este recunoscut chiar dacă probabilitatea legată de orice element inclus în aceeaşi categorie de obligaţii este
mică.
Pe baza contractelor încheiate cu clienţii, societatea acordă garanţii de bună execuţie clienţilor săi, de 5 –
10 % din valoarea totală a lucrărilor de construcţie facturate.
Astfel, societatea a calculat:
- provizioane de 10% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru a putea acoperi defectele pe perioada de
garanţie, până la recepţia finală în baza experienței acumulate de-a lungul timpului;
- provizioane de 100% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru garanțiile de bună execuție care se
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
2.23 Recunoaşterea veniturilor
Veniturile includ valoarea justă a sumei primite sau care urmează să fie primită în urma vânzării de bunuri
şi servicii în cursul normal al activităţii societatii. Veniturile sunt prezentate net de taxa pe valoare adăugată,
rabaturi şi reduceri şi după eliminarea vânzărilor din cadrul companiei.
Societatea recunoaşte veniturile atunci când valoarea acestora poate fi evaluată în mod fiabil, când este
probabil să producă beneficiile economice viitoare pentru entitate, şi când au fost îndeplinite criterii specifice
pentru fiecare dintre activităţile societatii aşa cum au fost descrise mai jos. Societatea îşi bazează estimările pe
rezultatele istorice, având în vedere tipul de client, tipul de tranzacţie şi elementele specifice fiecărui contract.
(a) Contracte de construcţie
Societatea furnizează servicii de foraj către diferiţi clienţi. Aceste servicii sunt furnizate pe o bază
materială sau ca şi contracte cu preţ fix, cu termenul contractual ce variază, de regulă, între 1 şi 3 ani.
Recunoaşterea veniturilor conform IFRS 15 – Veniturile din contractele cu clientii - trebuie să descrie
transferul bunurilor şi serviciilor către clienţi, iar evaluarea acestora trebuie să reflecte contraprestaţia la care se
aşteaptă să fie îndreptăţită entitatea în schimbul acestor bunuri şi servicii.
Recunoaşterea veniturilor se face cu parcurgerea următoarelor cinci etapte:
1. Identificarea contractului cu un client
Cerinţele IFRS 15 se aplică contractelor cu clienţii care îndeplinesc anumite condiţii. Un contract este definit de
Standard drept un acord între două sau mai multe părţi care dă naştere unor drepturi şi obligaţii executorii. O
entitate contabilizează un contract cu un client doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) părţile au aprobat contractul şi sunt de acord să îşi onoreze obligaţiile,
b) entitatea poate identifica drepturile fiecărei părţi cu privire la bunurile şi serviciile transferate,
c) entitatea poate identifica termenii de plată privind bunurile şi serviciile transferate,
d) contractul are substanţă comercială (adică modifică riscul, momentul apariţiei şi suma fluxurilor viitoare de
trezorerie ale entităţii)
e) este probabil ca entitatea să colecteze contraprestaţia la care este îndreptăţită în schimbul bunurilor şi
serviciilor transferate clientului
Contraprestaţia primită de entitate de la un client poate fi recunoscută drept venit doar dacă are loc unul
din următoarele evenimente:
a) entitatea nu mai are obligaţii restante de a transfera bunuri sau servicii clientului şi toată sau majoritatea
contraprestaţiei promisă de client a fost primită şi nu este returnabilă
b) contractul a fost executat şi contraprestaţia primită de la client nu este returnabilă.
Orice contraprestaţie primită de la un client este recunoscută drept datorie până la momentul îndeplinirii
condiţiilor de mai sus . Modificarea contractului este tratată ca un contract separat (doar dacă dă naştere unei
obligaţii suplimentare, iar preţul acesteia reflectă preţul său la momentul modificării) sau ca o ajustare a
contractului iniţial, contabilizată după metoda ajustării venitului cumulat sau metoda ajustării prospective a
venitului, în funcţie de circumstanţe.
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2. Identificarea obligaţiilor de executare
Un contract include obligaţii de a transfera bunuri sau servicii unui client. O obligaţie de a transfera un bun sau
serviciu este separabilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) clientul poate beneficia de bunul sau serviciul transferat separat sau în combinaţie cu alte resurse de care
dispune şi
b) promisiunea entităţii de a transfera bunul sau serviciul către client este identificabilă separat de alte
promisiuni prevăzute în contract.
3. Îndeplinirea obligațiilor de executare
Entitatea trebuie să determine pentru fiecare obligație de executare identificată la începutul contractului, dacă va
fi îndeplinită în timp sau dacă va fi îndeplinită la un moment specific.
4. Determinarea preţului tranzacţiei
Entitatea trebuie să determine suma contraprestaţiei la care se aşteaptă să fie îndreptăţită în schimbul bunurilor
şi serviciilor promise în contract pentru a recunoaşte venitul. Preţul poate fi o sumă fixă sau poate varia din
cauza unor reduceri, stimulente, bonusuri sau altor elemente similare. Preţul tranzacţiei este ajustat pentru
efectul valorii în timp a banilor dacă respectivul contract conţine o componentă de finanţare semnificativă. Dacă
preţul include o componentă variabilă, suma contraprestaţiei este estimată folosind fie tehnica valorii aşteptate,
fie pe cea a valorii celei mai probabile.
5. alocarea pretului tranzactiei pentru obligatiile de executare
În cazul în care un contract conține mai multe obligații separate, entitatea alocă prețul tranzacției fiecărei
obligații proporțional cu prețul individual al acesteia.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 Societatea aplica IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții”.
Analizând impactul aplicării IFRS 15 asupra diferitelor tipuri de venituri realizate a concluzionat urmatoarele:
- Venituri din contracte de construcție (lucrari de foraj): se va utiliza metoda cost to cost pentru a se calcula
stadiul în care se află îndeplinirea obligației de executare a lucrărilor de foraj, luându-se în considerare
paragraful 35 (a) din IFRS 15. În ceea ce privește recunoșterea pierderii din contracte de construcții oneroase,
Societatea va aplica prevederile IAS 37.
- Venituri din lucrari de foraj realizate în baza unui preț orar.
- Alte venituri (livrări de bunuri etc).
(b) Venituri din vânzări de bunuri
Societatea a deţinut şi un restaurant până în luna noiembrie 2017, activitatea principală fiind de foraj, iar
celelalte două segmente fiind în restrângere. Vânzările de bunuri sunt recunoscute când Societatea livrează
produse clienţilor. Se consideră că livrarea are loc când produsele au fost expediate la locaţia specificată,
riscurile de uzură şi pierdere au fost transferate, şi clientul a acceptat produsele în conformitate cu contractul de
vânzare.
(c) Venituri din dobânzi
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. Veniturile din dobânzi
aferente împrumuturilor şi creanţelor depreciate sunt recunoscute pe baza ratei dobânzii efective iniţiale.
(d) Venituri din chirii
Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente, în conformitate cu substanţa
economică a contractelor aferente.
(e) Venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.
2.24 Contracte de leasing
Contractele de leasing în cazul cărora o parte semnificativă din riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii
sunt asumate de locator sunt clasificate ca leasing operaţional. Plăţile aferente contractelor de leasing
operaţional (nete de reducerile acordate de locator) sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere după o metodă
liniară pe parcursul perioadei de leasing.
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Contratele de leasing pentru imobilizări corporale în care societatea îşi asumă toate riscurile şi beneficiile
aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate
la începutul leasingului la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a proprietăţii închiriate şi valoarea
actualizată a plăţilor minime de leasing.
Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a
dobânzii pe durata rambursării. Obligaţiile legate de chirie, net de costurile de finanţare, sunt incluse la alte
datorii pe termen lung/scurt, împărțirea făcându-se după scadență (peste 1 an/sub 1 an). Elementul de dobândă
aferent costurilor de finanţare este trecut în contul de profit şi pierdere pe durata contractului, astfel încât să se
obţină o rată periodică constantă a dobânzii la soldul rămas al obligaţiei pentru fiecare perioadă. Imobilizările
corporale achiziţionate prin leasing financiar sunt amortizate pe perioada duratei de viata utila a activului.
Începand cu data de 01.01.2019 societatea a analizat si revizuit toate contractele de leasing si chirie in
vederea conformarii si aplicarii standardului IFRS 16 ,,Leasing”.
Astfel conform acestui standard primul efect a fost recunoașterea drepturilor de folosinta și a unei datorii
de leasing în bilanțul societatii, in calitate sa de locatar. De asemenea, în contul de profit și pierdere al societatii,
in calitatea sa de locatar, apare amortizarea drepturilor de folosinta și dobânda aplicată datoriei de leasing.
Astfel ca in loc de o plată de leasing conform IAS17, costul contractelor de leasing va fi recunoscut, conform
IFRS16, printr-o amortizare lineara și o dobândă degresivă în timp.
Un alt efect al standardului va fi un impact pozitiv asupra indicatorului financiar EBITDA (Profit Înainte
de Dobânzi, Taxe, Depreciere și Amortizare).
La 31.12.2019 Societatea are Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing in valoare
neta de 690.731 RON, iar datoria de leasing aferenta in valoare de 410.231 RON.
2.25 Distribuirea dividendelor
Distribuirea dividendelor este recunoscută ca datorie în situaţiile financiare ale societatii în perioada în
care dividendele sunt aprobate de către acţionarii acesteia.
2.26 Situaţii comparative
Pentru fiecare element al situaţiei individuale a rezultatului global pentru comparabilitate este prezentată
valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, iar pentru fiecare element al
situaţiei individuale a poziţiei financiare şi unde e cazul, pentru situaţia individuală a modificărilor capitalului
propriu şi situaţia individuală a fluxurilor de trezorerie, pentru comparabilitate este prezentată valoarea aferentă
elementului corespondent pentru începutul exerciţiul financiar de raportare. În plus, Societatea prezintă o
situaţie individuală a poziţiei financiare la începutul celei mai recente perioade prezentate în cazul unei aplicări
retrospective a unei politici contabile, al unei corecţii cu efect retrospectiv sau al reclasificărilor de elemente ale
situaţiilor financiare individuale, dacă efectul asupra Societăţii este semnificativ.
3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
3.1 Factori de risc financiar
Prin natura activităţilor efectuate, societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de piaţă
(inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a dobânzii privind fluxul
de numerar şi riscul de preţ), riscul de credit şi riscul de lichiditate. Programul societatii privind managementul
riscului se concentrează asupra imprevizibilităţii pieţelor financiare şi caută să minimalizeze potenţialele efecte
adverse asupra performanţelor financiare ale acesteia. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate
pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.
Managementul riscului este responsabilitatea conducerii Dafora SA, pe baza recomandărilor
administratorului special, sub supravegherea administratorului judiciar. Conducerea Dafora SA identifică şi
evaluează riscurile financiare în strânsă cooperare cu unităţile operaţionale. Administratorul special, impreuna
cu ceilalti membri ai conducerii, sub supravegherea administratorului judiciar furnizează principiile de bază
pentru managementul riscului, precum şi recomandări pentru domenii specifice, cum ar fi riscul valutar, riscul
ratei dobânzii riscul de credit şi investiţia de lichiditate excesivă.
Societatea funcţionează în principal în România şi este expusa riscului valutar rezultat, în special legat de
Euro. Riscul valutar rezultă în special din împrumuturile şi contractele de leasing financiar ale societatii.
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(a) Riscul de piaţă
(i) Riscul valutar
Societatea nu este acoperita împotriva riscului valutar. Activităţile societatii sunt derulate în special pe
piaţa internă. Totuşi, conducerea primeşte regulat previziuni referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/EUR,
respectiv leu/USD şi foloseşte informaţiile în strategia de stabilire a preţurilor. Conducerea va avea în vedere în
viitor elaborarea de strategii de protejare a societatii faţă de riscul valutar, în acest sens intenționându-se
colaborarea cu o firmă specializată de foreign exchenge care să o protejeze împotriva fluctuațiilor valutare legate
cu activitatea proictelor din străinate și achizițiilor în valută.
(ii) Riscul de preţ
Societatea este expusa la riscul de preţ aferent titlurilor de participare ca urmare a investiţiilor deţinute de
societate şi clasificate în bilanţul contabil individual ca disponibile pentru vânzare. O parte din titlurile de
participare deţinute sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, din care numai acţiunile Transgaz SA sunt
tranzacţionate în mod regulat. Valoarea de piaţă a acţiunilor participative cotate este nesemnificativa şi nu au
fost elaborate politici de managementul riscului.
(iii) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar şi valoarea justă
Riscul de rată a dobânzii în cazul societatii provine din împrumuturile pe termen scurt şi lung.
Împrumuturile contractate cu dobândă variabilă expun societatea la riscul de rată a dobânzii privind fluxul de
numerar, care este compensat parţial de numerarul deţinut la rate variabile. Împrumuturile cu dobândă fixă
expun societatea la riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă.
Societatea îşi analizează în mod dinamic expunerea la rata dobânzii. Sunt simulate diferite scenarii, ţinând
seama de refinanţări, de reînnoirea poziţiilor existente şi de finanţările alternative. Pe baza acestor scenarii,
societatea calculează impactul asupra profitului şi pierderii al modificării ratei dobânzii. Pentru fiecare simulare,
se foloseşte acelaşi procent de modificare a ratei dobânzii pentru toate monedele. Scenariile se aplică numai în
cazul datoriilor care constituie poziţii majore purtătoare de dobândă.
(b) Riscul de credit
Riscul de credit rezultă din numerar şi echivalente de numerar, depozite la bănci şi instituţii financiare,
precum şi de expunerile legate de creditare ale serviciilor de foraj şi construcţii, incluzând creanţele de încasat şi
tranzacţiile angajate.
În cazul băncilor şi instituţiilor financiare, sunt acceptate numai cele evaluate independent cu un rating
minim „BB”.
Pentru clienţi, nu există o evaluare independentă, managementul evaluează bonitatea financiară a
clientului, ţinând cont de poziţia financiară, de experienţa trecută şi de alţi factori. Limitele de risc individuale se
stabilesc pe baza calificativelor interne de către conducerea executivă sub îndrumarea administratorului special
și sub supravegherea administratorului judiciar. A se vedea nota 17 pentru prezentări suplimentare referitoare la
riscul de credit.
(c) Riscul de lichiditate
Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate la nivel de societate şi agregate de
conducerea societatii. Conducerea societatii monitorizează previziunile privind necesarul de lichidităţi al
acesteia, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerinţelor operaţionale, astfel încât
societatea să nu încalce limitele împrumuturilor sau înţelegerile legate de împrumuturi (unde e cazul) pentru
toate facilităţile de împrumut. Aceste previziuni ţin cont de plățile asumate către creditori prin planul de
reorganizare, de planurile de finanţare a datoriei societatii, de respectarea înţelegerilor, de respectarea
obiectivelor interne privind indicatorii din bilanţul contabil.
Conducerea societatii investeşte surplusul de numerar în conturile curente purtătoare de dobânzi,
depozitele la termen, selectând instrumentele cu maturităţi adecvate sau lichiditate suficientă pentru a oferi o
marjă suficientă, aşa cum s-a stabilit pe baza previziunilor sus-menţionate.
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În tabelul de mai jos sunt analizate datoriile financiare ale Societatii pe grupe de maturitate relevantă, în
funcţie de perioada rămasă la data bilanţului contabil până la data maturităţii contractuale. Valorile prezentate în
tabel reprezintă valorile nominale actualizate la data bilanţului contabil:

La 31 12 2019

Împrumuturi
(exclusiv obligaţii din leasing financiar)
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
TOTAL

La 31 12 2018

Împrumuturi
(exclusiv obligaţii din leasing financiar)
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
TOTAL

Sub 1 an

Între
2 și 5 ani

Peste 5 ani

TOTAL

12,287,477

27,405,257

-

39,692,734

5,308,152

26,513,393

-

31,821,545

42,569,262

4,430,085

-

46,999,346

60,164,890

58,348,734

-

118,513,625

Sub 1 an

Între
2 și 5 ani

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

3.2 Managementul riscului de capital
Obiectivele firmei cu privire la administrarea capitalului vizează protejarea capacităţii firmei de a-şi
continua activitatea în viitor, astfel încât să-și îndeplinească obligațiile asumate prin planul de reorganizare, să
aducă beneficii părţilor implicate, precum şi menţinerea unei structuri optime a capitalului pentru reducerea
cheltuielilor de capital.
Pentru a menţine sau ajusta structura capitalului, societatea poate ajusta valoarea dividendelor acordate
acţionarilor, poate restitui capital către acţionari, emite noi acţiuni sau vinde active pentru reducerea datoriei.
La fel ca şi alte entităţi care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu, societatea monitorizează
capitalul pe baza coeficientului gradului de îndatorare. Datoria netă se calculează scăzând din totalul
împrumuturilor (inclusiv „împrumuturile pe termen scurt şi lung” din bilanţul contabil individual) numerarul şi
echivalentele de numerar. Capitalul total se calculează adunând la „capitalurile proprii” din bilanţul contabil
individual, datoria netă.
La 31 12 2018

Total împrumuturi (nota 17)
Mai puţin: numerar şi echivalent numerar (nota 12)
Datoria netă
Total capitaluri proprii
Total capital
Gradul de îndatorare

La 31 12 2019

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

71,514,279
2,752,342
68,761,936
(19,684,053)
49,077,883

144%

140%

3.3 Estimarea la valoarea justă
Evaluările la valoarea justă după nivelul următoarei ierarhii a evaluării la valoarea justă:
• Preţurile cotate (neajustate) pe pieţele active pentru active sau datorii identice - nivelul 1.
• Datele, altele decât preturile cotate, care sunt observabile pentru activ sau datorie, fie direct (adică, preţurile)
fie indirect (adică, derivatele din preţuri) – nivelul 2.
• Datele pentru activ sau datorie, care nu se bazează pe date de piaţă observabile (adică, datele introduse
neobservabile) - nivelul 3.
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Tabelul următor prezintă activele societatii care sunt evaluate la valoarea justă la 31 12 2019
La 31 12 2019

Activ
Active financiare disponibile pentru
vânzare, din care:
- Titluri de participare

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

TOTAL

978,894

-

20,237

999,131

978,894

-

20,237

999,131

Valoarea justă a instrumentelor financiare incluse La Nivelul 1 se bazează pe cotaţiile Bursei de Valori
Bucureşti.
Capitalurile proprii incluse la Nivelul 3 nu se bazează pe date de piaţă observabile şi nu au fost depreciate.
4 ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE CRITICE
Estimările şi raţionamentele sunt evaluate continuu şi au la bază experienţa istorică şi alţi factori, inclusiv
anticipările privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile în condiţiile date.
Estimări şi ipoteze contabile critice
Societatea elaborează estimări şi ipoteze referitoare la viitor. Estimările contabile rezultate vor fi, prin
definiţie, rareori egale cu rezultatele reale corespunzătoare. Estimările şi ipotezele care implică un grad ridicat
de risc sau care determină ajustări semnificative ale valorilor contabile ale activului şi pasivului în anul financiar
următor sunt soluţionate în cele ce urmează.
(a) Impozit pe profit
Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Pentru stabilirea provizionului pentru impozitul pe profit
sunt necesare aprecieri semnificative. Există mai multe tranzacţii şi calcule pentru care determinarea impozitului
final este incertă. Societatea recunoaşte obligaţiile pentru verificările fiscale anticipate estimând dacă vor trebui
achitate impozite suplimentare. Dacă rezultatul fiscal final al acestor operaţiuni este diferit de sumele
înregistrate iniţial, diferenţele vor influenţa provizioanele pentru impozitul pe profit şi impozitul amânat în
perioada în care se efectuează estimarea.
(b) Valoarea justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare
Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă se stabileşte pe
baza unor tehnici de evaluare. Societatea recurge la aprecieri pentru a selecta diferite metode şi a formula
ipoteze pe baza condiţiilor de piaţă existente şi pe baza situaţiilor financiare ale emitentului, existente la finalul
fiecărei date de raportare.
(c) Contracte de construcţie
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 Societatea aplica IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții”.
Analizând impactul aplicării IFRS 15 asupra diferitelor tipuri de venituri realizate a concluzionat urmatoarele:
- Venituri din contracte de construcție (lucrari de foraj): se va utiliza metoda cost to cost pentru a se calcula
stadiul în care se află îndeplinirea obligației de executare a lucrărilor de foraj, luându-se în considerare
paragraful 35 (a) din IFRS 15. În ceea ce privește recunoșterea pierderii din contracte de construcții oneroase,
Societatea va aplica prevederile IAS 37.
- Venituri din lucrari de foraj realizate în baza unui preț orar.
- Alte venituri (livrări de bunuri etc).
(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare
Societatea urmează recomandările IAS 39 pentru a stabili când un titlu de participare disponibil pentru
vânzare este depreciat. Pentru a stabili acest lucru, este nevoie de raţionamente semnificative. Când face această
estimare, societatea are în vedere, pe lângă alţi factori, durata şi măsura în care valoarea justă a unei investiţii
este mai mică decât costul acesteia; şi sănătatea financiară şi perspectiva pe termen scurt a entităţii emitente,
inclusiv a unor factori cum ar fi performanţa industriei şi a ramurii, schimbările tehnologice şi fluxurile de
numerar operaţionale şi de finanţare.
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5 INFORMAŢII PE SEGMENTE
Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special,
care sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.
Începând cu primul trimestru din planul de reorganizare rapoartele întocmite de Conducerea societății vor
urmări îndeplinirea indicatorilor asumați prin planul de reorganizare în ceea ce privește veniturile, cheltuielile
directe, cheltuielile indirecte, marja operațională, EBITDA.
Activitatea este analizată din perspectiva tipului de servicii prestate. Din punct de vedere geografic, 100%
din cifra de afaceri a fost realizată pe baza serviciilor prestate pe piața internă.
Segmentele de activitate identificate sunt: foraj şi construcţii.
Conducerea societatii evaluează performanţa segmentelor de activitate pe baza profitului înainte de
impozitare, de cheltuieli financiare şi de cele cu amortizarea şi deprecierea („EBITDA”). Rezultatele
activităţilor întrerupte nu sunt incluse în evaluarea EBITDA.

la

Societatea este înregistrată în România şi desfăşoară activitatea atat pe piaţa internă, cat si pe cea externă.
In anul 2019 societatea a realizat 100% din cifra de afaceri în România.
Informaţiile pe segmente pentru perioada încheiată
31 12 2019 sunt următoarele:
La 31 12 2019

Nota

0.01%
Construcții

99.98%
Foraj

0.02%
Altele

100.00%
TOTAL

14

9,788

99,715,791

15,000

99,740,579

Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri

-

-

-

-

9,788

99,715,791

15,000

99,740,579

COSTURI

(286)

(87,440,757)

(20,503)

(87,461,546)

Profit/(pierdere) operational(ă) pe segment

9,502

12,275,034

(5,503)

12,279,033

-

(6,595,927)

-

(6,595,927)

Cheltuiala cu amortizarea
Costuri financiare – net

-

(1,979,222)

-

(1,979,222)

Profit/(pierdere) inaintea impoz.pe profit

9,502

3,699,885

(5,503)

3,703,884

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

-

167,346

-

167,346

9,502

3,867,231

(5,503)

3,871,230

Informaţiile pe segmente pentru perioada încheiată la

31 12 2018

sunt următoarele:

0.09%
Construcții

99.83%
Foraj

0.08%
Altele

100.00%
TOTAL

101,562

113,056,964

87,794

113,246,320

-

-

-

-

101,562

113,056,964

87,794

113,246,320

(101,721)

(105,993,635)

(1,312,401)

(107,407,757)

(160)

7,063,329

(1,224,607)

5,838,563

Cheltuiala cu amortizarea
Costuri financiare – net

(105)

(9,772,967)

(11,675)

(9,784,746)

-

(1,390,299)

(144,039)

(1,534,338)

Profit / (pierdere) inaintea impoz.pe profit

(264)

(4,099,937)

(1,380,321)

(5,480,522)

-

244,465

(1,057,897)

(813,432)

(264)

(3,855,472)

(2,438,218)

(6,293,954)

La 31 12 2018

Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri
Cheltuieli operaționale
Profit / (pierdere) operational(ă) pe
segment

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

Profitul / (pierderea) anului

20
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6 IMOBILIZĂRI CORPORALE
Valoarea contabilă netă la 31 12 2019
redate în tabelul de mai jos:

La 31 12 2019

Terenuri și
clădiri
1

Instalații și
mașini
2

Mobilier,
dotări și
echipamente
3
8

Active în
curs de
construcție
5
6

5,138,558

39,894,134

24,801

(0)

45,057,492

-

1,938,946

-

-

1,938,946

Valoare contabilă netă
inițială recalculată
Intrări
Diferențe din reevaluare
Ieșiri active non core
Ieșiri active core
Ch.cu amort.și alte depr.
Val.contabilă netă finală

precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt

211

Cost sau evaluare
Amortizare cumulată
Val.contabilă netă finală

TOTAL

758,256

-

-

-

758,256

-

(16,579)

(11,684)

-

(28,262)

-

-

-

(170,362)

(5,907,574)

(6,262)

-

(6,084,198)

5,726,451

35,908,927

6,855

(0)

41,642,234

212

213

223

214

241

-

231

5,728,251

98,798,739

368,840

(0)

104,895,831

(1,800)

(62,889,812)

(361,985)

-

(63,253,597)

5,726,451

35,908,927

6,855

(0)

41,642,234

Valoarea contabilă netă la 31 12 2018
redate în tabelul de mai jos:

precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt

Terenuri și
clădiri
1

Instalații și
mașini
2

Mobilier,
dotări și
echipamente
3

Active în
curs de
construcție
5

5,329,690

48,244,003

28,681

(0)

53,602,374

Intrări

-

1,610,560

6,792

-

1,617,352

Diferențe din reevaluare

-

-

-

-

-

Ieșiri active non core

-

(325,246)

-

-

(325,246)

La 31 12 2018
Valoare contabilă netă
inițială recalculată

Ieșiri active core
Ch.cu amort.și alte
deprec
Val.contabilă netă finală

S

TOTAL

(14,815)

(40,656)

-

(176,317)

(9,594,528)

(10,673)

-

(9,781,518)

24,801

(0)

45,057,492

5,138,558

S

S

39,894,134

S

O

(55,471)

Cost sau evaluare

5,509,096

99,613,648

394,879

(0)

105,517,623

Amortizare cumulată
Val.contabilă netă finală

(370,539)

(59,719,515)

(370,078)

-

(60,460,131)

5,138,558

39,894,134

24,801

(0)

45,057,492

Începând cu luna iunie 2017 societatea a început valorificarea activelor non core în urma promovării
acestora și publicării pachetelor cu bunurile scoase la vânzare conform strategiei de valorificare a activelor,
parte a planului de reorganizare.
La 31.12.2019 a fost majorată durata de viata ramasa pentru mijloacele fixe apartinand instalatiei de foraj
Bentec fabricata in Germania și instalației F 400 API fabricata de Upetrom Ploiesti, avand in vedere urmatoarele
considerente:
- de la punerea in functiune pentru echipamentele celor doua instalatii au fost respectate recomandarile date de
normativele API si cerintele impuse de producator si beneficiar privind frecventa inspectiilor de CAT III si CAT
IV efectuate cu firme specializate;
- instalatiile nu au avut o incarcare de exploatare de 100% (instalatia Bentec - 49,7 % iar instalatia F 400 - 35%);
- la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost sesizate neconformitati care sa afecteze siguranta
in exploatare a echipamentelor la parametrii de functionare proiectati.
Modificarea duratei de viata ramasa pentru aceste mijloace fixe a avut impact asupra rezultatului anului
2019 prin diminuarea cheltuielilor cu amortizarea.
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Ultima reevaluare a terenurilor şi clădirilor societătii a fost efectuata la 31 decembrie 2019 de către
evaluatori independenţi.
Nu a fost capitalizată dobândă în costul mijloacelor fixe în cursul anului 2019 .
Împrumuturile bancare, facilităţile de descoperit de cont şi scrisorile de garanţie sunt garantate cu active
imobilizate cu valoare contabilă netă de : 53,901,613 lei (la 31 12 2018 valoarea era de:
57,927,588 lei)
Vehiculele şi utilajele includ următoarele sume pentru care Societatea este locatarul în cadrul unui
contract de leasing financiar:
La 31 12 2018

Cost – contracte de leasing financiar capitalizate
Amortizare cumulată
Valoare contabilă netă
Active deținute în vederea vânzării
La 31 12 2019
Valoare contabilă netă inițială recalculată
Transferuri din mijloace fixe
Vânzări
Valoare contabilă netă finală

311

RD311

La 31 12 2019

38,789,279
9,430,640
29,358,639

38,789,279
11,068,401
27,720,878

Active deținute
în vederea
vânzării

TOTAL

12,997,498

12,997,498

RC311

(130,660)

(130,660)

6532 = 311

446,470

446,470

6583 = 311

12,420,368

12,420,368

7 IMOBILIZARI FINANCIARE
Situaţia imobilizărilor financiare nete, se prezintă astfel:
La 31 12 2018

Titluri de participaţie
Garanţii pentru serviciile furnizate terţilor
Alte investiţii pe termen lung

La 31 12 2019

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

61,504
1,213,588
999,131
2,274,224

Situaţia Titlurilor de participare şi altor investiţii nete, se prezintă astfel:
La 31 12 2018

Investiţii în filiale
Investiţia în întreprinderile asociate
Alte investiţii pe termen lung

La data de 31 12 2019

61,504
0
773,428
834,932

Ecocostruct SRL
Dafora Ukraina SRL
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus SRL

71.09
100.00
99.78
95.00

La 31 12 2018

La 31 12 2019

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

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

societatea înregistra ajustari pentru deprecierea investiţiilor la:
La 31 12 2018

Ecocostruct SRL
Dafora Ukraina SRL
Investiţia netă în filiale
La data de 31 12 2019

61,504
0
999,131
1,060,635

societatea avea următoarele filiale:
%

La data de 31 12 2019

La 31 12 2019

La 31 12 2019

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

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

61,504

61,504

societatea deţinea titluri sub formă de interese de participare în următoarele entităţi:
%

CONDMAG SA

45.82
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La 31 12 2018

77,967,265

La 31 12 2019

77,967,265

La data de 31 12 2019

societatea înregistra ajustari pentru titluri sub formă de interese de participare:
La 31 12 2018

CONDMAG SA

La 31 12 2019

77,967,265

77,967,265

-

-

Investiţia netă în întreprinderile asociate
8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

La 31 12 2019
Active conform bilanţului

Împrumuturi
și
creanțe

2

431

447

Clienţi şi alte creanţe cu excepţia avansurilor catre
furnizori şi a creanţelor fiscale

437

Active financiare
disponibile
pentru vânzare
4,411

4,424

Numerar şi echivalente de numerar
TOTAL

4,482

999,131

999,131

999,131

33,012,617

2,752,342

32,013,486

Împrumuturi
și
creanțe

Active financiare
disponibile
pentru vânzare

TOTAL

26,338,948

26,338,948

Active financiare disponibile
pentru vânzare
Numerar şi echivalente de numerar
TOTAL

446
29,261,143

2,752,342

Clienţi şi alte creanţe cu excepţia avansurilor catre
furnizori şi a creanţelor fiscale

Împrumuturi către părţile afiliate
Împrumuturi către parti afiliate
Dobânda de la părţi afiliate
Provizion pt.deprec.împrumuturilor către părţi afiliate

444

29,261,143

Active financiare disponibile
pentru vânzare

La 31 12 2018
Active conform bilanţului

4,428

TOTAL

773,428

773,428

773,428

30,822,149

3,709,773

3,709,773

30,048,721

La 31 12 2018

La 31 12 2019

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

CÎ
DÎ
495,CÎ495,DÎ

5,243,348
1,133,694
(6,377,042)
-

Pentru împrumuturile depreciate către părţi afiliate a se vedea nota 10.
9 ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE
Toate activele financiare disponibile pentru vânzare sunt pe termen lung şi includ următoarele:
La 31 12 2018

Titluri cotate
Transgaz SA
VES SA
SIF MOLDOVA
Titluri necotate
Transgex SA
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La 31 12 2019

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

831,241
144,433
3,220
978,894

20,237
20,237

20,237
20,237

773,428

999,131

10 CLIENŢI ŞI ALTE CREANŢE
La 31 12 2018

Creanțe comerciale
Minus: ajustare pt.deprecierea creanţelor comerciale
Creanţe comerciale – net

491.01 491.02

Sume datorate de clienţi pentru lucrări contractuale

418.03

411

Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate
clientilor pt. lucrări contractuale
Sume datorate clientilor pentru lucrări contractuale
- nete
Alte sume nefacturate clienţilor
Avansuri către furnizori
Minus: ajust.pt.depr.creanţelor din avansuri către
Creanţe din avansuri către furnizori
Alte creanțe
Minus: ajustare pentru deprecierea altor creanţe
Alte Creanţe

Reţineri (garantii)
Minus porţiunea pe termen lung: reţineri (garantii)
Porţiunea curentă: reţineri (garantii)

8,879,195
(3,787,611)
5,091,584

3,281,324

2,272,930

(593,721)

(593,721)

2,687,603

1,679,208

3,043,354

11,861,844

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

1,030,375
(1,102,611)
(72,236)

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

1,511,555
(919,162)
592,393

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

16,934,578
(13,277,301)
3,657,277

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

6,377,042
(6,377,042)
-

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

7,982,849
(1,213,588)
6,769,261

27,099,382

29,579,332

418
4091

491.05

8.6
496

Creanţe față de părţi afiliate
CR
REC
Minus: ajust.pt.deprecierea creanţelor de la părţi afiliate 495,CR REC.
Creanţe față de părţi afiliate – net
Împrumuturi către părţi afiliate
Minus: ajust.pt.deprec.împrumuturilor către părţi
Împrumuturi către părţi afiliate – net (Nota 29)

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

491.04

409

CÎ

DÎ

495,CÎ 495,DÎ

2678 512-GBE

La 31 12 2019

TOTAL CLIENȚI ȘI ALTE CREANȚE

Valoarea contabilă a tuturor creanţelor curente aproximează valoarea justă a acestora. Nu există diferenţe
semnificative între valoarea contabilă şi valoarea justă a garanţiilor.
Vechimea crențelor comerciale care sunt scadente, dar nedepreciate, se prezintă astfel:
La 31 12 2018

Până la 1 lună
Între 1 - 3 luni
Între 3 - 6 luni
Între 6 - 12 luni
Peste 12 luni
TOTAL

1
1
1

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

3
3
3

La 31 12 2019

5,050,859
8,447
6,658
25,620
5,091,584

Valorile nete ale clienţilor şi altor creanţe ale Societatii sunt exprimate în:
La 31 12 2018

LEI
USD
EURO
TOTAL

1
1
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3
3

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

La 31 12 2019

29,550,716
27,856
760
29,579,332

Mişcările ajustărilor pentru deprecierea creanţelor comerciale ale Societății sunt următoarele:
La 1 ianuarie
Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2018

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

1
1

3
3

491

496

La 31 12 2019

7,362,857
1,330,247
459,058
6,491,667

Mişcările ajustarilor pentru creanţe depreciate au fost incluse în „Ajustari de valoare pentru activele
circulante - net” în situatia rezultatului global (nota 20). Sumele înregistrate în contul de ajustari pentru
depreciere sunt, în general, eliminate din bilanţ atunci când nu se anticipează posibilitatea recuperării altor
sume.
Mişcările aferente ajustarilor pt.deprecierea creanţelor Societatii de la părţile afiliate sunt după cum
urmează:
La 1 ianuarie
Ajustări pt.deprecierea creanţelor față de părțile afiliate
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2018

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

2
2

La 31 12 2019

13,057,551
72,139
203,326
13,188,738

495,CR
Mişcările ajustarilor pentru creanţe depreciate au fost incluse în „Ajustari de valoare pentru activele
circulante - net” în contul de profit şi pierdere.
Mişcările aferente ajustarilor pentru deprecierea împrumuturilor acordate de Societate părţilor
afiliate sunt după cum urmează:
La 31 12 2018

La 1 ianuarie
Ajust.pt.deprec.împrumuturilor acordate părţilor afiliate
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

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

Împr.
Dob.

La 31 12 2019

6,384,042
7,000
6,377,042

495,CÎ495,DÎ
Mişcările ajustarilor pentru împrumuturi depreciate acordate părţilor afiliate au fost incluse în „ajustari de
valoare pentru activele circulante, net” în contul de profit şi pierdere.
Ajustarea deprecierilor pentru creanțe și împrumuturi către părțile afiliate sunt influențate de reevaluarea
creanțelor și împrumuturilor în valută.
11 STOCURI
La 31 12 2018

322

Materii prime si materiale consumabile
Producţia în curs de execuţie
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

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

La 31 12 2019

5,777,322
1,529,026
0
311,639
1,183,845
(4,979,015)
3,822,816

Compania a constituit in cursul anului de raportare ajustări de depreciere pentru stocuri cu mișcare lentă
sau fără mișcare în proporție de 50% pentru cele cu vechime între 361-720 zile și 100% pentru cele cu vechime
mai mare de 720 zile.
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12 NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR
La 31 12 2018

Numerar în casă
Conturi bancare
TOTAL

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

531

La 31 12 2019

51,463
2,700,880
2,752,342

13 CAPITAL SOCIAL ŞI PRIME DE CAPITAL
La data de 31 12 2019 structura acţionariatului societății este urmatoarea:
Număr de
acțiuni

La 31 12 2019
Călburean Gheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Alţi acţionari persoane fizice
Alţi acţionari persoane juridice
TOTAL

La data de 31 12 2018

Procent deținere

Capital social
(retratat)

500,766,391

49.96%

70,428,821

138,485,300

13.82%

19,476,859

363,071,603

36.22%

51,063,141

-

0.00%

-

1,002,323,294

100.00%

140,968,822

structura acţionariatului societății era urmatoarea:

La 31 12 2018
Călburean Gheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Alţi acţionari persoane fizice
Alţi acţionari persoane juridice
TOTAL

Număr de
acțiuni

Procent deținere

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 2019 numărul total autorizat de acţiuni este de 1,002,323,294 buc. fiecare având o
valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Toate acţiunile emise sunt plătite în întregime.
Diferența dintre valoarea nominală și valoarea raportată conform IFRS adoptate de Uniunea Europeana
constă în ajustări de hiperinflație, care au fost înregistrate în conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiară în
economiile hiperinflaționiste” până la 31 decembrie 2003.
Acțiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzacționare la data intrării în insolvență a companiei,
ultima zi tranzacționată dupa intrarea în insolvență fiind în 19.06.2015 și au fost reluate la tranzactionare în 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. Până la data
prezentelor situatii financiare, operatiunea de reducere a capitalului social nu a putut fi implementată, astfel ca
au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu 07.11.2019 , ca urmare a respingerii demersurilor legale
de contestare a rezolutiei ORC.
14 CONTRACTE DE CONSTRUCŢIE
La 31 12 2018

Poziţia netă a contr.în curs de desfăş.în bilanţul
Sume datorate de clienţi pentru lucrări contractuale
Sume datorate clienţilor pentru lucrări contractuale
TOTAL

418.03

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

La 31 12 2019

2,272,930
2,278,872
(5,942)
2,272,930

Cu privire la contractele de construcții în derulare la 31.12.2019 sunt prezentate următoarele informații:
- -valoarea
a contractelor
este de:
48,823,161
valoareaestimată
totală a totală
costurilor
realizate până
31 12 2019 este de:
85,710,528
la
- valoarea totală a profitului recunoscut este de:
19,095,261
- valoarea totală a pierderii recunoscute (pt proiectele unde a fost cazul) este de:
-2,189,943
- valoarea totală a avansurilor
primite
de Societate
este este
de:
0
garanțiilor de
bună execuție
reținute
de:
4,796,578
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lei;
lei;
lei;
lei;
lei;
lei;

- valoarea venituri din producție în curs realizată și nefacturată este de:
- valoare venituri din ajustări ”venituri din construcții” în perioada de raportare este de:

1,075,553 lei;
1,197,377 lei.

15 ALTE REZERVE
La 31 12 2018

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

1061
1034
1035
105
1068

La 31 12 2019

15,902,734
(947,698)
443,314
5,479,789
46,034,024
66,912,164

16 FURNIZORI ŞI ALTE DATORII
La 31 12 2018

La 31 12 2019

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

23,071,182
2,526,771
3,805
6,051,794
8,169,529
411,184
40,234,264

58,420
Minus porţiunea pe termen lung: datorii comerciale
17.4.
Minus porţiunea pe termen lung: garanţii
167.02TL
72,046
Minus porţiunea pe termen lung: avansuri de la clienţi
419L
(93,821)
Minus porţiunea pe termen lung: sume datorate părţilor afiliate 17.7.
Minus portiunea pe termen lung: personal, asig.soc.şi alte imp. 17.8. SBSTL (2,770,084)
Minus portiunea pe termen lung: creditori diverși
CDTL
TOTAL
(2,733,439)

(0)
(21,802)
(1,880,720)
(1,902,523)

Porţiunea curentă

38,331,742

Datorii comerciale
Garanţii
Avansuri de la clienţi
Sume datorate părţilor afiliate (Nota 29)
Personal,asigurări sociale şi alte impozite
Creditori diversi
TOTAL

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

33,398,357

Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă datoriile comerciale pentru care există distribuiri
în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen
scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic datoriile comerciale așa
cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare. Ca
urmare a prelungirii planului de reorganizare cu un an, la 31.12.2019 au fost reîncadrate datoriile conform noilor
scadențe.
17 ÎMPRUMUTURI
La 31 12 2018

Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung
Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturi de la părţile afiliate (Nota 29)
TOTAL
Pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen scurt
Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturi de la părţile afiliate (Nota 29)
TOTAL

14.1. 14.2.
ÎPATL

10.1. 10.2.
ÎPATS

Total împrumuturi
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La 31 12 2019

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

27,405,257
26,513,393
53,918,650

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

12,287,477
5,308,152
17,595,629

80,292,452

71,514,279

Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă împrumuturile pentru care există distribuiri în
planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen
scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic împrumuturile așa cum
rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
(a) Împrumuturi bancare
Împrumuturile bancare aveau înainte de intrarea în insolvență a DAFORA SA, scadenţa maximă până în
anul 2019 şi rata dobânzii variabile legată de rata dobânzii Euribor sau Robor plus o marjă.
Valoarea justă a împrumuturilor aproximează valoarea contabilă a acestora. Impactul scontării nu este
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile. Societatea are contractate in anul 2019
două facilități de tip factoring: una de la Banca Transilvania având un plafon de 7.000.000 lei valabil până în
24.10.2020 și cealaltă de la BRD având un plafon de 6.500.000 lei valabil până la 30.11.2019. La 31 decembrie
2019, Societatea are împrumuturi de la următoarele bănci: Banca 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). Plafonul de factoring cu BRD nu este inca prelungit pentru
anul 2020, fiind aprobata in Comitetul Creditorilor prelungirea plafonului urmand ca BRD sa o aprobe. Din
totalul soldului de 39.692.734 RON de la 31 decembrie 2019, suma de 12.287.477 RON este pe termen scurt,
restul sumei de 27.405.257 lei urmând a fi plătită pe o perioadă mai mare de un an conform planului de
reorganizare modificat.
Valorile contabile ale împrumuturilor contractate de companie sunt exprimate în următoarele devize:
La 31 12 2018

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

EURO
RON

La 31 12 2019

19,937,600
19,755,134
39,692,734

(b) Datorii din contracte de leasing financiar
Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin
locatorului în caz de neplată.
Soldul datoriilor din leasing financiar existente la data de 31.12.2019 se datorează achiziționării în
leasing, după data intrării în insolvență, a trei generatoare CAT (în luna decembrie 2015) și a altor echipamente
(două instalații de foraj - instalatie F400 si instalatie F350 TO Bentec) utilizate în activitatea curentă (în lunile
iulie și noiembrie 2017). Contractul de achizitie generatoare CAT a fost finalizat in dec 2019 , operandu-se
transferul de proprietate.
18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
Analiza activelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat se prezintă după cum urmează:
Active privind impozitul amânat:
La 31 12 2018
La 31 12 2019
5,837,146
5,643,837
Act.priv.imp.amânat de recup.după mai mult de 12 luni
> 1 an
Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni
< 1 an
5,837,146
5,643,837
Datorii privind impozitul amânat:
Dat.priv.imp.amânat de recup.după mai mult de 12 luni
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni

La 31 12 2018

> 1 an
< 1 an

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

La 31 12 2019

2,748,945
2,748,945

2,527,562
2,527,562

3,088,202

3,116,275

Modificarea brută aferentă impozitului pe profit amânat este următoarea:
La 31 12 2018

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

La 31 12 2019

(3,088,202)
(165,284)
137,210
(3,116,276)

Modificarea în active şi datorii privind impozitul pe profit amânat în cursul anului, fără a lua în considerare
compensarea soldurilor aferente aceleiaşi autorităţi fiscale, este următoarea:
Datorii privind
impozitul amânat
(ct.4412.01)
J

Contracte
de
construcţii

Depreciere
accelerată

Deprecierea
aferenta dif.
din reeval.

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

TOTAL

4412.01

La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2018
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2019

-

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

-

(358,594)

101,098

36,112

(221,384)

-

1,579,865

876,766

70,930

2,527,561

Impozitul pe profit amânat – activ este recunoscut cu privire la pierderile fiscale reportate în măsura în
care este probabilă realizarea beneficiului fiscal aferent din profitul impozabil viitor. Pierderea fiscala poate fi
reportată contra unui venit impozabil viitor, putand fi recuperata pe o perioada de 7 ani.
Active privind
impozitul amânat
(ct.4412.02)

Contracte
de
construcţii

La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2018
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2019

Pierdere
fiscală

Provizioane

-

TOTAL

-

(5,976,180)

-

-

(5,976,180)

-

139,033

-

-

139,033

-

(5,837,147)

-

-

(5,837,147)

-

193,309

-

-

193,309

-

(5,643,837)

-

-

(5,643,837)
#VALUE!

19 PROVIZIOANE PENTRU OBLIGAŢII ŞI CHELTUIELI
Proviz.
pentru
litigii
##

Proviz.
pt.
proiecte
cu marja
negativa
conform

1512.03

La 31 12 2018

Proviz.
pt.
garanţii
acordate
clienților

Proviz.
pt.
beneficiile
angaj.

1512.02

##

##

Proviz.
pt.
concedii
neefect. și
alte
obligații

##

TOTAL

##

2,285,733

222,097

1,522,721

4,030,551

-

477,013

21,590

1,045,310

1,805,086

-

(156,703)

(24,227)

(1,417,187)

(1,598,117)

2,606,043

219,460

1,150,844

4,237,520

-

-

Înregistrat/(creditat) în
contul de profit / pierdere:
-Proviz. suplimentare
-Utilizate în timpul
anului
La 31 12 2019

261,173
-

261,173

-
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(a) Provizioane pentru garanţii
Pe baza contractelor încheiate cu clienţii, societatea acordă garanţii de bună execuţie clienţilor săi, de 5 –
10 % din valoarea totală a lucrărilor de construcţie facturate. Societatea a calculat:
- provizioane de 10% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru a putea acoperi defectele pe perioada de
garanţie, până la recepţia finală, având în vedere faptul că aceasta este cea mai bună estimare a costurilor
reparaţiilor necesare;
- provizioane de 100% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru garanțiile de bună execuție care se
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
(b) Concedii neefectuate
Provizionul pentru concedii neefectuate pe parcursul perioadei include cheltuielile cu salariile şi toate
cheltuielile sociale aferente.
(c) Alte obligatii
Provizionul pentru pensii şi obligaţii similare s-a calculat prin determinarea obligaţiilor faţă de salariaţi la
pensionare prin estimarea probabilităţii de a se pensiona din societate a fiecărui angajat, în funcţie de vârstă, sex,
funcţie, salariu, vechime în muncă, vechime în societate, etc.
20 ALTE (PIERDERI)/CÂŞTIGURI - net
La 31 12 2018

Cheltuieli privind activele cedate
Venituri din vanzarea activelor
Alte (pierderi)/câştiguri– net

6583
7583
6532
7532

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

La 31 12 2019

(446,815)
483,263
36,448

O sumă semnificativă reprezentând alte venituri din exploatare provine din începerea valorificarii
activelor non-core în urma promovării acestora și publicării pachetelor cu bunurile scoase la vânzare, conform
strategiei de valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.
21 ALTE VENITURI
La 31 12 2018

Alte venituri din exploatare
Venituri din subventii
Venituri din sconturi primite

7411 7412 7413 7414
2
7415 7416 7417 7418 7419
767

322,256
322,256

La 31 12 2019

249,604
249,604

22 ALTE CHELTUIELI
La 31 12 2018

Energie electrică, încălzire şi apa
605
Alte impozite, taxe şi cheltuieli similare
635
Despăgubiri, amenzi şi penalizări
6581
Alte cheltuieli de exploatare
652.0 6531.0 655.0 656.0 657.0 6587.0
6582.0 6585.0 6588.0

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

La 31 12 2019

(4,308,585)
(617,593)
(2,237,124)
(832,359)
(7,995,661)

Cheltuielile mari cu energia se datorează faptului că reprezintă o alternativă mai economică (acolo unde
beneficiarul și proiectul permite) decât varianta termică cu motorină, aceasta din urmă generând și o ieșire de
cash imediată.
La poziția Despăgubiri, amenzi şi penalizări ponderea cea mai mare o reprezintă valoarea echipamentelor
pierdute în subteran în timpul operațiunilor de foraj.
Pozitia ”Alte cheltuieli” o reprezinta cheltuielile cu protectia mediului, cheltuieli cu masa personalului
beneficiarului, cheltuieli sociale, cheltuieli regularizare tabel definitiv - masa credala și alte cheltuieli diverse.
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23 CHELTUIELI AFERENTE BENEFICIILOR ANGAJAŢILOR
CHELTUIELI
Salarii şi indemnizaţii
Cheltuieli cu asigurări sociale

La 31 12 2018

(22,190,217)
(696,294)
(22,886,511)

7
645

NUMĂR MEDIU DE ANGAJAŢI
Număr de angajaţi

La 31 12 2019

La 31 12 2018

La 31 12 2019

316

NMS

(19,651,788)
(296)
(19,652,084)

207

24 VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE
Cheltuieli financiare

La 31 12 2018

Cheltuieli cu dobânda:
- Împrumuturi bancare
- Obligaţii din contracte de leasing financiar
- Alte cheltuieli privind dobanzile

666.01
666.02
666.03

Câștiguri/(pierderi) nete din schimb valutar aferente
activităţilor de finanţare
Alte cheltuieli financiare

661

662

665.00
668.00
663
668

(987,601)

(225,970)
(933,508)
-

(14,540)
(973,060)
-

(1,993,997)

(1,355,083)

-

-

(3,153,475)

(2,342,684)

768

Venituri financiare

La 31 12 2018

Venituri din interese de participare

766
4518

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

762

763

765

768

Venituri financiare
668

La 31 12 2019

-

-

7,104

8,842

7,104
-

8,842
-

1,622,033

354,623

1,629,136

363,465

7611 7613 7615

Venituri din dobânzi:

Alte venituri financiare

(1,159,478)

667

Cheltuieli financiare

La 31 12 2019

768

Alte câștiguri (pierderi) financiare

La 31 12 2018

Câștiguri (pierderi) din proviz. pt. deprecierea imob.financiare(786-686)
Câștiguri (pierderi) din investiții financiare cedate
(764Alte câștiguri (pierderi) financiare - net
CHELTUIELI FINANCIARE NETE

La 31 12 2019

9,060,130
(9,070,130)

-

(10,000)

-

(1,534,338)

(1,979,218)

25 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT ȘI AMÂNAT
La 31 12 2018

Impozit curent:
- Impozit curent la profitul aferent anului
Impozit amânat (nota 18):
- Originea şi stornarea diferenţelor temporare
Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit curent și
amânat

691
792
692
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La 31 12 2019

-

-

813,432

(167,346)

813,432

(167,346)

Impozitul pe profit al Societatii diferă de suma teoretică care ar rezulta daca s-ar utiliza rata aplicabilă
profitului societatii astfel:
La 31 12 2018

REZULTAT BRUT - Profit/(pierdere)

10

(7,230,441)

3,871,230

-

619,397

(14,174,941)
(14,078,028)
323,698
25,077,201
(15,098,613)
-

(4,200,369)
(4,384,019)
124,396
9,947,519
(25,181,124)
-

-

-

(25,181,124)

(19,822,366)

Impozitul calculat la rata de impozitare (16%)
Efectele fiscale ale:
- Deduceri
- Venituri nesupuse impozitării
- 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

48

Profit impozabil / (pierdere fiscala)

La 31 12 2019

26 REZULTATUL PE ACŢIUNE
(a) De bază
Rezultatul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului aferent acţionarilor societăţii la
numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare aflate în emisiune în timpul anului, cu excepţia acţiunilor
ordinare achiziţionate de societate şi păstrate ca acţiuni de trezorerie (nota 13).
La 31 12 2018

Rezultat aferent acţionarilor societăţii
Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în curs
de emisiune (mii)

La 31 12 2019

(6,293,954)

3,871,230

1,002,323

1,002,323

(6.28)

3.86

(b) Diluat
Rezultatul diluat pe acţiune este calculat prin ajustarea numărului mediu ponderat al acţiunilor existente
pentru a lua în considerare conversia tuturor acţiunilor potenţial diluate. Societatea nu are datorii convertibile
sau opţiuni de emisie de acţiuni care pot fi transformate în acţiuni comune care ar putea duce la ajustarea
numărului mediu ponderat al acţiunilor.
În anii 2018 și 2019 nu au fost plătite dividende.
27 NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE
La 31 12 2018

Profit/(pierdere) net
Ajustări pentru:
- Depreciere
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core
- Venituri din dobânzi
- Cheltuiala cu dobânda
- Chelt/(venitul) cu inreg.plan plăți cf.plan
- Impozit pe profit curent și amânat (nota 25)
- Ajustari de depreciere pentru stocuri şi creanţe
- Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate
- Provizioane pentru obligaţii şi cheltuieli
- Pierderi din schimbul valutar
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La 31 12 2019

(6,293,954)

3,871,230

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

6,084,198
(36,448)
(8,842)
987,601
122,000
(59,205)
(1,415,153)
206,969
1,000,460

595,737
-

(227,516)
127,285
-

6,213,701

10,652,578

Modificări ale capital circulant:
- Stocuri
- Creanțe comerciale si alte creanțe
- Datorii comerciale si alte datorii

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

1,644,226
(1,008,738)
(22,109)
2,675,072

Numerar generat din exploatare

11,609,082

12,296,803

- Pierderi din creante
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii
- Venituri din dividende incasate
Profit operațional înainte de modificările capitalului
circulant

28 CONTINGENŢE
Societatea are datorii contingente cu privire la litigiile rezultate din activitatea obişnuită. Nu se
anticipează alte datorii semnificative rezultate din datoriile contingente.
(a) Litigii
Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al desfăşurării
activităţii. Conducerea societatii consideră că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra
rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a societatii, cu exceptia celor prezentate în aceste situatii
financiare.
(b) Impozitare
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-o fază de
adaptare la jurisprudenţa Uniunii Europene. Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În
anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor
impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (în prezent nivelul dobânzii
este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere iar nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi
de întârziere). În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea
societatii consideră că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate.
(c) Preţul de transfer
Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia tranzacţiile între
părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa. Contribuabilii locali care desfăşoară tranzacţii cu
părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor fiscale din România, la cererea scrisă a
acestora, dosarul de documentare a preţurilor de transfer.
Neprezentarea dosarului de documentare a preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet
poate duce la aplicarea de penalitati pentru neconformitate; în plus faţă de conţinutul dosarului de documentare
a preţurilor de transfer, autorităţile fiscale pot interpreta tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea
conducerii şi, ca urmare, pot impune obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer.
Conducerea societatii consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal pentru verificarea preţurilor
de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale autorităţilor fiscale nu poate fi estimat în mod
credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia financiară şi/ sau pentru operaţiunile societatii.
Cu sprijinul unei firme de consultanță din domeniu, SC DAFORA SA a întocmit dosarul prețurilor de
transfer atât pentru perioada 2010-2015, cât și pentru perioada 2016-2018. Si pentru anul 2019 societatea este in
curs de actualizare a dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiilor cu partile afiliate.
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(d) Criza financiară
Volatilitatea recentă a pieţelor financiare internaţionale şi româneşti:
Actuala criză globală de lichidităţi a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanţării pieţei de
capital, niveluri scăzute de lichiditate în sectorul bancar şi, ocazional, rate mai mari la împrumuturile
interbancare şi o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori. În prezent, întregul impact al actualei crize
financiare este imposibil de anticipat şi de prevenit în totalitate.
Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziţiei financiare a Societăţii a scăderii în
continuare a lichidităţii pieţelor financiare şi a creşterii volatilităţii cursului de schimb al monedei naţionale şi a
indicilor pieţelor de capital. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura
continuitatea Societăţii în condiţiile actuale.
Impactul asupra lichidităţii
Volumul finanţărilor din economie s-a redus semnificativ în ultima vreme. Aceasta poate afecta
capacitatea societatii de a obţine noi împrumuturi şi/sau de a refinanţa împrumuturile existente în termeni şi
condiţii similare cu finanţările precedente.
Impactul asupra clienţilor/ împrumutătorilor
Clienţii şi alţi debitori ai societatii pot fi afectaţi de condiţiile de piaţă, ceea ce poate afecta capacitatea
acestora de a rambursa sumele datorate. Aceasta poate avea impact şi asupra previziunilor conducerii Societăţii
cu privire la fluxurile de numerar şi asupra evaluării deprecierii activelor financiare şi nefinanciare. În măsura în
care există informaţii disponibile, conducerea a reflectat în mod adecvat estimările revizuite ale fluxurilor de
numerar viitoare în evaluarea deprecierii.
(e) Angajamente
Garanţii
SGB
La data de 31 12 2019 societatea avea emise scrisori de garanţie în favoarea unor terţe părţi in valoare
8,746,253 lei (la 31 12 2018 valoarea era de:
3,111,645 lei) . În cazul în care Societatea nu îsi
de
îndeplineste obligatiile contractuale aceste scrisori se transformă în datorii.
29 TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE
S-au efectuat următoarele tranzacţii cu părţile afiliate:
(a) Vânzări de bunuri şi servicii
La 31 12 2018

La 31 12 2019

Entități asociate
- Vânzări de bunuri
- Vânzări de servicii
- Vânzări de active fixe

VBEA
VSEA
VAEA

122,323
-

77,087
-

Entităţi sub control comun
- Vânzări de bunuri
- Vânzări de servicii
- Vânzări de active fixe

VBCC
VSCC
VACC

6,361,501
-

436,718
3,847,906
-

Vânzările de servicii sunt negociate cu terţii pe o bază cost-plus, care permite o marjă ce variază de la 5% la 10%.
(b) Achiziţii de bunuri şi servicii
La 31 12 2018

Entități asociate
- Achiziţii de bunuri

ABEA
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6,382

La 31 12 2019

-

- Achiziţii de servicii
- Achiziţii de active fixe

ASEA
AAEA

622,918
-

(469,385)
148,599

Entităţi sub control comun
- Achiziţii de bunuri
- Achiziţii de servicii
- Achiziţii de active fixe

ABCC
ASCC
AACC

4,406
7,241,141
4,321,889

231,059
10,744,787
1,283,490

(c) Compensaţii acordate personalului – cheie din conducere
Personalul-cheie din conducere include directori (executivi, neexecutivi şi administratori), membri ai
Comitetului Executiv.
La 31 12 2018

Salarii și plăți

SAL-PL

1,769,737

La 31 12 2019

1,415,691

(d) Solduri rezultate din vânzări /cumpărări de bunuri/servicii
La 31 12 2018

La 31 12 2019

Entități asociate
- Creanţe de la părţile afiliate
- Avansuri acordate părţilor afiliate

d.c.1
d.c.2

13,248,657
-

13,373,055
-

Entităţi sub control comun
- Creanţe de la părţile afiliate
- Avansuri acordate părţilor afiliate

d.c.3
d.c.4

426,227
13,674,885

3,561,523
16,934,578

(13,057,551)
617,334

(13,188,738)
3,745,840

Ajustare de valoare pentru deprecierea creanțelor
Valoarea contabilă netă

La 31 12 2018

La 31 12 2019

Entități asociate
- Datorii către părţi afiliate
- Avansuri acordate de părţile afiliate

d.d.1
d.d.2

954,244
252

793,933
-

Entităţi sub control comun
- Datorii către părţi afiliate
- Avansuri acordate de părţile afiliate

d.d.3
d.d.4

3,245,309
71,766

5,257,860
-

4,271,571

6,051,794

Creanţele nu sunt garantate şi nu poartă dobândă. Ajustarile pentru creanţe de la părţile afiliate sunt
prezentate în nota 10.
Datoriile către părţile afiliate rezultă, în principal, din tranzacţii de achiziţie. Datoriile nu poartă dobândă.
(e) Împrumuturi către părţi afiliate
La 31 12 2018

Împrumuturi către entităţile asociate
Împrumuturi către entitățile deținute sub control comun

e.1
e.2

Ajustare de valoare pentru deprecierea creanțelor
Valoarea contabilă netă
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La 31 12 2019

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

4,077,075
2,299,967
6,377,042

(6,384,042)
(0)

(6,377,042)
(0)

Împrumuturile către entitățile asociate au avut scadențe sub un an și au fost renegociate de-a
lungul timpului având o rată a dobânzii egală cu rata dobânzii de referință comunicată de BNR, iar la
momentul prezentei raportări aceste împrumuturi sunt provizionate 100%, fără a se mai calcula dobânzi
(acestea fiind societăți aflate în procedura de faliment).
30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

În perioada de raportare nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori
mobiliare emise de societatea comercială.
In anul 2020 societatea a continuat valorificarea activelor , in vederea indeplinirii obiectivelor din plan,
astfel ca in primul trimestru al anului au fost valorificate active in suma de 5.390.706 lei.
La data aprobarii prezentelor situatii financiare, Romania se afla in situatia de criza creata de raspandirea
CORONAVIRUS. Incepand cu data de 11.03.2020, societatea a decis ca prezenta personalului TESA la sediul
societatii sa se reduca prin alternarea cu efectuarea de concedii si organizarea activitatii in vederea evitarii
aglomerarii de persoane si a reducerii la minimum a riscului de infectare cu COVID-19.
Datorita dispersiei mari pe teritoriul tarii, deplasarea personalului la sonde se face cu autoturism propriu
sau cu microbuzul societății, unde exista aceasta posibilitate, cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii
COVID-19.
Personalul a primit gratuit manusi si masti de protectie in masura in care acestea au fost disponibile pentru
achizitionare si de asemenea au fost intensificate masurile de igienizare a spatiilor de lucru precum si a
automobilelor folosite.
De asemenea tinand cont de noile reglementari legale ce vin in sprijinul intreprinderilor odata cu
instituirea starii de urgenta si Dafora va utiliza masurile de protectie sociala care ii sunt aplicabile.
In vederea depasirii Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din
ultimii ani, Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas Intermediate cu
puțin peste 30 de dolari pe baril.
De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de petrol brut în
Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar cererea de carburant auto va scădea de
la 300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului. La toate acestea se adauga războiul prețurilor petrolului dintre
Arabia Saudită și Rusia.
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de petrol și gaze
din aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen lung ar putea
deveni tot mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute tinta este si spre o disciplina
financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să contribuie la stabilizare.
Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.
Aceste situații financiare individuale au fost semnate astăzi, ..........2020
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Raportul auditorului independent
Către acţionarii societăţii DAFORA S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation,
en redressement

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare individuale
Opinia cu rezerve
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii S.C. DAFORA S.A. - în
reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement ("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 31.12.2019, 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:

-19.684.053 lei,
3.871.230 lei, profit

2. În opinia noastră, cu excepția efectului aspectului menționat în paragraful 3 de mai jos,
situațiile financiare individuale anexate ale Societăţii prezintă fidel, sub toate aspectele
semnificative, poziția financiară individuală a Societății la data de 31.12.2019, 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 opinia cu rezerve
3. La data de 31.12.2019 Societatea nu a înregistrat o factură in valoare de 1.719.563 lei
(fără TVA) primită de la un furnizor pentru lucrări prestate în cursul anului 2019 în cadrul
unui contract de foraj, deoarece valoarea acestor lucrări nu a fost acceptată încă de către
beneficiarul final al contractului de foraj. În consecință, la data de 31.12.2019 poziția
de ”Furnizori și alte datorii pe termen scurt” din cadrul Situației individuale a poziției
financiare și poziția de ”Servicii prestate de terți” din cadrul Situației individuale a
rezultatului global sunt subevaluate cu 1.719.563 lei, iar Profitul net aferent anului 2019
este supraevaluat cu aceeași sumă.
4. 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
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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 cu rezerve.
Evidențierea unor aspecte - Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității
5. 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 31.12.2019 Societatea
înregistra capitaluri proprii negative în sumă de -19.684.053 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
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. În data de 18.06.2019
adunarea creditorilor a aprobat prelungirea planului de reorganizare cu încă un an. La data
de 31.12.2019 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
6. 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 31.12.2019 și evaluarea rezonabilității
metodei cost to cost utilizată pentru estimarea
stadiului de finalizare la 31.12.2019;

•

Proceduri analitice pentru a înțelege variațiile

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
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Aspect cheie de audit
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.

Proceduri de audit realizate pentru a adresa
aspectul cheie de audit
semnificative cu privire la fiecare contract în
parte.
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.

Alte aspecte
7. 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.
8. 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
9. 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.
10. 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 int enționează
să lichideze Societatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie nu are nicio altă alternativă
realistă în afara acestor operațiuni.
11. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiară al Societății.
Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare individuale
12. 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
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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.
13. 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
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.

14. 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.
15. 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.
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16. 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.

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 nu face parte din situațiile financiare individuale ale Societăţii.
Opinia noastră asupra
administratorilor.

situațiilor

financiare

individuale

anexate nu

acoperă raportul

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale ale Societăţii la 31.12.2019,
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)

raportul administratorilor identificat mai sus include declarația nefinanciară prevăzută la art.
39 din Reglementările Contabile aprobate prin OMFP 2844/2016;

d)

în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare
individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 cu privire la Societate și
la mediul acesteia, cu excepția efectului aspectului prezentat în paragraful 3 de mai sus, 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
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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.
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, 27.03.2020

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
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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
societăţii. Pana la data prezentelor situatii financiare , operatiunea de reducere a capitalulu social
nu a putut fi implementata , astfel ca au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu
07.11.2019 , ca urmare a respingerii demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.
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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.
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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 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 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 .
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-XI, parcurse de la implementarea planului de reorganizare.
Compania şi-a îndeplinit obligaţiile de plată stabilite în Programul de plăţi, efectuând plăţi
atât din activitatea operaţională, cât şi din valorificarea activelor .

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 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 2019 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -19,92%

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 2019 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 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%
Gradul de îndatorare 2019 = Datorii totale / Total activ x 100 = 119,92%
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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 2019 a scazut fata de anul precedent pe fondul scaderii valorii
activelor totale dar si al scaderii valorii datoriilor totale .

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE AL COMPANIEI MAMA
1.

Evolutia numarului de personal

Anul 2019 se remarca printr-un trend descrescator al numericului de personal ca urmare a
eficientizarii proceselor si a rentabilizarii organigramei adaptata la conditiile de piata
actuale.

2013

2014

NR. TOTAL ANGAJATI LA
31.12
2015
2016
2017

734

491

327

292

373

2018

2019

344

281

2. Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2019
ACORDUL
TOTAL
SPECIFICATIE INCETARI
CIM 2019
Nr.

90

PARTILOR
(art. 55, l
it. b)
0

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)

7

0

9

1

DEMISIE
(Art. 81, ALTE
alin. 1 CAUZE
+7)
69

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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2.

Evolutia ore om 2011-2019

ANUL

Ian.

Feb.

2011

81,272

75,824

2012

63,476

54,024

2013

99,078

2014
2015

Martie

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

2019

40,728

44,692

52,226

49,406

53,842

39,386

44,464

34,624

34,296

44,132

37,160

23,618

498,574

41,548

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in anul 2019 inregistreaza o usoara
scadere comparativ cu anul anterior.
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 alocat instruire in 2019: 109.919lei

•

Fond estimat instruire in 2020: 200.000 lei

Criteriile instruirii in 2019 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;

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si prim
ajutor;
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77,072

Criterii instruire 2020:
Cele din 2019 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul
management-ului echipei si proiectelor cat si in domeniul HSEQ.
Nevoile de instruire stabilite:
•

cu ocazia evaluarii angajatilor;

•

cu

ocazia

analizelor

facute

de

management

cu

privire

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 2020.

5.

Recrutare si selectie

Obiective 2020:
a. Crestereaadecvarii celor recrutati si
angajatilacerintele postului;
b. Atragerea de candidativalorosi.
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 2020
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.).
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MANAGEMENTUL HSEQ AL COMPANIEI MAMA

Certificare S.S.O.-OHSAS 18001

Certificare Mediu-ISO 14001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificari: In 2019, 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.
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.
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Personal HSEQ: 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):

7
Fierbinti

2800 Cobia

911
Frasin

1
Dulcesti

363
Tintea ST

63

51

33

33

52

Nr.start card

1129

1054

2242

820

1245

Nr. A.S.M.

211

189

980

390

512

Nr. Permise de lucru

106

160

669

320

420

Nr. Instructaje inainte inceperea
operatiilor

211

144

442

79

89

Numar de instructaje zilnice la
intrarea in schimb

80

490

120

130

Nr.exercitii/ simulari situatii de
urgenta

3

3

3

6

INDICATOR
Nr.med.pers. locatie

730
2

Inspectii si audituri SSM 2019 / Actiuni corective:
Tip control

Nr.

Neconformitati

Corectate

Audituri/Inspectii la receptie

8

240

230 =(95.83%)

Audituri interne

8

42

42 =(100%)
14

Audituri certificare /supraveghere

2

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
2019.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE
PROTECTIE

2019

U.M.

ECHIPAMENT PT. LUCRARI SPECIALE

Recertificate
2019

Salopete protectie

483

Buc.

Centuri de siguranta complexe

27

Haine vatuite de protectie

158

Buc.

Opritori de cadere retractabili

12

Bocanci de protectie

378

Per.

Mijloace de legatura/cordoane poz.

20

Ochelari de protectie

763

Buc.

Dispozitive de escaladare scari

16

Manusi de protectie

1777

Per.

Echipamente de respirat autonom 30’

10

Casti de protectie

183

Buc.

Echipamente de respirat autonom 15’

8

Costume imperm./pelerine

488

Buc.

Detectoare mobile de gaze

6

Cizme protectie cauciuc

17

Per.

Centrala detectie gaze si senzori

2

Cizme electroizolante

4

Per.

Prize de pamantare

9

Manusi electroizolante

5

Per.

Trepied cu troliu

2

Antifoane

21

Set.

Masca sudor

5

Buc.

Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50
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Sort sudor

4

Buc.

Stingatoare P6, P9, G5, P50, SM50 noi

50

Combinezoane unica folosinta

1067

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 2019 =2882
• Inaintea efectuarii operatiilor speciale (lucru cu foc, ridicare de sarcini, lucru la
inaltime, lucru cu electricitate, lucru in spatii inchise, izolari-sigilari) se
intocmesc permise de lucru.
Numar permise de lucru intocmite 2019 =2231 buc
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 2019 au fost efectuate 290 de
examene medicale si 198 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.
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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 2019 au fost efectuate 28 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 2019 au fost consemnate 12320 StartCard-uri.
Accidente / Incidente 2019:
Decese=0;Invaliditati=0;
Accidente cu incapacitatetemporara de munca=0;
Cazuri de prim ajutor=2; Incidente potentiale=3.
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
16

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
cu privire la situațiile financiare consolidate
Societațile comerciale din perimetrul de consolidare

INDICATORI ECONOMICI

CONDMAG S.A.
(45,82%)

PREZENTARE COMPANIE – CONDMAG S.A.
Detaliat, domeniile de activitate ale societăţii sunt:
CONSTRUCŢIA DE CONDUCTE :
-conducte colectoare în câmpurile de gaze; magistrale de transport gaze; magistrale
transport petrol / produse petroliere; conducte pentru alimentarea cu apă /
canalizări; subtraversări si supratraversări susţinute pe cabluri, autoportante, etc.;
reţele de distribuţie gaze (oţel şi PE)
IZOLARE MATERIAL TUBULAR : Izolație cu benzi aplicate la rece sau la cald

CONSTRUCTIA DE INSTALAȚII :
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-staţii de tratare gaze; staţii de comprimare gaze; staţii de pompare; instalaţii de
stocare produse petroliere; staţii de reglare măsurare ( SRM ) gaze; lucrări
instalaţii sanitare şi încălzire centrală
CONSTRUCTII CIVILE :
-construcţii civile și industriale; drumuri fără îmbrăcăminte asfaltică
PROIECTARE :
-instalaţii, SDV -uri pentru construirea conductelor; sisteme de alimentare cu gaze a
localităţilor;
reparaţii
capitale
conducte
magistrale şi SRM -uri
 Condmag este listata la Bursa de Valori
Bucuresti la categoria a II a cu simbolul
COMI.
 In anul 2006, Dafora s-a alaturat
Condmag S.A. prin achizitia unui pachet
majoritar de actiuni.

CONDMAG S.A. a fost înfiinţată şi înregistrată sub numărul J08/35/1991
În timpul exerciţiului financiar 2019 , societatea a avut următoarea organizare :
- Administraţie Braşov
- Punct de lucru Braşov
- Punct de lucru Mediaş
- Punct de lucru Logistic Braşov
În ultimii 20 de ani, compania a depins foarte mult de companiile mari locale de
energie: Transgaz, Romgaz, Petrom si Conpet. Cum industria de profil a cunoscut o
scădere a fondului de investiții, CONDMAG SA BRAȘOV a demarat un amplu proces
de restructurare operațională pentru a alinia baza de active și numărul de angajați
la capacitatea de utilizare prezentă.
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În condițiile in care în cursul anului 2014 - 2015 piaţa de petrol si gaze a
inregistrat o continua scădere, pe fondul deprecierii preţului ţiţeiului, companiile
care presteaza servicii in acest domeniu s-au confruntat cu probleme importante in
mentinerea echilibrului financiar. Marjele de profitabilitate ale operatorilor au fost
tot mai mici pe o piata cu putine proiecte de investitii, cu lucrari de mentenanta
sub nivelul anilor trecuti si fara proiecte noi importante. In aceasta situatie,
începand din anul 2010, Condmag SA a incercat sa conserve resursele tehnice si
umane de care dispunea, asteptand relansarea pietei de profil si accesand proiecte
in numar si valori mult sub potential. Strategia viza depasirea perioadei dificile si
pregatirea companiei pentru proiectele investitionale importante anuntate de catre
investitorii din aceasta piata. Perioada lunga de asteptare si diluarea semnificativa
a rezervelor acumulate a inceput sa se reflecte in valoarea datoriei catre creditorii
societatii, in continua crestere.
Pe fondul degradarii vizibile a situatiei financiare, incepand din anul 2014, la
initiativa Consiliului de Administratie, s-au produs modificari in echipa manageriala,
noua conducere avand ca principal obiectiv, restructurarea companiei. Masurile au
vizat lichidizarea 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 sau pipeline, rescadentarea datoriilor companiei prin adaptarea acestora
la incasarile din activitatea operationala, renegocierea clauzelor contractuale cu
clienti, furnizori sau institutii de credit, etc.
Din păcate însă, masurile de restructurare aplicate, desi cu efecte vizibile, nu au
reusit sa compenseze criza comerciala evidenta de pe piata de profil. Incercarile
noii conduceri de adaptare la piata prin accesarea de noi domenii de activitate sau
prin promovarea companiei pe piata externa necesitand timp, timp pe care
compania nu il poate finanta.
Ca urmare a prezentării situaţiei actuale, Consiliul de Administraţie a analizat
soluţiile concrete care sa permită continuarea activităţii in condiţii legale.
Luând in considerare cele descrise detaliat mai sus, in vederea respectării
obligaţiilor legale ce revin Consiliului de Administraţie, acesta a decis in şedinţa din
data de 14.07.2015, formularea si depunerea unei cereri de declanşare a procedurii
insolventei la cererea debitorului.
Decizia Consiliului de Administraţie a avut in vedere si faptul ca mecanismul de
protecţie conferit de lege, prin declanşarea procedurii insolventei la cererea
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debitorului CONDMAG SA era singura soluţie de continuare a activităţii, pe care
compania o avea la dispoziţie in acel moment, fiind apta totodată sa nu compromită
ireversibil şansele de reorganizare.
Astfel, prin Încheierea din data de 20.07.2015 pronunţată în dosarul nr.
2899/62/2015, Tribunalul Braşov a admis cererea societăţii privind deschiderea
procedurii de insolvenţă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Condmag S.A. este dedicată respectării drepturilor angajaţilor săi şi preocupată de
imaginea de organizaţie responsabilă asumându-şi în mod voluntar indeplinirea
celor mai înalte standarde sociale.
În acest scop societate se preocupă să asigure respectarea prevederilor legale
privind legislaţia muncii, precum şi toate celelalte dispoziţii legale în vigoare.
Condmag S.A. s-a angajat să se conformeze cerinţelor standardelor internationale,
referitoare la:
-Munca copilului – Condmag S.A. nu utilizează munca copiilor, iar muncitorii tineri
care sunt angajaţi execută doar munci uşoare care nu pun în pericol sănătatea şi
securitatea.
-Munca forţată şi obligatorie – Condmag S.A. nu practică utilizarea muncii forţate şi
obligatorii în orice forma a acesteia.
-Sănătate şi securitate – Condmag S.A. asigură un mediu de lucru sigur şi sănătos
fără pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională.
-Libertatea de asociere şi dreptul la negociere colectivă – Condmag S.A. respectă
dreptul de formare sau afiliere la structuri sindicale si de negociere colectivă.
-Discriminare – Condmag S.A. interzice discriminarea în toate formele sale la locul
de muncă.
-Practici disciplinare – Condmag S.A. interzice folosirea pedepselor corporale, a
abuzului mental sau verbal.
-Programul de lucru – Condmag S.A. respectă legile aplicabile si standardele
industriale.
-Remunerarea – Condmag S.A. asigură salarii care satisfac cerintele legale si
standardele industriale specifice si care sunt suficiente pentru a satisface nevoile
minime de trai ale angajatilor şi familiilor acestora.
Înţelegând importanţa factorului uman în dezvoltarea şi succesul unei companii,
Condmag S.A. s-a preocupat de pregătirea continuă a angajaţilor prin asigurarea
participării la o serie de cursuri de formare profesională care au acoperit diverse
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arii de interes (cursuri personalizate având ca obiect legislaţia muncii, cunoştinte
tehnice în vederea reautorizării CNCAN, ISCIR).
Departamentul resurse umane s-a preocupat continuu de informarea salariaţilor
cu privire la organizarea acestor cursuri, acestea fiind accesibile tuturor angajaţilor
interesaţi.
Compania s-a preocupat şi în anul 2019 de asigurarea sănătăţii ocupaţionale, sens
în care „Serviciul intern de prevenire şi protecţie” a monitorizat în permanenţă
respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice fiecărui loc de
muncă.
Protecţia Mediului
Pentru a trăi în condiţii mai bune, omul a utilizat permanent resurse naturale:
plante, arbori, petrol, gaze naturale, apă. Din utilizările acestor resurse naturale
(primare) au rezultat şi produse neutilizabile, cum sunt: gaze, prafuri, produse
lichide sau solide ce au fost permanent evacuate în natură. Unele dintre acestea
produse au putut să se integreze în ciclurile naturale ale unor elemente, altele însă
se tot acumulează, producând perturbaţii ecologice.
La fel ca în ceilalţi ani, şi în anul 2019 una din priorităţile companiei a fost
reducerea poluării şi menţinerea unui mediu sănătos în concordanţă cu cele mai
exigente prevederi legislative comunitare şi naţionale.
Eficienţa energetică şi protecţia mediului constituie împreună una dintre cele opt
direcţii de activitate stabilite de Carta Europeană a Energiei, adoptată la Haga în
anul 1991. Principiile politicii pentru promovarea eficienţei energetice au fost
stabilite în Protocolul Cartei Energiei privind eficienţa energetică şi aspecte asociate
legate de mediu, încheiat la Lisabona în anul 1994.
În sensul atingerii obiectivelor şi ţintelor privind asigurarea unei politici de mediu
la cele mai înalte standarde, compania realizează periodic bilanţuri energetice şi
activităţi de audit asupra respectării măsurilor privind protecţia mediului
înconjurător.
În sfera respectării şi protejării mediului, Condmag S.A. a achiziţionat auto/ utilaje
şi echipamente în vederea reducerii emisiilor poluante. De asemenea, ne-am
asigurat că reziduurile şi deşeurile rezultate din procesul de producţie sunt
colectate de societăţi agrementate conform prevederilor legale.
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În desfăşurarea activităţii societăţii avem ca principal scop realizarea unor lucrări
la cele mai înalte standarde calitative, cu respectarea în acelaşi timp a măsurilor
privind protecţia mediului înconjurător (utilizarea eficientă a apei, tratarea şi
eliminarea corespunzătoare a deşeurilor, utilizarea rațională și economică a
resurselor naturale).

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
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.
STRATEGIA DE DEZVOLTARE SI PERSPECTIVE
La această dată, Condmag se găseşte în perioada de reorganizare a procedurii de insolvenţă
ca urmare a confirmării Planului propus de către administratorul judiciar prin Decizia civilă
nr.290/Ap/09.03.2018 a Curţii de Apel Braşov. În perioada de observaţie 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
creanţelor prin demararea procedurilor judiciare cat si înstrăinarea unor active care nu sunt
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esenţiale pentru desfăşurarea activităţii respectiv imobile ,clădiri şi terenuri care nu pot fi
utilizate în activitatea curentă.
Planul de reorganizare a fost construit pe premisa creşterii cererii pe piaţă în următorii trei
ani. În principal, s-a contat pe creşterea numărului de lucrări pe piaţa de construcţii
gazoducte, creştere estimate pe baza Planului de Dezvoltare a partenerilor consacraţi
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. şi S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
Licitaţiile organizate de cei doi clienţi importanţi mai sus menţionaţi au fost demarate însă
abia la mijlocul anului 2018 şi atribuite spre sfârşitul anului motiv pentru care abia în anul
2019 au fost comunicate ordinele de începere pentru „Conducta de transport gaze
naturale Mintia-Brad-Stei: etapa I tronson Mintia-Brad, Judeţul Hunedoara” unde
compania a participat ca terţsusţinătorşi subcontractor pentru Cis Gaz S.A. Termenul de
execuţieeste de 16 luni.
Participarea la acest proiect şi încrederea câştigată antrepronorului general a condus la
includerea societăţii Condmag S.A. între subcontractorii de specialitate care au participat la
licitaţia “Execuția Conductei de transport gaze naturale Onești – Gherăești – Lețcani (LOT 1
și LOT 2”) la proiectul “Dezvoltări ale SNT in zona de Nord-Est a României în scopul
îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de
transport spre Republica Moldova” demarată de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Valoarea totală
estimată fără TVA este de 79 557 845.57 EUR.
La data de 17.02.2020 lucrarea a apărut în Sistemul Electronic de Achiziţii ca fiind atribuită
antreprenorului Cis Gaz S.A.

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
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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 2019, 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 XI

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
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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 insolvenţă s-a procedat la evaluarea întregului patrimoniu
al societăţii, raportul de evaluare fiind emis si depus la dosarul cauzei.
 În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar ROMINSOV SPRL a
întocmit Tabelul definitiv al creanţelor actualizat, care a fost publicat in Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă nr. 13747/13.07.2017 iar Planul de reorganizare al
companiei a fost aprobat de către Adunarea Generală a Creditorilor şi confirmat de
către instanţă prin Decizia civilă nr.290/Ap/09.03.2018 a Curţii de Apel Braşov.
 In anul 2019 Condmag si-a desfasurat activitatea in baza Planului de reorganizare , a
participat la licitatii si a achitat partial catre creditori sumele de bani prevazute in
plan din activitatea curenta , garantiile de buna executie deblocate si disponibilul
aflat in cont
 Pentru anul 2020 Condmag isi propune o crestere a activitatiii operaţionale ca
urmare a adjudecării de catre CIS GAZ SA antreprenor general a procedurii de
25

licitaţie “Execuția Conductei de transport gaze naturale Onești – Gherăești – Lețcani
(LOT 1 și LOT 2”), contractul de subantrepriza cu Condmag urmând să fie perfectat în
scurt timp

d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
In luna iunie 2019 , societatea mama a achizitionat 4 pompe de fluid foraj , in luna
ianuarie 2019 a fost achizitionat un distribuitor DEF 20 KV , in luna decembrie 2019 o
automacara . De asemenea au fost achizitionate un server de date si unul de email care sa
asigure securitatea datelor .
In anul 2019 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 483.262 lei fara TVA .
In anul 2019 s-a continuat activitatea de valorificare a activelor non-core, s-au instrainat
bunuri mobile (utilaje, baracamente si autoturisme) si imobilul Garaje situate in Brasov, str.
Avram Iancu nr.52 in valoare de 207.156,49 lei tva inclus.
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii Grupului.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
a) Grupul a înregistrat la finele anului 2019 un profit în valoare de 3.871 mii lei, în timp ce
în anul precedent a înregistrat o pierdere în valoare de 6.294 mii lei.
b) La 31.12.2019, cifra de afaceri era in valoare de 99.498 mii lei, cu 12 % mai mica față
de anul precedent.
c) Societatea mama nu a desfășurat activitate de export în cursului anului 2019 .
d) În anul 2019 , cheltuielile totale au scazut față de anul precedent cu 21 % si ca urmare a
scaderii cifrei de afaceri.
e Nu detinem informatii cu privire la cota de piata detinuta de membrii grupului.
f) Lichiditate:
La 31.12.2019, casa si conturile curente la banci au fost in valoare de 2.752 mii lei.
 Lichiditatea redusă:
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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
Lichiditate redusă 31.12.2019 = Active circulante – Stocuri / Datorii pe termen scurt = 0.54
Lichiditatea redusa a crescut in anul 2019 fata de anul precedent pe fondul cresterii
activelor circulante , influentata in principal de cresterea pozitiei ,,Clienti si alte creante ‘’,
precum și pe fondul scaderii valorii datoriilor pe termen scurt .
 Lichiditatea imediată:
Lichiditate imediată 31.12.2016 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.316
Lichiditate imediată 31.12.2017 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.063
Lichiditate imediată 31.12.2018 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.061
Lichiditate imediată 31.12.2019 = Lichidități / Datorii pe termen scurt = 0.046
Lichiditatea imediată a scăzut față de anul anterior pe fondul scaderii valorii datoriilor pe
termen scurt si a reducerii valorii numerarului si echivalentului de numerar.
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/

2017

2018

2019
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servicii
Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri
Foraj
98.11%
99%
99.29% 96.97%
99.98% 99.98%
Constructii
1.30%
0.45%
0%
0.09%
0.01%
0.01%
Turism
0.59%
0.55%
0.71%
2.94%
0.02%
0.02%

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 , Daflog SRL , Enel
Energie SA , National Oilwell Varco , Fortireko SRL, Weatherford Atlas GIP
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.
1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
a) Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:
- mii leiAnul
2016
2017
2018
2019

Volum vanzari pe piata interna (mii lei)
48.952
57.056
107.008
99.498

Volum vanzari pe piata externa (mii lei)

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
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a) La 31.12.2019, numarul total de salariati al societatii mama a fost de 281 , fata de
31.12.2018 cand numarul total de salariati a fost de 344 . In ceea ce priveste Condmag,
la 31.12.2019 numarul total de salariati a fost de 48 , la fel ca in 2018.
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.
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 2019 nu s-au facut investitii in participatii .
c) prezentarea si analizarea evenimentelor , tranzactiilor , schimabrilor economice care
afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza
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Context actual – industria petoliera
Marile companii petroliere din Europa si Statele Unite au solicitat angajaților lor să lucreze
de la domiciliu și au instituit controale de sănătate pentru cei care nu pot lucra de acasă.
Exxon, BP, Kinder Morgan și Shell s-au numărat printre companiile care au solicitat
personalului lor de birou să lucreze de acasă și au introdus controale de sănătate pentru
lucrătorii de la locurile de producție.
Industria a făcut presiuni asupra autorităților de reglementari legislative pentru a ușura
unele reglementări referitoare la întreținerea și operarea conductelor în lumina virusului
Covid-19 care se răspândește, care până acum a infectat aproape 15.000 de persoane în
Statele Unite, Europa și peste 190.000 la nivel mondial.
Controalele de sănătate vor fi deosebit de importante pe off-shore, care sunt comunitățI
închise care trăiesc, iar șansa ca infecția să se răspândească odată ce un lucrător se
îmbolnăvește este mult mai mare decât în alte părți.
Până în prezent, a existat un caz Covid-19 diagnosticat pe o platformă offshore Equinor din
Marea Nordului, notează Reuters, care a determinat compania norvegiană să înceteze
activitatea acolo și un caz la o rafinărie Marathon Petroleum din California. În ambele cazuri,
companiile au eliminat personalul de pe site.
Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din ultimii ani,
Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas
Intermediate cu puțin peste 30 de dolari pe baril.
De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de
petrol brut în Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar
cererea de carburant auto va scădea de la 300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului.
La toate acestea se adauga ,,războiul’’ prețurilor petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia.
TREND 2020
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de
petrol și gaze din aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Enumeram:
Slăbirea creșterii economice, nu numai în Statele Unite, ci și în Europa și China;
Tensiunile comerciale continue, se pot intensifica, se pot crea incertitudini, pot amortiza
creșterea și pot duce la modificări în lanțurile de aprovizionare de lungă durată;
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Multe riscuri politice, desigur, inclusiv ciclul electoral al SUA, rezultatul procesului Brexit în
Europa și tensiunile din Orientul Mijlociu între mai multe state și actori non-statali cu
obiective diferite.
Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen
lung ar putea deveni mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute
tinta este si spre o disciplina financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să
contribuie la stabilizarea performanței .
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 %
4.36
66.75

Nr. mijloace
fixe
29
1731

din care complet
amortizate
2
1147

89.45

295

256

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

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 data de 29 octombrie 2018
actiunile emise de societate au fost suspendate de la tranzactionare în vederea efectuarii
unei operatiuni de reducere a capitalului social al societăţii. Pana la data prezentelor situatii
financiare , operatiunea de reducere a capitalulu social nu a putut fi implementata , astfel ca
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au fost reluate la tranzactionare actiunile incepand cu 07.11.2019 , ca urmare a respingerii
demersurilor legale de contestare a rezolutiei ORC.
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 2019, societatea DAFORA SA avea urmatoarele filiale:

(%)

Ecocostruct SRL(in faliment)
Dafora Ukraina SRL
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus
Total

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

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)
1.031.719
19.908
45.000
16.504
1.113.131

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2019
(lei)
1.031.719
19.908
45.000
16.504
1.113.131

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .

La 31 decembrie 2019, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in
urmatoarele entitati:

(%)

Condmag SA(in insolventa)

Provision

Investitia neta in intreprinderil asociate

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2018
(lei)

45.82

77.967.264

(77.967.264)
-

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2019
(lei)
77.967.264

(77.967.264)
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La 31 decembrie 2019 , 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.
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.
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4.2. a) Pe parcursul anului 2019, 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 Executiv Operatiuni: Matei Aurelian, incepand cu 09.10.2017 a ocupat pe
randfunctiile de Manager Tehnic Foraj,Manager Operatiuni, iar din data de 01.01.2019 a
ocupat functia de Director Executiv Operatiuni pana la data incetarii contractului individual
de munca, respectiv 15.02.2019. Nu detine actiuni la societate.
- Manager Operatiuni: Murariu Mihai, a ocupat aceasta functiein perioada 01.01.2019 30.09.2019, data la care contractul individual de munca al d-lui Murariu a incetat. 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 functieincepand 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.
b) Nu exista nici un acord , intelegere intre persoanele care asigura conducerea executiva si
o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii
executive
4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in
nici o procedura administrativa si au capacitatea de exercitiu in a-si indeplini atributiile in
cadrul societatii .
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:
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- 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
5. Situația financiar-contabilă
a) Situația poziției financiare consolidată

-mii lei31 12 2018

31 12 2019

Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active af drepturilor de utiliz active luate
in leasing
Active aferente impozitului pe profit
amanat
Active financiare disponibile pentru
vanzare
Clienţi şi alte creanţe

53.071
45.057
0

50.251
41.642
0

0

691

5.837

5.644

835

1.061

1.341

1.214

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

46.624
15.812
27.103

48.579
16.243
29.583

3.710

2.752

TOTAL ACTIVE

99.695

98.830

(23.509)

(19.684)

140.969
68.446
(232.924)

140.969
69.408
(230.061)

123.204

118.514

I. ACTIVE

II.CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
CAPITAL ŞI REZERVE
ATRIBUIBILE ACŢIONARILOR
SOCIETĂŢII
Acţiuni comune
Alte rezerve
Rezultatul reportat
DATORII
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Datorii pe termen scurt
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Provizioane pentru datorii şi cheltuieli
Furnizori şi alte datorii

61.220
23.791
4.031
33.398

60.165
17.596
4.238
38.332

Datorii pe termen lung
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizori şi alte datorii
TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

61.983
56.501
2.749
2.733

58.349
53.919
2.528
1.903

99.695

98.830

In cadrul elementelor de activ, cele care depasesc 10% din totalul de active sunt:
 active imobilizate corporale, care in anul 2019 sunt in valoare de 41.642 mii
lei, reprezentand 42.13 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea
acestora era de 45.057 mii lei, reprezentand 45.19% 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 2019 sunt în valoare de 29.583 mii lei, reprezentand
29.93 % din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 27.103
mii lei, reprezentand 27.18% din total active. Cresterea acestora fata de anul
precedent s-a datorat sumele facturate catre clientii traditionali rezultate din
proiectele in derulare .
 stocurile, care în anul 2019 sunt in valoare de 16.243 mii lei, reprezentand
16.44% din total active, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 15.812
mii lei, reprezentand 15.86% din total active.
 Casa și conturile bancare în cadrul activității de bază au înregistrat o scadere de la
3.710 mii lei în anul 2018, la 2.752 mii lei în anul 2019.
 Total active curente în anul 2019 se ridică la 48.579 mii lei, în timp ce în anul 2018 se
cifrau la 46.624 mii lei.
 Total pasive curente în anul 2019 se ridică la 60.165 mii lei, în timp ce in anul 2018
se cifrau la 61.220 mii lei. Scaderea acestora fata de anul precedent s-a datorat in
principal achitarii sumelor asumate catre creditori prin planul de plati .
 Grupul nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.
 Nu s-a vandut vreun segment de activitate.
 In cursul anului 2020 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 lei31 12 2018

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI

31 12 2019

Venituri

1

112.924

99.498

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

2

322

250

3
4
5

(11.991)

(7)
(11.362)

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
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

6

(349)

21

(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)

(19.652)
(49.576)
(6.596)
1.643
(7.996)
(207)
36
5.683
9
(1.988)
(1.979)
3.704
167
3.871

22
24

(6.294)
(6.294)

3.871
3.871

24

(0.00628)

0.00386

24

-

756

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
16
19

25

226

25

(172)
-

26

52

(101)

26

30

(38)

26

-

-

27

(90)

843

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

28
24

(6.384)
(6.384)

4.714
4.714

Analizând situația rezultatului global consolidat, precum și situația poziției financiare
consolidate din ultimii 2 ani, se constată următoarele:
 Cifra de afaceri netă 2018 = 112.924 mii lei;
 Cifra de afaceri netă 2018 = 99.498 mii lei;
În cursul anului 2019 cifra de afaceri a înregistrat o scadere cu 12% față de anul 2018.
 Societatea comercială avea înregistrate la 31.12.2019 provizioane pentru riscuri și
cheltuieli în sumă de 4.238 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era de
4.031 mii lei.
Casa si conturile bancare in cadrul activitatii de baza au inregistrat o scadere de la 3.710 mii
lei in anul 2018 la 2.752 mii lei in anul 2019.
În cadrul activității de exploatare s-a realizat un profit in suma de 5.683 mii lei , în timp ce în
anul precedent s-a realizat o pierdere de 3.946 mii lei.
 Rezultatul activitatii financiare este o pierdere în suma de 1.979 mii lei, în timp ce în
anul precedent unitatea înregistra o pierdere la acest capitol în sumă de 1.534 mii lei.
 Unitatea nu înregistreaza nici un fel de venituri și cheltuieli în cadrul activității
extraordinare.
Societatea comercială a obținut un rezultat net –profit în valoare de 3.871 mii lei, în timp
ce anul precedent inregistra o pierdere în valoare de 6.294 mii lei.
Datoriile totale sunt în valoare de 118.514 mii lei, în timp ce în anul precedent valoarea
acestora era de 123.204 mii lei , în scadere față de anul precedent cu aproximativ 4 %.
Creanțele sunt în valoare de 29.583 mii lei, în timp ce anul precedent valoarea acestora era
de 27.103 mii lei, cu 10 % mai mari în anul curent față de anul precedent.
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c) Cash flow:

-mii lei31 12 2018

31 12 2019

Numerar generat din exploatare
Dobânzi plătite
Impozit pe profit plătit

11.609
(1.159)
-

12.297
(988)
-

Numerar net generat din act. de exploatare

10.450

11.309

(1.240)

(1.911)

Fluxuri de numerar din activităţi de exploatare

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

486
10
7

9
-

1.019

(1.416)

Încasări din emisiunea de acţiuni
Încasări din împrumuturi
Rambursări de împrumuturi

(6.587)

(8.995)

Plăţi către furnizorii de leasing

(4.579)

Numerar net (utilizat) în act. de finanţare
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

(1.856)

(11.167)

(10.851)

302

(957)

3.407

3.710

3.710

2.752
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OBIECTIVE 2020
Obiectivul major al companiei pentru anul 2020 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 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 .

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 societăţii care sunt de competenţa acestuia.
Societatea transmite administratorului judiciar raportari periodice cu privire la situatia
curenta a societatii: raportari privind veniturile realizate , raportari privind cheltuielilie
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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 2019, Administratorul special a emis un numar de 8 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.

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.
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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 .
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
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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.
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
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cursul anului 2019, s-au inregistrat 9 tranzactii cu persoanele implicate transmise la BVB si
ASF prin intermediul a 7 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
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.
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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 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
În perioada de raportare nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori
mobiliare emise de societatea comercială.
La data de 18 iunie 2019 Adunarea Creditorilor a aprobat prelungirea planului de reorganizare ,
cu inca un an , operatiune reglementata prin Legea Insolventei . In anul 2020 societatea a
continuat valorificarea activelor , in vederea indeplinirii obiectivelor din plan ,astfel ca in primul
trimestru al anului au fost valorificate active in suma de 5.390.706 lei
La data aprobarii prezentelor situatii financiare Romania se afla in situatia de criza creata de
raspandirea CORONAVIRUS. Incepand cu data de 11.03.2020, societatea a decis ca prezenta
personalului TESA la sediul societatii sa se reduca prin alternarea cu efectuarea de concedii si
organizarea activitatii in vederea evitarii aglomerarii de persoane si a reducerii la minimum a
riscului de infectare cu COVID-19;
- Datorita dispersiei mari pe teritoriul tarii, deplasarea personalului la sonde se face cu
autoturism propriu sau cu microbuzul societății, unde exista aceasta posibilitate, cu
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respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 ;
- Personalul a primit gratuit manusi si masti de protectie in masura in care acestea au
fost disponibile pentru achizitionare si de asemenea au fost intensificate masurile de
igienizare a spatiilor de lucru precum si a automobilelor folosite;
De asemenea tinand cont de noile reglementari legale ce vin in sprijinul intreprinderilor odata
cu instituirea starii de urgenta si Dafora va utiliza masurile de protectie sociala care ii sunt
aplicabile .
Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din ultimii ani,
Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas Intermediate
cu puțin peste 30 de dolari pe baril.
De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de
petrol brut în Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar cererea de
carburant auto va scădea de la 300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului. La toate acestea se
adauga războiul prețurilor petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia.
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de
petrol și gaze din aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen lung
ar putea deveni tot mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute tinta
este si spre o disciplina financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să contribuie
la stabilizare.
Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.

SEMNATURI,
Administrator Special,
Gheorghe Călburean

Manager Financiar,
Ivan-Cosma Melania Stefania
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1
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2
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-0-
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DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A POZITIEI FINANCIARE
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

I. ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizări corporale
Imobilizări necorporale
Active aferente drepturilor de utilizare a
activelor luate în leasing
Investiții în entitățile asociate
Active aferente impozitului pe profit amanat
Active financiare disponibile pentru vanzare
Clienţi şi alte creanţe
Active circulante
Stocuri
Clienti si alte creante
Numerar si echivalent de numerar

NOTA

31 12 2018

31 12 2019

53,071
45,057
0

50,251
41,642
0

0

691

7
8
18
9

0
5,837
835
1,341

0
5,644
1,061
1,214

10
9
11

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

48,579
16,243
29,583
2,752

99,695

98,830

(23,509)

(19,684)

140,969
68,446
(232,924)

140,969
69,408
(230,061)

123,204

118,514

16
19
15

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

60,165
17,596
4,238
38,332

16
18
15

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

58,349
53,919
2,528
1,903

99,695

98,830

6

TOTAL ACTIVE
II. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
CAPITAL ȘI REZERVE ATRIBUIBILE
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
Acțiuni comune
Alte rezerve
Rezultatul reportat

12
14

DATORII
Datorii pe termen scurt
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Provizioane pentru datorii și cheltuieli
Furnizori și alte datorii
Datorii pe termen lung
Împrumuturi (inclusiv leasing)
Datorii aferente impozitului amânat
Furnizori și alte datorii
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI
DATORII
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DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A REZULTATULUI GLOBAL
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

Venituri
Alte venituri din exploatare
Variația stocurilor de prod.finite și prod.în curs de
Costurile capitalizate ale imobilizărilor corporale
Materii prime si materiale consumabile
Costul mărfurilor vândute
Cheltuieli cu personalul
Servicii prestate de terți
Ch. cu amortizări și deprecierea activelor 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 entităților asociate
Efectul pierderii controlului asupra unor filiale
Profit (pierdere) înainte de impozitare
Cheltuiala / venitul cu imp.pe profit curent si amanat
Profit / (pierdere) aferent exercițiului
24
24
24
25
25
26
26
26
27

31 12 2018

NOTA

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI

Rezultatul perioadei
Din care: atribuibil către acționarii societății
Rezultatul pe acțiune de bază și cel diluat:
(în RON nominal) din activități neîntrerupte
Castiguri/ (pierderi) din reeval. terenurilor si
Active financiare disponibile pentru vanzare
Partea de alte elem.ale rezultatului entităților
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

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)

99,498
250
(7)
(11,362)
(349)
(19,652)
(49,576)
(6,596)
1,643
(7,996)
(207)
36
5,683
9
(1,988)
(1,979)
3,704
167
3,871

24

(6,294)
(6,294)

3,871
3,871

26

24

(0.00628)

0.00386

5
8
7
18

24

26

(172)
52

756
226
(101)

26

30

(38)

26

(90)

843

(6,384)
(6,384)

4,714
4,714

5
21

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
22

18

25
25

27

28 Rezultat global total aferent exercitiului

28

24 Din care: atribuibil către acționarii societății

24
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DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)
Capital social
Sold la 01 01 2018

Rezultatul
reportat

Alte rezerve
19.IV

TOTAL

140,969

7,167

61,693

(225,609)

(15,780)

-

-

-

(1,345)

(1,345)

140,969

7,167

61,693

(226,954)

(17,125)

(6,294)

(6,294)

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

Sold la 01 01 2018
(recalculat)

Rezerve din
reevaluare
103C103D A

Profit / (pierdere) aferent
exercitiului financiar

-

Alte elem. ale rezult. global

-

Repart.la rez.legale din profit
Pierderi din reevaluarea terenurilor
si constructiilor
Modificări de valoare justă ale
activelor financiare disponibile
pentru vânzare (AFS)

-

-

(414)

-

-

-

-

RL

324

-

-

-

-

-

(172)

-

-

Repartiz.rez.reportat din rezerve

-

(324)

-

324

Imp.profit amânat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii

-

81

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

Sold la 31 12 2018

140,969

6,753

Sold la 01 01 2019

140,969

(90)
-

(172)
81

(0)

(0)

(0)

(0)

61,693

(232,924)

(23,509)

6,753

61,693

(232,924)

(23,509)

-

-

-

(889)

(889)

140,969

6,753

61,693

(233,813)

(24,398)

Profit / (pierdere) aferent
exercitiului financiar

-

-

-

Alte elem. ale rezult. global

-

718

-

-

-

Tranzactii cu actionarii

Corectii din 01.01-31.12.2019 la
înreg.af.ex.fin.precedente

Sold la 01 01 2019
(recalculat)

-

3,871

3,871

244

(119)

843

244

(244)

-

756

-

-

756

-

226

-

-

226

Repartiz.rez.reportat din rezerve

-

(124)

-

124

Imp.profit amânat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii

-

(139)

-

-

(139)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,969

7,472

61,937

(230,061)

Repart.la rez.legale din profit

Pierderi din reevaluarea
terenurilor si constructiilor
Modificări de valoare justă ale
activelor financiare disponibile
pentru vânzare

Tranzactii cu actionarii
Castiguri/pierderi din diverse
operatiuni privind acț.
Majorarea capitalului social
Sold la 31 12 2019
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-

(19,684)

DAFORA S.A.
SITUATIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

NOTA

31 12 2018

31 12 2019

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

11,609
(1,159)
-

12,297
(988)
-

10,450

11,309

(1,240)
2,242
10
7
-

(1,911)
486
9
-

1,019

(1,416)

0
(6,587)
(4,579)

(8,995)
(1,856)

Numerar net (utilizat) în act. de finanţare

(11,167)

(10,851)

Creşterea / (scăderea) netă a numerarului
şi echivalentelor de numerar

302

(957)

3,407

3,710

3,710

2,752

27

Numerar net generat din act. de exploatare
Fluxuri de numerar din activităţi de
investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale
Active fixe deținute în vederea vânzării
Încasări nete din vânz. de imobilizări
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 investiții
Fluxuri de numerar din activităţi de
finanţare
Încasări din emisiunea de acțiuni
Încasări din împrumuturi
Rambursări de împrumuturi
Plăţi către furnizorii de leasing

Numerar şi echivalente de numerar
la începutul anului

12

Numerar şi echivalente de numerar
la sfârşitul anului

12
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DAFORA S.A.
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE CONSOLIDATE
LA 31 DECEMBRIE 2019
(în mii lei, dacă nu se specifică altceva)

1. INFORMAŢII GENERALE
DAFORA SA („Societatea”) și filialele acesteia (împreună, „Grupul”) desfășoară diferite activități.
Activitatea de bază a Societății constă în servicii de foraj onshore pentru petrol, gaze naturale și ape geotermale,
lucrări de probe producție și workover, transport și mentenanță pentru echipamente de foraj. Grupul are experiență
în inginerie civilă și industrială, aeroporturi și lucrări de infrastructură. Datorită experienței vaste acumulate în
activități de foraj, aceasta operează atât pe piața internă, cât și pe piețe străine.
S.C. Dafora S.A. a luat ființă în baza HG Nr.690/1994 prin reorganizarea Regiei Autonome Romgaz Mediaș.
Din 1902 și până în 1989 a fost o filială a Companiei Naționale de Gaz. După o serie de schimbări specifice acelei
perioade și după un proces de privatizare început în 1995, Dafora a devenit o societate comercială pe acțiuni.
Societatea este o societate pe acţiuni, cotată la Bursa de Valori Bucureşti, este înfiinţată şi are sediul în
România. Adresa sediului social este Piaţa Regele Ferdinand I nr. 15, Mediaş.
Dafora SA este membră a I.A.D.C. prin Asociaţia Contractorilor de Foraj din România şi a Asociaţiei
Camerei de Comerţ şi Industrie Româno – Irakiană.
Conform certificărilor obţinute, activitatea se desfăşoară respectând standardele ISO 9001, ISO 14001 şi
OHSAS 18001.
În timp, Societatea și-a extins activitatea prin înființarea și achiziționarea a diferite societăți. Filialele sale și
entitățile asociate de-a lungul timpului sunt prezentate în continuare:
Numele
societății
Dafora Ukraina SRL
Condmag SA
Discret SRL
Dafora Drilling SRL
Dafora Rus SRL

Tipul de
relație
S
A
S
S
S

Țara de
înregistrare
Ucraina
România
România
România
Rusia

Procentaj
deținut
%
100.00%
45.82%
100.00%
99.34%
100.00%

Data de
referință pentru
relație
2007
2007
2009
2016
2017

Tipul de
combinare
înființare
achiziție
înființare
înființare
înființare

Legendă: S = sibsidiară, A = entitate afiliată, aport = aport unilateral la capitalul social

Dafora Ukraina SRL a fost înființată în Ucraina cu scopul furnizării de servicii anexe extracției petrolului
și gazelor naturale (exclusiv prospecțiunile). Activitatea acesteia s-a redus semnificativ in ultimii ani, astfel încât sa decis înregistrarea de ajustări de valoare atât pentru valoarea investiției cât și a creanțelor de încasat de la aceasta
filiala. Filiala Dafora Ukraina SRL nu a fost consolidată în prezentele situații financiare.
Discret SRL, înființată în 2009 cu scopul furnizării de servicii de securitate Societății, nu a fost consolidata
deoarece atât investiția, cat si activele nete ale acesteia sunt nesemnificative pentru Grup, aceasta aflându-se în
procedura de faliment, în cadrul dosarului nr.1806/85/2015.
Condmag S.A. și filiala sa Condmag Pipeline SRL, formează Condmag Grup. In cursul anului 2013
Condmag SA și Flowtex Technology SA au fuzionat prin absorbție. Condmag este specializată în construcția
conductelor magistrale de gaze, petrol, țiței, apă și alte fluide și a instalațiilor aferent acestora. Valoarea investiției
în Condmag este determinată pe baza metodei contabilizării capitalurilor proprii ale Grupului Condmag. Condmag
SA se află în procedura insolvență începând cu anul 2015, fiind aprobat un plan de reorganizare, astfel că investiția
în aceasta a fost provizionată 100% la 31.12.2015.
Dafora Drilling SRL a fost înființată în anul 2016, aceasta nefiind consolidată deoarece nu a desfășurat
activitate de la înființare, atât investiția, cât și activele nete ale acesteia fiind nesemnificative pentru Grup.
Dafora Rus SRL a fost înființată în anul 2017, aceasta nefiind consolidată deoarece nu a desfășurat
activitate de la înființare, atât investiția, cât și activele nete ale acesteia fiind nesemnificative pentru Grup.
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2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situații financiare consolidate sunt prezentate
mai jos. Aceste politici au fost aplicate consecvent în toți anii prezentați, dacă nu se specifică contrariul.
2.1 Bazele întocmirii
Situațiile financiare consolidate ale Dafora SA au fost întocmite în conformitate cu OMFP 2844/2016 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de
Uniunea Europeană. Situațiile financiare consolidate au fost întocmite în baza convenției costului istoric, așa cum
au fost modificate în urma reevaluării imobilizărilor corporale și a activelor financiare disponibile pentru vânzare
la valoarea justă prin capitalurile proprii.
Întocmirea situațiilor financiare consolidate în conformitate cu IFRS necesită utilizarea unor estimări
contabile critice. De asemenea, solicită conducerii să folosească raționamentul în procesul de aplicare a politicilor
contabile ale Grupului. Domeniile care implică un grad mai ridicat de complexitate și de aplicare a acestor
raționamente sau cele în care ipotezele și estimările au un impact semnificativ asupra situațiilor financiare
consolidate sunt prezentate în Nota 5.
2.1.1. Continuitatea activităţii
La 31 decembrie 2019, Societatea înregistrează active nete negative în sumă de 19.684 mii lei (la 31
decembrie 2018 active nete negative erau de 23.509 mii lei), iar profitul înregistrat la 31 decembrie 2019 este în
sumă de 3.871 mii lei (la 31 decembrie 2018 înregistrându-se o pierdere în sumă de 6.294 mii lei).
În conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, administratorul judiciar al SC DAFORA SA (CITR Filiala Cluj SPRL) a întocmit Tabelul definitiv al
creanţelor, care a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.22312 din 07 decembrie 2016.
În vederea continuării activităţii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a depus în 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 ședință nr.992/30.12.2016 cu votul a
4 din cele 5 categorii de creanțe, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.105/04.01.2017.
Planul de reorganizare a activității a fost confirmat prin Sentința Civilă nr.250/30.03.2017 pronunțată de
Tribunalul Sibiu în dosarul nr.1747/85/2015. Sentința de confirmare a Planului de Reorganizare al Dafora SA a
rămas definitivă.
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-X, parcurse
de la implementarea planului de 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, a făcut plăţi anticipate către creditori din
valorificarea activelor excedentare. Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare. În data
de 18 iunie 2019 Adunarea Creditorilor a aprobat prelungirea planului de reorganizare cu încă un an.
Conform raportului ADMINISTRATORULUI JUDICIAR privind evoluția companiei în trim.X din planul de
reorganizare (iulie-septembrie 2019) extragem următoarele informații:
✓ ,,Veniturile operaționale - 18,74 mil.lei depășesc previziunile planului de reorganizare pentru acest trimestru cu
13%;
✓ Marja directă obținută din lucrările executate se ridica la suma de 3,99 mil.lei, valoarea acesteia fiind cu 15%
mai mare decât valoarea previzionată (3,44 mil. lei);
✓ Rezultatul operațional se concretizează în profit în valoare de 1,63 mil. lei, nivelul acestuia depășind nivelul
celui previzionat cu 0,41 mil. lei;
✓ Datoriile curente ale societății înregistrează o scadere față de perioada precedentă, situându-se la un total de
68,88 mil. lei. Aceasta este influențată în principal de diminuarea datoriilor către furnizori, dar și de rambursarea
integrală a sumelor rezultate din contractul de factoring încheiat cu BT.
✓ Distribuirile realizate în perioada de reorganizare totalizează 21,94 mil. lei, având ca surse:
- 7,75 mil. lei din activitatea operațională;
- 10,65 mil. lei din valorificările de active;
- 3,53 mil. lei din deblocările de garanții de bună execuție”.
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DAFORA SA a implementat măsuri de management specific pentru realizarea obiectivelor propuse şi în
vederea satisfacerii exigențelor clienților. Structura de personal a fost adaptată la amploarea și numărul efectiv al
lucrărilor de foraj. În continuare se depun diligențe pentru extinderea activităţii societătii pe pieţele externe de
profil.
DAFORA SA continuă implementarea Planului de Reorganizare sub supravegherea administratorului
judiciar și a judecătorului sindic.
Prin urmare, Grupul adoptă în continuare principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor sale
financiare consolidate.
2.1.2. Modificări ale politicilor contabile şi informaţiilor de furnizat
(a) Noi reglementari contabile
Standarde sau interpretari IASB in vigoare pentru prima data in exercitiul financiar incheiat la 31
decembrie 2019
• In anul curent, Societatea a aplicat IFRS 16 “Contracte de inchiriere” – adoptat de UE in 31 octombrie 2017
(aplicabil pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019)
Conform IFRS 16, locatarul unui contract de inchiriere recunoaste un drept de utilizare in situatia pozitiei
financiare. Activele cu drept de utilizare sunt tratate in mod similar cu alte active nefinanciare si se amortizeaza in
consecinta. Datoria din leasing este initial masurata la valoarea actuala a platilor de leasing datorate pe durata
contractului de leasing, actualizata la rata implicita din contractul de leasing, daca aceasta poate fi determinata cu
usurinta. Daca rata nu poate fi determinata cu usurinta, locatarul va folosi rata de dobanda incrementala a
imprumutului. Ca si in cazul predecesorului lui IFRS 16, adica IAS 17, locatorii clasifica contractele de leasing in
operational si financiar. Un contract de inchiriere este clasificat ca leasing financiar daca se transfera in mod
substantial toate riscurile si beneficiile ce decurg din dreptul de proprietate asupra activului respectiv. In caz
contrar, un contract de inchiriere este clasificat ca leasing operational. La leasingurile financiare, un locator
recunoaste venitul financiar pe durata contractului de leasing, in baza unui mod de calcul care reflecta periodic o
rata a rentabilitatii investitiei nete constanta. Un locator recunoaste platile de leasing operational drept venit, avand
o baza de calcul liniara sau, in cazul unui mod de calcul in care profitul din utilizarea activului respectiv este
diminuat, o alta baza sistematica.

Avand in vedere valoarea contractelor de leasing semnate in calitate de locatar pentru locatiile sediilor si a
autoturismelor utilizate Societatea a inregistrat un impact redus asupra situatiei pozitiei sale financiare si asupra
situatiei sale a rezultatului global ca urmare a adoptarii noului standard.
Impactul cel mai important pentru Societate se refera la recunosterea unor active si datorii noi din
contractele de leasing operational. Modificarea prezentarii cheltuielilor cu leasingul operational a determinat o
imbunatatire a rezultatului inainte de amortizare si depreciere (EBITDA), cheltuielile cu chiriile platite fiind acum
recunoscute prin cheltuieli cu amortizarea si dobanzi aferente contrectelor de leasing.
La data aplicarii initiale, activele aferente dreptului de utilizare pentru contractele de leasing clasificate
anterior ca leasing operational au fost masurate la valoarea datoriilor care decurg din contractul de leasing, ajustate
cu valoarea oricaror plati de chirie inregistrate in avans sau a platilor de leasing acumulate aferente respectivulelor
contracte de leasing.
Durata contractulul de leasing a fost considerata perioada irevocabila a contractului de leasing, fara a lua in
considerare optiunea de prelungire.
Societatea a utilizat o rata de actualizare pentru contractele de inchiriere a sediilor egala cu costul finantarii
unui activ cu o durata egala cu perioada ramasa a contractului de leasing pentru o clasa similara de active-suport
intr-un mediu economic similar.
Aplicarea initiala a IFRS 16 a avut ca efect recunoasterea unor active imobilizate reprezentand drepturi de
utilizare in suma de 1.743.261 si a unor datorii de leasing aferente contractelor de leasing operationale in suma
similara (echivalentul a 373.895 EUR).
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• Amendamente la IFRS 9 “Instrumente financiare” – Caracteristici de plati in avans cu compensare negativa –
adoptate de UE in 22 martie 2018 (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019).
Amendamentele modifica cerintele existente in IFRS 9, privind drepturile de reziliere pentru a permite evaluarea la
cost amortizat (sau, in functie de modelul de afaceri, la valoarea justa, prin alte elemente ale rezultatului global),
chiar si in cazul platilor compensatorii negative. Conform acestor amendamente, semnul platii in avans nu este
relevant, i.e. in functie de rata dobanzii care prevaleaza la momentul rezilierii, se poate efectua o plata in favoarea
partii contractante care efectueaza rambursarea anticipata. Modul de calcul al acestei plati compensatorii trebuie sa
fie acelasi, atat in cazul unei penalitati pentru rambursare anticipata, cat si in cazul unui venit ce decurge dintr-o
rambursare anticipata.
• Amendamente la IAS 19 “Beneficiile angajatilor” – Modificari, reduceri sau decontari ale planurilor de
beneficii determinate (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2019)
• Amendamente la IAS 28 “Investitii in entitatile asociate si in asocierile in participatie” – Interese pe termen
lung in entitatile associate si in asocierile in participatie (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa
1 ianuarie 2019),
• Amendamente la diferite standarde datorita “Imbunatatirilor IFRS (aduse in perioada 2015-2017)”, ca
rezultat al proiectului de imbunatatiri anuale ale IFRS (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 si IAS 23), avand ca scop
principal eliminarea incoerentelor si clarificari asupra textului (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la
sau dupa 1 ianuarie 2019),
Adoptarea acestor amendamente la standardele existente nu a dus la modificari semnificative in situatiile
financiare ale Societatii.
(b) Standarde si amendamente la standarde existente emise de IASB si adoptate de UE, dar care nu sunt
inca in vigoare
La data aprobarii acestor situatii financiare, urmatoarele standarde noi, amendamente la standarde existente si
interpretari emise de IASB si adoptate de UE nu sunt inca in vigoare:
• Amendamente la IAS 1 „Prezentarea situațiilor financiare” și IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor
și erorilor contabile” - Definiția materialului - adoptată de UE la 29 noiembrie 2019 (în vigoare pentru perioadele
anuale care încep de la 1 ianuarie 2020 sau ulterior ),
• Modificări la IFRS 9 „Instrumente financiare”, IAS 39 „Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare” și IFRS
7 „Instrumente financiare: prezentare” - Reforma de referință a ratei dobânzii - adoptată de UE la 15 ianuarie 2020
(în vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020),
• Modificări la referințele la cadrul conceptual din Standardele IFRS adoptate de UE la 29 noiembrie 2019 (în
vigoare pentru perioadele anuale începând cu sau după 1 ianuarie 2020).
Societatea a decis sa nu adopte standarde noi, amendamente la standarde existente si interpretari, inaintea
datei de intrare in vigoare a acestora. Societatea analizeaza impactul pe care l-ar putea avea aceste noi standarde
asupra situatiilor financiare ale Societatii.

(c) Standarde noi si amendamente la standarde existente emise de IASB care nu au fost inca adoptate de UE
In momentul de fata, IFRS in formula adoptata de UE nu difera foarte mult fata de reglementarile adoptate de catre
IASB, cu exceptia urmatoarelor standarde si amendamente la standarde existente, care la data de 31 decembrie
2019 nu fusesera inca aprobate de UE pentru a fi aplicate (datele de intrare in vigoare de mai jos sunt valabile
pentru IFRS emise de IASB):
• IFRS 14 “Conturi de amanare aferente activitatilor reglementate” (aplicabil pentru perioadele anuale care incep
la sau dupa 1 ianuarie 2016) – Comisia Europeana a decis sa nu lanseze procesul de aprobare a acestui standard
interimar si sa astepte standardul final.
• IFRS 17 “Contracte de asigurare” (aplicabil pentru perioadele anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2021);
• Amendamente la IFRS 3 “Combinari de intreprinderi” – Definitia intreprinderii (aplicabile combinarilor de
intreprinderi, in cazul carora data achizitiei este la sau dupa inceputul primei perioade anuale de raportare, care
incepe la sau dupa 1 ianuarie 2020, si achizitiilor de active care se inregistreaza la sau dupa inceputul acelei
perioade).
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• Amendamente la IFRS 10 “Situatii financiare consolidate” si IAS 28 “Investitii in entitatile asociate si in
asocierile in participatie” – Vanzarea sau aportul de active intre un investitor si entitatile sale asociate sau asociatii
sai in participatie (joint venture) si amendamente viitoare (data intrarii in vigoare a fost amanata pe termen
nedeterminat, pana cand nu va fi finalizat proiectul de cercetare privind metoda de capital),
• Amendamente la IAS 1 “Prezentarea situatiilor financiare” si IAS 8 “Politici contabile, schimbari de estimari
contabile si corectarea erorilor” - Definitia materialitatii (aplicabile pentru perioadele anuale care incep la sau dupa
1 ianuarie 2020),
• Amendamente la referintele cu privire la cadrul conceptual al standardelor IFRS (aplicabile pentru perioadele
anuale care incep la sau dupa 1 ianuarie 2020).
Societatea analizeaza impactul pe care l-ar putea adoptarea acestor standarde noi si amendamente la
standardele existente asupra situatiilor financiare ale Societatii.

2.2 Consolidare
(a) Filiale
Filialele sunt toate acele entități asupra cărora Grupul are autoritatea de a controla politicile financiare și
operaționale, de regulă concomitent cu deținerea a mai mult de jumătate din drepturile de vot. Filialele sunt
consolidate integral de la data la care controlul este transferat Grupului și sunt deconsolidate de la data la care
controlul încetează.
Achiziția unei filiale de către Grup este înregistrată pe baza metodei achiziției, exceptând cazul în care
dobânditorul și entitatea dobândită se află sub control comun, iar în acest caz entitatea predecesoare estimează
metoda contabilă aplicată. Costul unei achiziții este evaluat la valoarea justă a activelor cedate, a instrumentelor de
capitaluri proprii emise sau a obligațiilor preluate la data achiziției plus costurile direct atribuite achiziției.
Activele și pasivele identificabile achiziționate și datoriile contingente preluate într-o combinare de întreprinderi
sunt evaluate inițial la valoarea justă a acestora la data achiziției, indiferent de ponderea intereselor minoritare.
Suma cu care costul de achiziție depășește partea Grupului privind valoarea justă a activelor nete
identificabile achiziționate este înregistrată ca fond comercial. Dacă costul de achiziție este mai mic în comparație
cu valoarea justă a activelor nete ale filialei achiziționate, diferența este reflectată direct în contul de profit și
pierdere.
Soldurile și tranzacțiile intra-Grup, precum și câștigurile nerealizate din tranzacțiile între societățile din
cadrul Grupului sunt eliminate. Pierderile nerealizate sunt, de asemenea, eliminate. Politicile contabile ale
filialelor au fost modificate după caz pentru a asigura conformitatea cu politicile adoptate la nivel de Grup.
(b) Tranzacții și interese minoritare
Grupul aplică o politică de tratare a tranzacțiilor cu interesele minoritare ca tranzacții cu părți externe ale
Grupului. Vânzările către interesele minoritare au ca rezultat câștiguri și pierderi pentru Grup care sunt reflectate
în contul de venit și pierdere. Achizițiile de la interesele minoritare au ca rezultat un fond comercial, care
reprezintă diferența dintre orice sumă plătită și capitalul relevant achiziționat din valoarea contabilă a bunurilor
nete ale filialei.
(c) Entități asociate
Entități asociate sunt toate acele entități asupra cărora Grupul are o influență semnificativă, dar nici un
control, asociate de regulă unui procentaj între 20% și 50% din drepturile de vot. Investițiile în entități asociate
sunt înregistrate pe baza metodei capitalurilor proprii și sunt inițial recunoscute la cost. Investițiile Grupului în
entități asociate includ fondul comercial identificat la achiziție, net de orice pierdere din depreciere acumulată.
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Partea Grupului din profitul sau pierderea post-achiziție a entităților asociate este recunoscută în contul de
profit și pierdere, iar partea din mișcările post-achiziție în rezerve este recunoscută în rezerve. Mișcările postachiziție cumulate sunt ajustate în funcție de valoarea contabilă a investiției. Când partea Grupului din pierderile
într-o entitate asociată este egală cu sau depășește interesul în entitatea asociată, incluzând orice creanțe
negarantate, Grupul nu recunoaște pierderi suplimentare, exceptând cazul în care a înregistrat obligații sau a făcut
plăți în numele entității asociate.
Câștigurile nerealizate din tranzacțiile între Grup și entitățile asociate sunt eliminate în funcție de interesul
Grupului în entitățile asociate. Pierderile nerealizate sunt de asemenea eliminate dacă tranzacția nu prezintă probe
ale deprecierii activului transferat. Politicile contabile ale entităților asociate au fost modificate după caz pentru a
asigura consecvența cu politicile adoptate de Grup.
Câștigurile și pierderile din diluție rezultate din investițiile în entități asociate sunt recunoscute în contul de
profit și pierdere.
2.3 Raportarea pe segmente
Raportarea pe segmente de activitate se face într-un mod consecvent cu raportarea internă către principalul
factor decizional operaţional. Principalul factor decizional operaţional, care este responsabil cu alocarea resurselor
şi evaluarea performanţei segmentelor de activitate, a fost identificat ca fiind administratorul special care ia
deciziile strategice. Activitatea societății se desfășoară sub supravegherea administratorului judiciar.
2.4 Conversia în monedă străină
(a) Moneda funcţională şi de prezentare
Elementele cuprinse în situaţiile financiare ale societatii sunt evaluate în moneda mediului economic primar
în care aceasta îşi desfăşoară activitatea („moneda funcţională”). Situaţiile financiare consolidate sunt prezentate în
“Lei româneşti” (“RON”), care este moneda funcţională şi de prezentare a societatii.
(b) Tranzacţii şi solduri
Tranzacţiile în monedă străină sunt convertite în monedă funcţională folosind cursul de schimb valabil la
data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din diferenţele de curs valutar în urma încheierii acestor
tranzacţii şi din conversia la finalul exerciţiului financiar, la cursul de schimb de la sfârşitul anului a activelor
monetare şi obligaţiilor denominate în monedă străină se reflectă în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului
în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva
riscurilor şi ca instrumente de acoperire a investiţiei nete împotriva riscurilor.
Câștigurile și pierderile din cursul de schimb care se referă la împrumuturi și la numerar și echivalente de
numerar sunt prezentate în contul de profit și pierdere în cadrul „veniturilor sau cheltuielilor financiare”. Toate
celelalte câștiguri și pierderi din cursul de schimb sunt prezentate în contul de profit și pierdere în cadrul „ alte
(pierderi)/câștiguri – net”.
Rezultatele și poziția financiară a tuturor entităților din cadrul Grupului (niciuna exprimată în moneda unei
economii hiperinflaționiste) a căror monedă funcțională diferă de cea de prezentare sunt convertite în moneda de
prezentare astfel:
a) activul și pasivul fiecărui bilanț contabil prezentat se convertesc pe baza cursului de închidere de la data
bilanțului
contabil
respectiv.
b) veniturile
și cheltuielile
pentru fiecare cont de profit și pierdere sunt convertite la cursul de schimb mediu (cu
excepția cazului în care această medie nu aproximează în mod rezonabil efectul cumulat al cursului de schimb de
la datele tranzacțiilor, caz în care veniturile și cheltuielile sunt convertite la cursul de schimb de la datele
tranzacțiilor).
c) toate diferențele de curs valutar sunt recunoscute drept componente separate ale capitalurilor proprii.
La consolidare, diferențele de curs valutar rezultate din conversia investițiilor nete în operațiuni străine, a
împrumuturilor și celorlalte instrumente monetare desemnate ca instrumente de acoperire pentru astfel de investiții
sunt înregistrate în capitalurile proprii. Atunci când o operațiune străină este înstrăinată sau vândută parțial,
diferențele de curs valutar înregistrate în capital sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor ca parte din
câștigul sau pierderea din vânzare.
Fondul comercial și ajustările de valoare justă care rezultă la achiziționarea unei entități din străinătate sunt
tratate ca și active și datorii ale entității străine și reevaluate la cursul de închidere.
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2.5 Contabilitatea hiperinflației
Economia românească a trecut prin perioade de inflație relativ ridicată și a fost considerată hiperinflaționistă
conform IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste” (“IAS 29”).
IAS 29 impune ca situațiile financiare întocmite în moneda unei economii hiperinflaționiste să fie retratate în
termenii puterii de cumpărare de la data bilanțului. Sumele exprimate în termenii puterii de cumpărare la
31.12.2003 (data de încetare a hiperinflației) sunt tratate ca bază pentru valorile contabile din aceste situații
financiare.
Grupul a decis reflectarea impactului aplicării IAS 29 în situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2011.
2.6 Imobilizări corporale
Terenurile și clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, cel puțin o dată la trei
ani, efectuate de către evaluatori externi independenți, minus amortizarea și deprecierea ulterioare pentru clădiri.
Orice amortizare cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea
netă este înregistrată ca valoare reevaluată a activului. Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost
istoric minus amortizarea. Costul istoric include cheltuielile care pot fi atribuite în mod direct achiziției
elementelor respective.
Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau recunoscute ca activ separat, după
caz, doar când intrarea de beneficii economice viitoare pentru Grup asociate elementului este probabilă iar costul
elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.
Majorările valorii contabile rezultate din reevaluarea terenurilor și clădirilor sunt creditate la „rezerve din
reevaluare” din capitalurile proprii. Diminuările care compensează majorările aferente aceluiași activ sunt
înregistrate alături de alte rezerve direct în capitalurile proprii; toate celelalte diminuări sunt înregistrate în contul
de profit și pierdere. Sumele înregistrate în rezervele de reevaluare sunt transferate în rezultatul reportat la sfârșitul
duratei de viață utilă a activului sau când activul este derecunoscut.
Cheltuielile cu reparații și întreținere sunt înregistrate în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada
financiară în care sunt efectuate. Costurile înlocuirii componentelor majore ale elementelor de imobilizări
corporale și echipamentelor sunt capitalizate când componentele înlocuite sunt scoase din uz.
Câștigurile și pierderile din eliminările determinate de compararea încasărilor cu valorile contabile sunt
recunoscute în contul de profit și pierdere.
Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor elemente de imobilizări corporale este calculată pe baza
metodei liniare în vederea diminuării valorii reevaluate a fiecărui activ până la valoarea sa reziduală pe parcursul
duratei sale de viață utilă, după cum urmează:
- Clădiri
- Instalaţii tehnice şi maşini
- Mijloace de transport
- Echipamente de birou

25 – 60 ani
3 – 18 ani
3 – 5 ani
5 – 16 ani

Valoarea reziduală a unui activ este valoarea estimată obținută de Grup din eliminarea activului respectiv
minus costurile estimate ale eliminării, în cazul în care activul are deja vechimea și corespunde condițiilor aferente
sfârșitului vieții utile a acestuia. Valoarea reziduală a unui activ este zero în cazul în care Grupul estimează
utilizarea activului până la sfârșitul vieții fizice a acestuia. Valorile reziduale ale activelor și duratele de viață utilă
sunt revizuite, și ajustate în mod corespunzător, la fiecare dată a bilanțului contabil.
2.7 Imobilizări necorporale
(a) Fondul comercial
Fondul comercial reprezintă valoarea cu care costul unei achiziții depășește valoarea justă a activelor nete
identificabile deținute în filiala achiziționată, la data achiziției. Fondul comercial aferent achizițiilor de filiale este
inclus în „imobilizările necorporale”.
Fondul comercial este testat anual pentru depreciere și înregistrat la cost, minus pierderile din depreciere
cumulate. Pierderile din depreciere aferente fondului comercial nu se reversează. Câștigul sau pierderea din
vânzarea unei entități include valoarea contabilă a fondului comercial aferent entității vândute.
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Fondul comercial este alocat unităților generatoare de numerar în scopul testării deprecierii. Alocarea se face
către acele unități generatoare de numerar sau grupuri de unități generatoare de numerar estimate că vor beneficia
din combinările de întreprinderi în care apare fondul comercial în funcție de segmentul de activitate.
(b) Programe informatice
Licențele achiziționate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt capitalizate pe baza
costurilor înregistrate cu achiziționarea și punerea în funcțiune a programelor informatice respective. Aceste
costuri sunt amortizate pe durata de viață utilă estimată a acestora (trei până la cinci ani). Costurile aferente
dezvoltării sau întreținerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt
efectuate.
2.8 Deprecierea activelor nefinanciare
Activele care au o durată de viață utilă nedeterminată nu sunt amortizate și sunt revizuite anual pentru
identificarea pierderilor din depreciere. Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru identificarea
pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanțe indică faptul că valoarea
contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferența dintre valoarea
contabilă și valoarea recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă este maximul dintre valoarea justă a
activului minus costurile de vânzare și valoarea de utilizare. În scopul evaluării deprecierii, activele sunt grupate
până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar (unități
generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt
revizuite în vederea unei posibile stornări a deprecierii la fiecare dată de raportare.
2.9 Active imobilizate deţinute în scopul vânzării (sau Grupuri destinate cedării)
Activele imobilizate (sau Grupurile destinate cedării) sunt clasificate ca active deținute pentru vânzare
atunci când valoarea contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare, iar vânzarea este considerată
foarte probabilă. Acestea sunt înregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea justă mai
puțin costurile de vânzare, dacă valoarea contabilă urmează să fie recuperată în principal prin vânzare și nu prin
utilizarea sa în continuare.
2.10 Active financiare
2.10.1 Clasificare
Grupul își clasifică activele financiare în următoarele categorii: evaluate la valoarea justă prin contul de
profit și pierdere, împrumuturi și creanțe, și disponibile pentru vânzare. Clasificarea se face în funcție de scopul în
care au fost achiziționate activele financiare. Conducerea stabilește clasificarea acestor active financiare la
momentul recunoașterii inițiale.
(a) Active financiare la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere
Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere sunt active deținute spre
tranzacționare. Un activ financiar este clasificat în această categorie dacă este achiziționat în principal în scopul
tranzacționării pe termen scurt. Instrumentele derivate sunt de asemenea clasificate ca deținute în scopul
tranzacționării, cu excepția cazului în care sunt desemnate ca instrumente de acoperire a riscurilor. Activele din
această categorie sunt clasificate ca active circulante.
(b) Împrumuturi şi creanţe
Împrumuturile și creanțele sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau determinabile și care nu sunt
cotate pe o piață activă. Ele sunt incluse în activele circulante, cu excepția celor care au o perioadă de maturitate
mai mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare.
Acestea sunt clasificate ca active pe termen lung. Împrumuturile și creanțele sunt clasificate ca și „numerar
și echivalente de numerar”, respectiv ca și „clienți și alte creanțe” în bilanțul contabil.
c) Active financiare disponibile pentru vânzare
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod
specific în această categorie sau nu se încadrează în nici una din celelalte categorii. Ele sunt incluse în activele pe
termen lung, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să înstrăineze investițiile în termen de 12 luni de
la finalul perioadei de raportare.
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2.10.2 Recunoaştere şi evaluare
Achizițiile și vânzările regulate de active financiare sunt recunoscute la data tranzacționării – data la care
Grupul se angajează să cumpere sau să vândă respectivul activ. Investițiile sunt recunoscute inițial la valoarea justă
plus cheltuielile de tranzacționare pentru toate activele financiare neînregistrate la valoarea justă prin contul de
profit și pierdere. Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere sunt recunoscute
inițial la valoarea justă, iar costurile de tranzacționare sunt trecute la cheltuieli în contul de profit și pierdere.
Activele financiare încetează să mai fie recunoscute în momentul în care dreptul de a încasa fluxuri de trezorerie
din investiții expiră sau este transferat, iar Grupul transferă toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de
proprietate. Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt înregistrate ulterior la valoarea justă.
Împrumuturile și creanțele sunt înregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobânzii efective.
Modificările valorii juste a titlurilor monetare și nemonetare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
Atunci când titlurile de valoare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate,
ajustările cumulate ale valorii juste recunoscute în capitalurile proprii sunt incluse în situația veniturilor și
cheltuielilor la „câștiguri și pierderi din titluri de plasament”.
Dobânzile aferente titlurilor disponibile pentru vânzare calculate pe baza metodei dobânzii efective sunt
recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor în cadrul altor venituri. Dividendele aferente activelor financiare
disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor la alte venituri atunci când se
stabilește dreptul Grupului de a le încasa.
2.11 Compensarea instrumentelor financiare
Activele și datoriile financiare sunt compensate, iar valoarea netă este raportată în bilanțul contabil numai
atunci când există dreptul legal aplicabil de a compensa sumele recunoscute și există intenția de a compensa pe
bază netă sau de a valorifica activul și de a compensa datoria în același timp.
2.12 Deprecierea activelor financiare
(a) Active înregistrate la cost amortizat
Grupul estimează la sfârșitul fiecărei perioade de raportare dacă există probe obiective conform cărora un
activ financiar sau un Grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un Grup de active financiare
este depreciat și sunt suportate pierderi din depreciere dacă, și numai dacă, există dovezi obiective ale deprecierii
ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care au apărut după recunoașterea inițială a activului (un
„eveniment care ocazionează pierderi”) și dacă acel eveniment (sau evenimente) care ocazionează pierderi 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.
Criteriile utilizate de Grup pentru a stabili dacă există dovezi obiective privind existența unei pierderi din
depreciere includ:
- dificultate financiară semnificativă a emitentului sau debitorului;
- o încălcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzieri la plata dobânzii sau a creditului;
- Grupul, din motive economice sau juridice legate de dificultatea financiară a debitorului, acordă debitorului o
concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
- probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de faliment sau reorganizare financiară;
- dispariția pieței active pentru acel activ financiar din cauza dificultăților financiare; sau
- date observabile indică faptul că există o diminuare măsurabilă a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate dintrun portofoliu de active financiare de la recunoașterea inițială a acelor active, chiar dacă diminuarea nu poate fi încă
identificată cu activele financiare individuale din portofoliu, inclusiv:
(i) schimbări nefavorabile în statutul de plată al debitorilor din portofoliu;
(ii) condiții economice, la nivel național sau local, corelate cu încălcarea condițiilor inițiale ale activelor din
portofoliu.
Grupul estimează mai întâi dacă există dovezi obiective ale deprecierii.
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Valoarea pierderii este măsurată ca diferența dintre valoarea contabilă a activului și valoarea actualizată a
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate (excluzând pierderile viitoare din credite, care nu au fost încă înregistrate)
actualizate la rata dobânzii efective inițiale a activului financiar.
Valoarea contabilă a activului este redusă și valoarea pierderii este recunoscută în situația consolidată a
veniturilor și cheltuielilor. Dacă un împrumut sau o investiție păstrată până la scadență are o rată variabilă a
dobânzii, rata de actualizare pentru măsurarea oricărei pierderi din depreciere este rata actuală a dobânzii efective
determinate în baza contractului. Ca soluție practică, Grupul poate măsura deprecierea pe baza valorii juste a
instrumentului, folosind un preț de piață observabil.
Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere se diminuează și diminuarea poate fi
conectată în mod obiectiv cu un eveniment care a avut loc după recunoașterea deprecierii (cum ar fi o îmbunătățire
a ratingului de credit al debitorului), reluarea pierderii din depreciere recunoscute anterior este recunoscută în
contul de profit și pierdere consolidat. Testarea deprecierii creanţelor comerciale este descrisă în nota 2.14.
(b) Active clasificate ca disponibile în vederea vânzării
Grupul estimează la sfârșitul fiecărei perioade de raportare dacă există probe obiective conform cărora un
activ financiar sau un Grup de active financiare este depreciat.
Pentru titlurile de creanță, Grupul utilizează criteriile menționate la punctul (a) anterior.
În cazul titlurilor de plasament clasificate ca disponibile pentru vânzare, o scădere semnificativă sau
prelungită a valorii juste a titlului de valoare sub cost este, de asemenea, o dovadă a deprecierii activelor.
Dacă există astfel de dovezi pentru activele financiare disponibile în vederea vânzării, pierderea cumulată –
măsurată ca diferența dintre costul de achiziție și valoarea justă curentă, mai puțin orice pierdere din depreciere
aferentă acelui activ financiar, recunoscută anterior în profit sau pierdere – este eliminată din capitalurile proprii și
recunoscută în contul de profit și pierdere. Pierderile din depreciere recunoscute în contul de profit și pierdere
consolidat pentru instrumentele de capitaluri proprii nu sunt stornate prin contul de profit și pierdere consolidat.
Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea justă a unui instrument de datorie clasificat ca disponibil pentru
vânzare crește și această creștere poate fi conectată în mod obiectiv cu un eveniment care a avut loc după
recunoașterea deprecierii în profit sau pierdere, pierderea din depreciere este stornată prin contul de profit și
pierdere consolidat.
2.13 Stocuri
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este
determinat pe baza metodei primul intrat, primul ieșit (FIFO). Costul produselor finite și producției în curs de
execuție include materii prime, forța de muncă directă, alte costuri directe și cheltuielile de producție indirecte
aferente (pe baza capacității normale de exploatare), dar exclude costurile legate de împrumuturi. În cursul normal
al activității, valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu cheltuielile de vânzare
variabile aferente. Acolo unde este necesar, sunt constituite provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă și uzate
fizic sau moral.
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.
2.14 Creanţe comerciale
Creanțele comerciale sunt recunoscute inițial la valoarea justă, iar ulterior evaluate la costul amortizat pe
baza metodei dobânzii efective, mai puțin provizionul pentru depreciere.
Creanțele comerciale sunt sumele datorate de clienți pentru mărfurile vândute sau serviciile prestate în
cursul normal al activității. Dacă se estimează că acestea vor fi colectate în termen de un an sau mai puțin de un an
(sau mai târziu, în cursul normal al activității), vor fi clasificate ca active circulante. În caz contrar, vor fi
prezentate ca active imobilizate.
Ajustarea pentru deprecierea creanțelor comerciale se constituie în momentul în care există dovezi obiective
că Grupul nu va putea colecta toate sumele care îi sunt datorate conform condițiilor inițiale ale creanțelor.
Dificultățile semnificative cu care se confruntă debitorul, probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de
faliment sau reorganizare financiară, neplata sau nerespectarea condițiilor de plată sunt considerate indicii ale
deprecierii creanțelor comerciale.
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Ajustarea pentru depreciere este calculata ca diferența dintre valoarea înregistrată în contabilitate și valoarea
prezentă a fluxurilor viitoare de numerar estimate, actualizate pe baza ratei dobânzii efective inițiale. Valoarea
contabilă a activului se reduce prin utilizarea unui cont de ajustare, iar valoarea pierderii este recunoscută în
situația veniturilor și cheltuielilor la „alte câștiguri/(pierderi) – net” în contul de profit și pierdere. Atunci când o
creanță comercială nu poate fi recuperată, aceasta este trecută pe cheltuială, cu stornarea corespunzătoare a
ajustării de depreciere pentru creanțe comerciale. Recuperările ulterioare ale sumelor amortizate anterior sunt
creditate în contul de profit și pierdere.
Grupul a calculat ajustări pentru deprecierea creanțelor de 50% pentru creanțele cu vechime între 366 zile și
559 zile si ajustări pentru deprecierea creanțelor de 100 % pentru creanțele cu vechime mai mare de 560 zile.
2.15 Numerar şi echivalente de numerar
Pentru situația fluxului de numerar, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, depozite
bancare la vedere, alte investiții financiare pe termen scurt cu lichiditate mare cu scadențe inițiale de trei luni sau
mai puțin, facilități de descoperit de cont și partea pe termen scurt și lung a conturilor bancare restricționate. În
bilanț, descoperitul de cont este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.
Sumele aflate în conturile de disponibil bancar aferente garanțiilor de bună execuție reținute în conturile
societății dar la dispoziția clienților sunt evidențiate la active imobilizate (porțiunea cu scadența peste un an) și la
active circulante (porțiunea cu scadență sub un an).
2.16 Capital social
Acțiunile sunt clasificate drept capitaluri proprii. Acțiunile preferențiale care se răscumpără obligatoriu sunt
clasificate ca datorii.
Costurile incrementale direct atribuibile emisiunii de noi acțiuni sau opțiuni sunt prezentate ca o deducere,
net de impozit, în capitaluri proprii din încasări.
Dacă o societate membră a Grupului cumpără acțiuni in capitalul social ale societății-mamă (acțiuni proprii),
suma plătită, inclusiv orice cheltuieli suplimentare care pot fi atribuite direct (net de impozitul pe profit) se deduce
din capitalurile proprii atribuibile acționarilor societății-mamă până la anularea sau emiterea din nou a acțiunilor.
Dacă astfel de acțiuni sunt ulterior emise din nou, orice sumă încasată, net de costurile suplimentare direct
atribuibile tranzacției și impactul aferent asupra impozitului pe profit, va fi inclusă în capitalurile proprii
atribuibile acționarilor societății-mamă.
2.17 Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt obligaţiile de a plăti pentru bunurile sau serviciile care au fost achiziţionate în
cursul normal al activităţii de la furnizori. Societatea a evidențiat separat datoriile acumulate de la data intrării în
insolvență până la 31.12.2019, față de datoriile acumulate înainte de intrarea în insolvență.
Conturile de furnizori sunt clasificate ca datorii curente dacă plata trebuie să se facă în termen de un an sau
mai puţin de un an, în cursul normal al activităţii. În caz contrar, vor fi prezentate ca datorii pe termen lung.
La data publicarii in BPI 22312 din 7.12.2016 Grupul a evidentiat datoriile comerciale la nivelul sumelor din
tabelul definitiv al creditorilor, diferentele rezultate fiind recunoscute ca venituri /cheltuieli pe seama contului de
profit/pierdere. Grupul are înregistrate analitic în evidență contabilă datoriile comerciale pentru care există
distribuiri în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe
termen scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic datoriile comerciale
așa cum rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
2.18 Împrumuturi
Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea justă a sumei încasate, net de costurile de tranzacţionare.
Împrumuturile sunt clasificate ca datorii pe termen scurt, cu excepţia situaţiei în care societatea are un drept
necondiţionat de a amâna achitarea datoriei pentru minimum 12 luni de la data bilanţului. Partea curentă a
împrumuturilor pe termen lung este inclusă în datoriile curente. Dobânda cumulată la data bilanţului contabil este
inclusă în „Împrumuturi”, în cadrul datoriilor curente, dacă nu este rambursabilă în termen de 12 luni.
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Onorariile plătite la stabilirea facilităţilor de împrumut sunt recunoscute drept costuri de tranzacţionare ale
împrumutului în măsura în care este probabil ca facilităţile să fie utilizate. În acest caz, onorariul este amânat până
la momentul tragerii sumelor. În măsura în care nu există dovezi că este probabil ca unele dintre acestea sau toate
facilităţile vor fi utilizate, onorariul este capitalizat ca plată în avans pentru serviciile de finanţare şi amortizat pe
perioada facilităţii la care se referă.
Acţiunile preferenţiale, a căror răscumpărare la o anumită dată este obligatorie, sunt clasificate ca datorii.
Dividendele aferente acestor acţiuni preferenţiale sunt recunoscute ca şi cheltuieli cu dobânda.
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. Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă împrumuturile pentru care există distribuiri
în planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen
scurt așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic împrumuturile așa cum
rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
2.19 Poziţii fiscale incerte
Pozițiile fiscale incerte ale Grupului sunt analizate de către conducere la data fiecărui bilanț. Se
înregistrează datorii pentru pozițiile fiscale pentru care conducerea consideră că este probabil să fie aplicate taxe
suplimentare dacă aceste poziții ar fi verificate de autoritățile fiscale. Evaluarea se bazează pe interpretarea legilor
fiscale care au fost adoptate la data bilanțului contabil. Datoriile aferente penalizărilor, dobânzilor și impozitelor,
altele decât impozitul pe venit, sunt recunoscute pe baza celor mai bune estimări ale conducerii necesare pentru
stingerea obligațiilor la data bilanțului contabil.
2.20 Impozit pe profit curent şi amânat
Entitățile din Grup înregistrează impozit pe profit curent la o rată de 16% din rezultatul fiscal net determinat
în conformitate cu Codul Fiscal din România și cu reglementările conexe.
Cheltuiala cu impozitul aferentă perioadei include impozitul curent și impozitul amânat. Impozitul este
recunoscut în contul de profit și pierdere, cu excepția cazului în care se referă la elementele recunoscute în alte
elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii. În acest caz, și impozitul aferent este recunoscut
în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculează pe baza reglementărilor fiscale în vigoare la data
bilanțului în țările în care își desfășoară activitatea și generează profit impozabil filialele și entitățile asociate ale
societății. Conducerea evaluează periodic pozițiile din declarațiile fiscale în ceea ce privește situațiile în care
reglementările fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe baza
sumelor estimate ca datorate autorităților fiscale.
Impozitul pe profit amânat este recunoscut, pe baza metodei obligației bilanțiere, pentru diferențele
temporare intervenite între bazele fiscale ale activelor și datoriilor și valorile contabile ale acestora din situațiile
financiare consolidate. Totuși, impozitul pe profit amânat care rezultă în urma recunoașterii inițiale a unui activ
sau pasiv dintr-o tranzacție alta decât o combinare de întreprinderi, și care la momentul tranzacției nu afectează
profitul contabil și nici cel impozabil nu este recunoscut. Impozitul pe profit amânat este determinat pe baza ratelor
de impozitare (și legilor) intrate în vigoare până la data bilanțului contabil și care urmează să fie aplicate în
perioada în care impozitul amânat de recuperat va fi valorificat sau impozitul amânat de plată va fi achitat.
Impozitul amânat de recuperat este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se obțină în viitor un
profit impozabil din care să fie deduse diferențele temporare.
Impozitul pe profit amânat aferent diferențelor temporare generate de investițiile în filiale și în entitățile
asociate este recunoscut, cu excepția cazurilor în care perioada reluării diferențelor temporare poate fi controlată
de Grup și este probabil că diferența temporară nu se va relua în viitorul previzibil.
Creanțele și datoriile privind impozitul amânat sunt compensate atunci când există dreptul legal aplicabil de
a compensa creanțele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, și când creanțele și datoriile privind impozitul
amânat impuse de aceeași autoritate fiscală fie aceleiași entități impozabile, fie unor entități impozabile diferite,
dacă există intenția de a compensa soldurile pe o bază netă.
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2.21 Beneficiile
angajaţilor
În cursul normal
al activității, entitățile Grupului fac plăți către Statul român în numele angajaților săi,
pentru fondurile de pensii, sănătate și șomaj. Toți angajații Grupului sunt membri ai planului de pensii al statului
român.
Indemnizațiile, salariile, contribuțiile către fondurile de pensii și de asigurări sociale ale Statului român,
concediile de odihnă anuale și concediile medicale plătite, primele, și beneficiile nemonetare sunt cumulate pe
parcursul anului în care sunt prestate serviciile aferente de către angajații entităților Grupului.
Conform Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de societate, salariatii care se pensioneaza vor
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
ultima luna lucrata inmultit cu 1,5. Grupul nu are nicio altă obligaţie faţă de angajaţii săi, în baza legii româneşti,
cu privire la pensii şi nu participă la niciun alt plan de pensii. Indemnizaţia pentru pensie pe caz de boală este
acordată numai în cazul în care decizia de pensionare este definitivă.
Angajaţii care sunt disponibilizaţi din motive care nu depind de ei vor beneficia de măsurile active de
combatere a şomajului şi de compensaţiile stabilite prin prevederile legale şi aplicabile prin contractul colective de
muncă. Aceste beneficii sunt acordate în funcţie de vechimea în cadrul Grupului, astfel:
- vechime între 0 și 5 ani (inclusiv): indemnizația de concediere nu se acordă;
- vechime între 5 și 15 ani (inclusiv), indemnizația de concediere este egală cu 1 (un) salariu de bază brut al
angajatului la data disponibilizării;
- vechime de peste 15 ani, indemnizația de concediere este egală cu 1.5 salarii de bază brute ale angajatului la data
disponibilizării.
De asemenea, în baza Contractului Colectiv de Muncă, cu ocazia unor evenimente deosebite în viața
salariatului, societatea va acorda următoarele:
- un ajutor material de căsătorie pentru angajații cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la data
evenimentului și care au cel puțin 1 an vechime în societate, echivalent cu cel puțin 1 salariu mediu brut realizat pe
societate, calculat în luna evenimentului (ajutorul de căsătorie se acordă o singură dată în viață salariatului).
Beneficiază de acest drept și salariații cu contract de muncă încheiat pe perioada determinată la data evenimentului
și a căror contract se definitivează, dar nu mai devreme de 1 an;
- la nașterea sau înfierea fiecărui copil, în baza certificatului (certificatelor) de naștere, respectiv de înfiere, un
ajutor material pentru salariații cu contract de muncă pe perioada nedeterminată la data evenimentului, echivalent
cu 1 salariu mediu brut realizat pe societate, calculat în luna evenimentului. Beneficiază de acest drept și salariații
cu contract de muncă încheiat pe perioadă determinată la data evenimentului și a căror contract se definitivează,
dar nu mai devreme de 1 an. Dacă ambii soți sunt angajați, beneficiază de ajutorul de naștere mama copilului;
- în cazul decesului salariatului, Grupul va plăti familiei acestuia pe lângă ajutorul de deces cuvenit în cadrul
asigurarilor sociale de stat și un ajutor echivalent cu două salarii de bază ale decedatului. Ajutorul se va plăti în
luna evenimentului. Dacă mai mulți copii ai decedatului sunt salariați ai unității, ajutorul va fi primit de acela
îndreptățit să primească ajutor de înmormântare din partea asigurărilor sociale.
2.22 Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Grupul are o obligație legală sau implicită rezultată din
evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii
economice și când poate fi făcută o estimare fiabilă în ceea ce privește valoarea obligației. Provizioanele de
restructurare includ penalitățile de încetare a contractului de leasing și penalității de încetare a contractelor cu
angajații. Nu se recunosc provizioane pentru pierderi din exploatare viitoare.
Acolo unde există un anumit număr de obligații similare, probabilitatea ca o ieșire de resurse să fie necesară
pentru decontare este determinată prin luarea în considerare a întregii categorii de obligații. Provizionul este
recunoscut chiar dacă probabilitatea legată de orice element inclus în aceeași categorie de obligații este mică.
Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a deconta
obligația respectivă utilizând o rată de dinainte de impozitare care reflectă evaluările curente de piață privind
valoarea în timp a banilor și riscurile specifice obligației. Creșterea provizionului datorată trecerii timpului este
recunoscută în cheltuiala cu dobânda.
Pe baza contractelor încheiate cu clienţii, societatea acordă garanţii de bună execuţie clienţilor săi, de 5 – 10
% din valoarea totală a lucrărilor de construcţie facturate.
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Astfel, societatea a calculat:
- provizioane de 10% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru a putea acoperi defectele pe perioada de
garanţie, până la recepţia finală în baza experienței acumulate de-a lungul timpului;
- provizioane de 100% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru garanțiile de bună execuție care se
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
2.23 Recunoaşterea veniturilor
Veniturile includ valoarea justă a sumei primite sau care urmează să fie primită în urma vânzării de bunuri și
servicii în cursul normal al activității Grupului. Veniturile sunt prezentate net de taxa pe valoare adăugată, rabaturi
și reduceri și după eliminarea vânzărilor din cadrul Grupului.
Grupul recunoaște veniturile atunci când valoarea acestora poate fi evaluată în mod fiabil, când este probabil
să producă beneficiile economice viitoare pentru entitate, și când au fost îndeplinite criterii specifice pentru
fiecare dintre activitățile Grupului așa cum au fost descrise mai jos. Grupul își bazează estimările pe rezultatele
istorice, având în vedere tipul de client, tipul de tranzacție și elementele specifice fiecărui contract.
(a) Contracte de construcţie
Grupul furnizează servicii de foraj și construcții către diferiți clienți. Aceste servicii sunt furnizate pe o bază
materială sau ca și contracte cu preț fix, cu termenul contractual ce variază, de regulă, între 1 și 3 ani.
Recunoaşterea veniturilor conform IFRS 15 – Veniturile din contractele cu clientii - trebuie să descrie
transferul bunurilor şi serviciilor către clienţi, iar evaluarea acestora trebuie să reflecte contraprestaţia la care se
aşteaptă să fie îndreptăţită entitatea în schimbul acestor bunuri şi servicii.
Recunoaşterea veniturilor se face cu parcurgerea următoarelor cinci etapte:
1. Identificarea contractului cu un client
Cerinţele IFRS 15 se aplică contractelor cu clienţii care îndeplinesc anumite condiţii. Un contract este definit de
Standard drept un acord între două sau mai multe părţi care dă naştere unor drepturi şi obligaţii executorii. O
entitate contabilizează un contract cu un client doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) părţile au aprobat contractul şi sunt de acord să îşi onoreze obligaţiile,
b) entitatea poate identifica drepturile fiecărei părţi cu privire la bunurile şi serviciile transferate,
c) entitatea poate identifica termenii de plată privind bunurile şi serviciile transferate,
d) contractul are substanţă comercială (adică modifică riscul, momentul apariţiei şi suma fluxurilor viitoare de
trezorerie ale entităţii)
e) este probabil ca entitatea să colecteze contraprestaţia la care este îndreptăţită în schimbul bunurilor şi serviciilor
transferate clientului
Contraprestaţia primită de entitate de la un client poate fi recunoscută drept venit doar dacă are loc unul din
următoarele evenimente:
a) entitatea nu mai are obligaţii restante de a transfera bunuri sau servicii clientului şi toată sau majoritatea
contraprestaţiei promisă de client a fost primită şi nu este returnabilă
b) contractul a fost executat şi contraprestaţia primită de la client nu este returnabilă.
Orice contraprestaţie primită de la un client este recunoscută drept datorie până la momentul îndeplinirii condiţiilor
de mai sus . Modificarea contractului este tratată ca un contract separat (doar dacă dă naştere unei obligaţii
suplimentare, iar preţul acesteia reflectă preţul său la momentul modificării) sau ca o ajustare a contractului iniţial,
contabilizată după metoda ajustării venitului cumulat sau metoda ajustării prospective a venitului, în funcţie de
circumstanţe.
2. Identificarea obligaţiilor de executare
Un contract include obligaţii de a transfera bunuri sau servicii unui client. O obligaţie de a transfera un bun sau
serviciu este separabilă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) clientul poate beneficia de bunul sau serviciul transferat separat sau în combinaţie cu alte resurse de care
dispune şi
b) promisiunea entităţii de a transfera bunul sau serviciul către client este identificabilă separat de alte promisiuni
prevăzute în contract.
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3. Îndeplinirea obligațiilor de executare
Entitatea trebuie să determine pentru fiecare obligație de executare identificată la începutul contractului, dacă va fi
îndeplinită în timp sau dacă va fi îndeplinită la un moment specific.
4. Determinarea preţului tranzacţiei
Entitatea trebuie să determine suma contraprestaţiei la care se aşteaptă să fie îndreptăţită în schimbul bunurilor şi
serviciilor promise în contract pentru a recunoaşte venitul. Preţul poate fi o sumă fixă sau poate varia din cauza
unor reduceri, stimulente, bonusuri sau altor elemente similare. Preţul tranzacţiei este ajustat pentru efectul valorii
în timp a banilor dacă respectivul contract conţine o componentă de finanţare semnificativă. Dacă preţul include o
componentă variabilă, suma contraprestaţiei este estimată folosind fie tehnica valorii aşteptate, fie pe cea a valorii
celei mai probabile.
5. alocarea pretului tranzactiei pentru obligatiile de executare
În cazul în care un contract conține mai multe obligații separate, entitatea alocă prețul tranzacției fiecărei obligații
proporțional cu prețul individual al acesteia.
Grupul prezintă ca activ suma brută datorată de clienţi pentru lucrările contractuale aferente tuturor
contractelor în curs pt.care costurile realizate plus profitul recunoscut (minus pierderile recunoscute) depăşesc
facturările periodice. Facturările periodice neplătite de clienţi şi reţinerile sunt incluse la „clienţi şi alte creanţe”.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018 Societatea aplica IFRS 15 „Venituri din contracte cu clienții”. La data
de 31 decembrie 2018 Grupul a realizat o analiza a impactului aplicării IFRS 15 asupra diferitelor tipuri de venituri
realizate și a concluzionat urmatoarele:
- Venituri din contracte de construcție (lucrari de foraj): se va utiliza metoda cost to cost pentru a se calcula stadiul
in care se afla indeplinirea obligatiei de executare a lucrarilor de foraj, luandu-se in considerare paragraful 35 (a)
din IFRS 15. In ceea ce priveste recunosterea pierderii din contacte de constructii oneroase, Societatea va aplica
prevederile IAS 37. Societatea consideră că impactul trecerii de la IAS 11 la IFRS 15 la data de 1 ianuarie 2018 va
fi nesemnificativ.
- Venituri din lucrari de foraj realizate în baza unui preț orar: Societatea consideră că impactul trecerii de la IAS
11 la IFRS 15 la data de 1 ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.
- Alte venituri (livrări de bunuri etc): Societatea consideră că impactul trecerii de la IAS 11 la IFRS 15 la data de 1
ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.
(b) Venituri din vânzări de bunuri
Grupul a deţinut şi un restaurant până în luna noiembrie 2017 iar activitatea de construcții este în
restrângere, activitatea principală rămânând cea de foraj. Vânzările de bunuri sunt recunoscute când o entitate din
Grup livrează produse clienților. Se consideră că livrarea are loc când produsele au fost expediate la locația
specificată, riscurile de uzură și pierdere au fost transferate, și clientul a acceptat produsele în conformitate cu
contractul de vânzare.
(c) Venituri din dobânzi
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. În momentul în care un
împrumut și creanță se depreciază, Grupul reduce valoarea contabilă până la nivelul valorii recuperabile,
determinată ca fluxurile de trezorerie viitoare estimate, actualizate la rata dobânzii efective inițiale a
instrumentului, și continuă înregistrarea scontării ca venit din dobânzi. Veniturile din dobânzi aferente
împrumuturilor și creanțelor depreciate sunt recunoscute pe baza ratei dobânzii efective inițiale.
(d) Venituri din chirii
Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza contabilității de angajamente, în conformitate cu substanța
economică a contractelor aferente.
(e) Venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.
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2.24 Contracte de leasing
Contractele de leasing în cazul cărora o parte semnificativă din riscurile și beneficiile asociate proprietății
sunt asumate de locator sunt clasificate ca leasing operațional. Plățile aferente contractelor de leasing operațional
(nete de reducerile acordate de locator) sunt înregistrate în contul de profit și pierdere după o metodă liniară pe
parcursul perioadei de leasing.
Contratele de leasing pentru imobilizări corporale în care Grupul își asumă toate riscurile și beneficiile
aferente proprietății sunt clasificate ca și contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la
începutul leasingului la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a proprietății închiriate și valoarea actualizată a
plăților minime de leasing.
Fiecare plată este împărțită între elementul de capital și dobândă pentru a se obține o rată constantă a
dobânzii pe durata rambursării. Obligațiile legate de chirie, net de costurile de finanțare, sunt incluse la alte datorii
pe termen lung. Elementul de dobândă aferent costurilor de finanțare este trecut în contul de profit și pierdere pe
durata contractului, astfel încât să se obțină o rată periodică constantă a dobânzii la soldul rămas al obligației
pentru fiecare perioadă. Imobilizările corporale achiziționate prin leasing financiar sunt amortizate pe perioada mai
scurtă dintre durata de viață utilă a activului sau termenul contractului de leasing.
2.25 Distribuirea dividendelor
Distribuirea dividendelor este recunoscută ca datorie în situațiile financiare ale Grupului în perioada în care
dividendele sunt aprobate de către acționarii societății.
2.26 Situaţii comparative
Pentru fiecare element al situaţiei consolidate a poziţiei financiare, situaţiei consolidate a rezultatului global,
şi unde e cazul, pentru situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu şi situaţia consolidată a fluxurilor de
trezorerie, pentru comparabilitate este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul
financiar precedent. În plus, Societatea prezintă o situaţie consolidată a poziţiei financiare la începutul celei mai
recente perioade prezentate în cazul unei aplicări retrospective a unei politici contabile, al unei corecţii cu efect
retrospectiv sau al reclasificărilor de elemente ale situaţiilor financiare consolidate, dacă efectul asupra Societăţii
este semnificativ.
3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
3.1 Factori de risc financiar
Prin natura activităților efectuate, Grupul este expus unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv
riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar
și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. Programul Grupului privind managementul riscului se
concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimalizeze potențialele efecte adverse
asupra performanțelor financiare ale Grupului. Grupul nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se
proteja de anumite expuneri la risc.
Managementul riscului este responsabilitatea conducerii Dafora SA, pe baza recomandărilor
administratorului special. Conducerea Dafora SA identifică și evaluează riscurile financiare în strânsă cooperare cu
unitățile operaționale ale Grupului. Administratorul special furnizează principiile de bază pentru managementul
riscului, precum și recomandări pentru domenii specifice, cum ar fi riscul valutar, riscul ratei dobânzii riscul de
credit și investiția de lichiditate excesivă.
Grupul funcţionează în principal în România şi este expusa riscului valutar rezultat, în special legat de Euro.
Riscul valutar rezultă în special din împrumuturile şi contractele de leasing financiar ale societatii.
(a) Riscul de piaţă
(i) Riscul valutar
Grupul funcționează în principal în România și este expus riscului valutar rezultat, în special legat de Euro.
Riscul valutar rezultă în special din împrumuturile și contractele de leasing financiar ale Grupului.
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Grupul nu este acoperit împotriva riscului valutar. Activităţile grupului sunt derulate în special pe piaţa
internă. Totuşi, conducerea primeşte regulat previziuni referitoare la evoluţia cursului de schimb leu/EUR,
respectiv leu/USD şi foloseşte informaţiile în strategia de stabilire a preţurilor. Conducerea va avea în vedere în
viitor elaborarea de strategii de protejare a grupului faţă de riscul valutar, în acest sens intenționându-se
colaborarea cu o firmă specializată de foreign exchenge care să o protejeze împotriva fluctuațiilor valutare legate
cu activitatea proictelor din străinate și achizițiilor în valută.
(ii) Riscul de preţ
Grupul este expus la riscul de preț aferent titlurilor de participare ca urmare a investițiilor deținute de Grup
și clasificate în bilanțul contabil consolidat ca disponibile pentru vânzare. O parte din titlurile de participare
deținute sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, din care numai acțiunile Transgaz SA sunt tranzacționate
în mod regulat. Valoarea de piață a acțiunilor participative cotate este nesemnificativa și nu au fost elaborate
politici de managementul riscului.
(iii) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar şi valoarea justă
Riscul de rată a dobânzii în cazul Grupului provine din împrumuturile pe termen scurt și lung.
Împrumuturile contractate cu dobândă variabilă expun Grupul la riscul de rată a dobânzii privind fluxul de
numerar, care este compensat parțial de numerarul deținut la rate variabile.
Împrumuturile cu dobândă fixă expun Grupul la riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă.
Împrumuturile Grupului la o rată variabilă au fost denominate în lei și în Euro.
Grupul își analizează în mod dinamic expunerea la rata dobânzii. Sunt simulate diferite scenarii, ținând
seama de refinanțări, de reînnoirea pozițiilor existente și de finanțările alternative. Pe baza acestor scenarii, Grupul
calculează impactul asupra profitului și pierderii al modificării ratei dobânzii. Pentru fiecare simulare, se folosește
același procent de modificare a ratei dobânzii pentru toate monedele. Scenariile se aplică numai în cazul datoriilor
care constituie poziții majore purtătoare de dobândă.
(b) Riscul de credit
Riscul de credit rezultă din numerar și echivalente de numerar, depozite la bănci și instituții financiare,
precum și de expunerile legate de creditare ale serviciilor foraj și construcții, incluzând creanțele de încasat și
tranzacțiile angajate.
În cazul băncilor și instituțiilor financiare, sunt acceptate numai cele evaluate independent cu un rating
minim „BB”. Pentru clienți, nu există o evaluare independentă, managementul evaluează bonitatea financiară a
clientului, ținând cont de poziția financiară, de experiența trecută și de alți factori. Limitele de risc individuale se
stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de consiliul de administrație. A se vedea nota
8(b) pentru prezentări suplimentare referitoare la riscul de credit.
(c) Riscul de lichiditate
Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate la nivel de entitate operațională a Grupului și
agregate de conducerea Grupului. Conducerea Grupului monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități
al Grupului, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel încât
Grupul să nu încalce limitele împrumuturilor sau înțelegerile legate de împrumuturi (unde e cazul) pentru toate
facilitățile de împrumut. Aceste previziuni țin cont de planurile de finanțare a datoriei Grupului, de respectarea
înțelegerilor, de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii din bilanțul contabil.
Conducerea Grupului investește surplusul de numerar în conturile curente purtătoare de dobânzi, depozitele
la termen, selectând instrumentele cu maturități adecvate sau lichiditate suficientă pentru a oferi o marjă suficientă,
așa cum s-a stabilit pe baza previziunilor sus-menționate.
În tabelul de mai jos sunt analizate datoriile financiare ale Grupului pe grupe de maturitate relevantă, în
funcție de perioada rămasă la data bilanțului contabil până la data maturității contractuale. Valorile prezentate în
tabel reprezintă valorile nominale neactualizate la data bilanțului contabil a platilor viitoare:
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La 31 12 2019

Sub 1 an

Împrumuturi
(exclusiv obligaţii din leasing financiar)
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
TOTAL
La 31 12 2018

Peste 5 ani

TOTAL

12,287

27,405

-

39,693

5,308

26,513

-

31,822

42,569

4,430

-

46,999

60,165

58,349

-

118,514

Sub 1 an

Împrumuturi
(exclusiv obligaţii din leasing financiar)
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
TOTAL

Între 2 și 5 ani

Între 2 și 5 ani

Peste 5 ani

TOTAL

20,149

28,539

-

48,688

3,642

27,962

-

31,604

37,429

5,482

-

42,911

61,220

61,983

-

123,204

3.2 Managementul riscului de capital
Obiectivele Grupului cu privire la administrarea capitalului vizează protejarea capacității Grupului de a-și
continua activitatea în viitor, astfel încât să aducă profit acționarilor și beneficii celorlalte părți implicate, precum
și menținerea unei structuri optime a capitalului pentru reducerea cheltuielilor de capital.
Pentru a menține sau ajusta structura capitalului, Grupul poate ajusta valoarea dividendelor acordate
acționarilor, poate restitui capital către acționari, emite noi acțiuni sau vinde active pentru reducerea datoriei.
La fel ca și alte entități care își desfășoară activitatea în același domeniu, Grupul monitorizează capitalul pe
baza coeficientului gradului de îndatorare. Datoria netă se calculează scăzând din totalul împrumuturilor (inclusiv
„împrumuturile pe termen scurt și lung” din bilanțul contabil consolidat) numerarul și echivalentele de numerar.
Capitalul total se calculează adunând la „capitalurile proprii” din bilanțul contabil consolidat datoria netă.
La 31 12 2018

La 31 12 2019

80,292
3,710
76,583
(23,509)
53,073
144%

Total împrumuturi (nota 16)
Mai puţin: numerar şi echivalent numerar (nota 11)
Datoria netă
Total capitaluri proprii
Total capital
Gradul de îndatorare

71,514
2,752
68,762
(19,684)
49,078
140%

3.3 Estimarea la valoarea justă
Evaluările la valoarea justă după nivelul următoarei ierarhii a evaluării la valoarea justă:
• Preţurile cotate (neajustate) pe pieţele active pentru active sau datorii identice - nivelul 1.
• Datele, altele decât preturile cotate, care sunt observabile pentru activ sau datorie, fie direct (adică, preţurile) fie
indirect (adică, derivatele din preţuri) – nivelul 2.
• Datele pentru activ sau datorie, care nu se bazează pe date de piaţă observabile (adică, datele introduse
neobservabile) - nivelul 3.
Tabelul următor prezintă activele grupului care sunt evaluate la valoarea justă la
La 31 12 2019

Activ
Active financiare disponibile pentru
vânzare
- Titluri de participare

Nivel 1

Nivel 2

31 12 2019

Nivel 3

TOTAL

979

-

82

1,061

979

-

82

1,061

Valoarea justă a instrumentelor financiare incluse La Nivelul 1 se bazează pe cotaţiile Bursei de Valori Bucureşti.
Capitalurile proprii incluse la Nivelul 3 nu se bazează pe date de piaţă observabile şi nu au fost depreciate.
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4 ESTIMĂRI ŞI RAŢIONAMENTE CONTABILE CRITICE
Estimările și raționamentele sunt evaluate continuu și au la bază experiența istorică și alți factori, inclusiv
anticipările privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile în condițiile date.
Estimări şi ipoteze contabile critice
Grupul elaborează estimări și ipoteze referitoare la viitor. Estimările contabile rezultate vor fi, prin definiție,
rareori egale cu rezultatele reale corespunzătoare. Estimările și ipotezele care implică un grad ridicat de risc sau
care determină ajustări semnificative ale valorilor contabile ale activului și pasivului în anul financiar următor sunt
soluționate în cele ce urmează.
(a) Impozit pe profit
Grupul este plătitor de impozit pe profit în mai multe jurisdicții. Pentru stabilirea provizionului pentru
impozitul pe profit sunt necesare aprecieri semnificative. Există mai multe tranzacții și calcule pentru care
determinarea impozitului final este incertă. Grupul recunoaște obligațiile pentru verificările fiscale anticipate
estimând dacă vor trebui achitate impozite suplimentare. Dacă rezultatul fiscal final al acestor operațiuni este
diferit de sumele înregistrate inițial, diferențele vor influența provizioanele pentru impozitul pe profit și impozitul
amânat în perioada în care se efectuează estimarea.
(b) Valoarea justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare
Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt tranzacţionate pe o piaţă activă se stabileşte pe baza
unor tehnici de evaluare. Grupul recurge la aprecieri pentru a selecta diferite metode şi a formula ipoteze pe baza
condiţiilor de piaţă existente şi pe baza situaţiilor financiare ale emitentului, existente la finalul fiecărei date de
raportare.
(c) Contracte de construcţie
Grupul utilizează metoda procentului de finalizare pentru contabilizarea contractelor cu preț fix pentru
furnizarea de servicii de foraj și construcții. Utilizarea metodei procentului de finalizare permite Grupului să
estimeze serviciile prestate până în prezent ca procent din totalul serviciilor ce trebuie prestate.
Stadiul de finalizare este estimat prin referință la costurile contractului realizate până la finalul perioadei de
raportare ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu
privire la activitatea viitoare în cadrul unui contract sunt excluse din costurile contractuale atunci când se stabilește
stadiul de finalizare. Acestea sunt prezentate ca stocuri, plăți anticipate sau alte active, în funcție de natura lor.
(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare
Grupul urmează recomandările IAS 39 pentru a stabili când un titlu de participare disponibil pentru vânzare
este depreciat. Pentru a stabili acest lucru, este nevoie de raționamente semnificative. Când face această estimare,
Grupul are în vedere, pe lângă alți factori, durata și măsura în care valoarea justă a unei investiții este mai mică
decât costul acesteia; și sănătatea financiară și perspectiva pe termen scurt a entității emitente, inclusiv a unor
factori cum ar fi performanța industriei și a ramurii, schimbările tehnologice și fluxurile de numerar operaționale și
de finanțare.
5 INFORMAŢII PE SEGMENTE
Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special, care
sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.
Începând cu primul trimestru din planul de reorganizare rapoartele întocmite de Conducerea societății vor
urmări îndeplinirea indicatorilor asumați prin planul de reorganizare în ceea ce privește veniturile, cheltuielile
directe, cheltuielile indirecte, marja operațională, EBITDA.
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Activitatea este analizată din perspectiva tipului de servicii prestate. Din punct de vedere geografic, 100%
din cifra de afaceri a fost realizată pe baza serviciilor prestate pe piața internă.
Segmentele de activitate identificate sunt: foraj şi construcţii.
Conducerea societatii evaluează performanţa segmentelor de activitate pe baza profitului înainte de
impozitare, de cheltuieli financiare şi de cele cu amortizarea şi deprecierea („EBITDA”). Rezultatele activităţilor
întrerupte nu sunt incluse în evaluarea EBITDA.
Societatea este înregistrată în România şi desfăşoară activitatea atat pe piaţa internă, cat si pe cea externă.
In anul 2019 societatea a realizat 100% din cifra de afaceri în România.
Informaţiile pe segmente pentru perioada încheiată la
0.01%

La 31 12 2019

Construcții
Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri
Cheltuieli operaționale
Profit / (pierdere) operational(ă) pe
segment
Cheltuiala cu amortizarea
Costuri financiare – net
Partea de profit a entităților asociate
Profit / (pierdere) inaintea impozitului
pe profit
Cheltuieli / Venituri cu impozitul pe profit
curent si amanat
Profitul / (pierderea) anului

Foraj

0.02%
Altele

100.00%
TOTAL

99,716

15

99,741

-

-

-

-

10

99,716

15

99,741

(0)

(87,441)

(21)

(87,462)

10

12,275

(6)

12,279

-

(6,596)

-

(6,596)

-

(1,979)

0

(1,979)

-

-

-

-

10

3,700

(5)

3,704

-

167

-

167

10

3,867

(5)

3,871

Informaţiile pe segmente pentru perioada încheiată la

Total venit pe segment
Venit intre segmente
Venituri
Cheltuieli operaționale
Profit / (pierdere) operational(ă) pe
segment
Cheltuiala cu amortizarea
Costuri financiare – net
Partea de profit a entităților asociate
Profit / (pierdere) inaintea impozitului
pe profit
Cheltuieli / Venituri cu impozitul pe profit
curent si amanat
Profitul / (pierderea) anului

99.98%

10

J

La 31 12 2018

sunt următoarele:

31 12 2019

31 12 2018

sunt următoarele:

0.09%
Construcții

99.83%
Foraj

0.08%
Altele

100.00%
TOTAL

102

113,057

88

113,246

-

-

-

-

102

113,057

88

113,246

(102)

(105,994)

(1,312)

(107,408)

(0)

7,063

(1,225)

5,839

(0)

(9,773)

(12)

(9,785)

-

(1,390)

(144)

(1,534)

-

-

-

-

(0)

(4,100)

(1,380)

(5,481)

-

244

(1,058)

(813)

(0)

(3,855)

(2,438)

(6,294)

J

6 IMOBILIZĂRI CORPORALE
Valoarea contabilă netă la 31 12 2019
redate în tabelul de mai jos:

precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt
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La 31 12 2019

Terenuri și
clădiri
J

Instalații și
mașini
J

Mobilier,
dotări și
echipamente
J
J

Active în
curs de
construcție
J
J

5,139

39,894

25

(0)

45,057

Valoare contabilă netă
inițială recalculată
Intrări

TOTAL

-

1,939

-

-

1,939

758

-

-

-

758

-

(17)

(12)

-

(28)

Cheltuieli cu amortizarea
și alte deprecieri

(170)

(5,908)

(6)

-

(6,084)

Valoare contabilă netă
finală

5,726

35,909

7

(0)

41,642

Diferențe din reevaluare
Ieșiri

J

Cost sau evaluare

J

A

A

A

98,799

369

(0)

104,896

(2)

(62,890)

(362)

-

(63,254)

5,726

35,909

7

(0)

41,642

Amortizare cumulată
Valoare contabilă netă
finală

J

5,728

Valoarea contabilă netă la 31 12 2018
redate în tabelul de mai jos:

precum și modificările acesteia în perioada de raportare sunt

Terenuri și
clădiri
J

Instalații și
mașini
J

Mobilier,
dotări și
echipamente
J

Active în
curs de
construcție
J

5,330

48,244

29

(0)

53,602

Intrări

-

1,611

7

-

1,617

Diferențe din reevaluare

-

-

-

-

-

(15)

(366)

-

-

(381)

(176)

(9,595)

(11)

-

(9,782)

25

(0)

45,057

La 31 12 2018
Valoare contabilă netă
inițială recalculată

Ieșiri
Cheltuieli cu amortizarea
și alte deprecieri
Valoare contabilă netă
finală

5,139

S

S

39,894

S

S

TOTAL

O

Cost sau evaluare

5,509

99,614

395

(0)

105,518

Amortizare cumulată

(371)

(59,720)

(370)

-

(60,460)

Valoare contabilă netă
finală

5,139

39,894

25

(0)

45,057

Terenurile şi clădirile Societătii au fost reevaluate ultima dată la 31 decembrie 2016 de către evaluatori
independenţi. La 31 decembrie 2008, Societatea a reevaluat şi celelalte clase de imobilizări corporale. Evaluarile sau facut pe baza informatiilor de pe piată.
Începând cu luna iunie 2017 societatea a început valorificarea activelor non core în urma promovării
acestora și publicării pachetelor cu bunurile scoase la vânzare conform strategiei de valorificare a activelor, parte a
planului de reorganizare.
Nu a fost capitalizată dobândă în costul mijloacelor fixe în cursul anului 2019 .
Împrumuturile bancare, facilităţile de descoperit de cont şi scrisorile de garanţie sunt garantate cu active
imobilizate cu valoare contabilă netă de :
53,902 miilei (la 31 12 2018 valoarea era de:
57,928 mii lei)
Vehiculele şi utilajele includ următoarele sume pentru care Societatea este locatarul în cadrul unui contract
de leasing financiar:
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La 31 12 2018

Cost – contracte de leasing financiar capitalizate
Amortizare cumulată
Valoare contabilă netă

La 31 12 2019

38,789
9,431
29,359

38,789
11,068
27,721

7. INVESTIȚII ÎN ENTITĂȚILE ASOCIATE
Investiția în titlurile Condmag SA a fost provizionată 100%.
Începând cu data de 20.07.2015 și până 13.03.2018 acțiunile emise de către CONDMAG SA au fost
suspendate
de de
la tranzacționarea
pe BVB.
La data
31 decembrie 2019,
valoarea justă a acțiunilor Condmag era de 1.747 mii lei (la 31.12.2018:
2.010 mii lei) cu o valoare individuală de 0,0100 lei/acțiune (la 31.12.2018: 0.0115 lei/acțiune) conform datelor
BVB.
8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

La 31 12 2019
Active conform bilanţului

Împrumuturi
și
creanțe

2

431

Clienţi şi alte creanţe cu excepţia avansurilor catre
furnizori şi a creanţelor fiscale

437

4,411

4,424

4,428

444

La 31 12 2018
Active conform bilanţului

4,482

446

-

29,261

-

1,061

1,061

2,752

-

2,752

32,013

1,061

33,074

Datorii
financiare la cost
amortizat

Datorii conform bilanțului
Împrumuturi (cu exc. obligațiilor din leasing financiar)
Obligații din leasing financiar
Furnizori și alte datorii cu excepția impozitului
amânat și a obligațiilor statutare
Total

TOTAL

29,261

Active financiare disponibile
pentru vânzare
Numerar şi echivalente de numerar
TOTAL

Active financiare
disponibile
pentru vânzare

39,693
31,822

CÎ
DÎ

40,234

495,CÎ 495,DÎ

111,749
Împrumuturi
și
creanțe

Clienţi şi alte creanţe cu excepţia avansurilor catre
furnizori şi a creanţelor fiscale
Active financiare disponibile
pentru vânzare
Numerar şi echivalente de numerar
TOTAL

Active financiare
disponibile
pentru vânzare

TOTAL

26,339

-

26,339

-

835

835

3,710

-

3,710

30,049

835

30,884

Datorii
financiare la cost
amortizat

Datorii conform bilanțului
Împrumuturi (cu exc. obligațiilor din leasing financiar)
CÎ
Obligații din leasing financiar
DÎ
Furnizori și alte datorii cu excepția impozitului amânat și
a obligațiilor statutare
495,CÎ 495,DÎ

48,688
31,604
36,132
116,424
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Împrumuturi către părţile afiliate
Împrumuturi către parti afiliate
CÎ
Dobânda de la părţi afiliate
DÎ
Proviz. pt.deprecierea împrumuturilor către părţi afiliate 495,CÎ 495,DÎ

La 31 12 2018

La 31 12 2019

5,250
1,134
(6,384)
-

5,243
1,134
(6,377)
-

Pentru împrumuturile depreciate către părţi afiliate a se vedea nota 10.
9 CLIENŢI ŞI ALTE CREANŢE
La 31 12 2018

Creanțe comerciale
Minus: ajustare pt.deprecierea creanţelor comerciale
Creanţe comerciale – net

F
491.411N

Sume datorate de clienţi pentru lucrări contractuale
Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate
clientilor pt. lucrări contractuale
Sume datorate clientilor pt.lucr.contractuale -nete

418.03
491.418

La 31 12 2019

13,174
(4,642)
8,532

8,879
(3,788)
5,092

3,281

2,273

(594)

(594)

2,688

1,679

Alte sume nefacturate clienţilor

F

3,043

11,862

Avansuri către furnizori
Minus: ajustare pentru deprecierea creanţelor din
avansuri către furnizori
Creanţe din avansuri către furnizori

F

1,609

1,030

(1,119)

(1,103)

491

(72)

Alte creanțe
Minus: ajustare pentru deprecierea altor creanţe
Alte Creanţe

8.6

1,595
(919)
675

1,512
(919)
592

14,120

16,935

(13,146)

(13,277)

973

3,657

M

M

Creanţe față de părţi afiliate
CR REC
Minus: ajustare pentru deprecierea creanţelor de la părţi
495,CR REC.
afiliate
Creanţe față de părţi afiliate – net
Împrumuturi către părţi afiliate
CÎ
DÎ
Minus: ajustare pentru deprecierea împrumuturilor către
495,CÎ 495,DÎ
părţi afiliate
Împrumuturi către părţi afiliate – net (Nota 29)

6,384

6,377

(6,384)

(6,377)

-

-

Reţineri (garantii)
Minus porţiunea pe termen lung: reţineri (garantii)
Porţiunea curentă: reţineri (garantii)

12,038
(1,341)
10,697

7,983
(1,214)
6,769

27,099

29,579

M

512-GBE

TOTAL CREANȚE

Valoarea contabilă a tuturor creanţelor curente aproximează valoarea justă a acestora. Nu există diferenţe
semnificative între valoarea contabilă şi valoarea justă a garanţiilor.
Vechimea crențelor comerciale care sunt scadente, dar nedepreciate, se prezintă astfel:
La 31 12 2018

Până la 1 lună
Între 1 - 3 luni
Între 3 - 6 luni
Între 6 - 12 luni
Peste 12 luni
TOTAL

1
1
1
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3
3
3

8,335
9
29
140
19
8,532

La 31 12 2019

5,051
8
7
26
5,092

Valorile nete ale clienţilor şi altor creanţe ale grupului sunt exprimate în:
La 31 12 2018

LEI
USD
EURO
TOTAL

1
1

La 31 12 2019

27,040
13
46
27,099

3
3

29,551
28
1
29,579

Mișcările provizioanelor Grupului pentru deprecierea creanțelor comerciale sunt următoarele:
La 31 12 2018

La 1 ianuarie
Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2019

7,175
1,784
1,972
7,363

7,363
1,330
459
6,492

Mişcările ajustarilor pentru creanţe depreciate au fost incluse în „Ajustari de valoare pentru activele
circulante - net” în situatia rezultatului global (nota 20). Sumele înregistrate în contul de ajustari pentru depreciere
sunt, în general, eliminate din bilanţ atunci când nu se anticipează posibilitatea recuperării altor sume.
Mișcările aferente ajustării Grupului pentru deprecierea creanțelor de la părțile afiliate sunt după cum
urmează:
La 31 12 2018

La 1 ianuarie
Ajustări pentru deprecierea creanţelor față de părțile
afiliate
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2019

13,811

13,058

841
87
13,058

72
203
13,189

Mişcările ajustarilor pentru creanţe depreciate au fost incluse în „Ajustari de valoare pentru activele
circulante - net” în contul de profit şi pierdere.
Mișcările aferente ajustărilor Grupului pentru deprecierea împrumuturilor acordate părților afiliate sunt
după cum urmează:
La 31 12 2018

La 1 ianuarie
Ajustare pentru deprecierea împrumuturilor acordate
părţilor afiliate
Sume neutilizate stornate
Creanțe depreciate pe parcursul perioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2019

6,489

6,384

105
6,384

7
6,377

Mişcările ajustarilor pentru împrumuturi depreciate acordate părţilor afiliate au fost incluse în „ajustari de
valoare pentru activele circulante, net” în contul de profit şi pierdere.
10 STOCURI
La 31 12 2018

Materii prime si materiale consumabile
Active imobilizate detinute in vederea
Producţia în curs de execuţie
Marfuri
Produse finite
Alte stocuri

301
311
331
371
345
303

302

308

351

378
346
381

4428
348

354

- 28 -

5,996
12,997
1,529
0
328
607

La 31 12 2019

5,777
12,420
1,529
0
312
1,184

Ajustari pentru depreciere stocuri

391

3921 3922

TOTAL

3945 3946

393

398

(5,647)

(4,979)

15,812

16,243

Grupul a constituit in cursul anului de raportare ajustări de depreciere pentru stocuri cu mișcare lentă sau fără
mișcare în proporție de 50% pentru cele cu vechime între 361-720 zile și 100% pentru cele cu vechime mai mare
de 720 zile.
11 NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR
La 31 12 2018

Numerar în casă
Conturi bancare
TOTAL

La 31 12 2019

6
3,703
3,710

531

51
2,701
2,752

12 CAPITAL SOCIAL ŞI PRIME DE CAPITAL
La data de 31 12 2019 structura acţionariatului societății este urmatoarea:
La 31 12 2019
Călburean Gheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Alţi acţionari persoane fizice
Alţi acţionari persoane juridice
TOTAL

La 31 12 2018
Călburean Gheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Alţi acţionari persoane fizice
Alţi acţionari persoane juridice
TOTAL

Număr de acțiuni

Procent deținere

Capital social
(retratat)

500,766,391

49.96%

70,429

138,485,300

13.82%

19,477

363,071,603

36.22%

51,063

-

0.00%

-

1,002,323,294

100.00%

140,969

Număr de acțiuni

Procent deținere

Capital social
(retratat)

500,766,391

49.96%

70,429

139,586,800

13.93%

19,632

236,889,889

23.63%

33,317

125,080,214

12.48%

17,592

1,002,323,294

100.00%

140,969

La data de 31 12 2019
numărul total autorizat de acţiuni este de 1,002,323,294 buc. fiecare având o
valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Toate acţiunile emise sunt plătite în întregime.
Diferența dintre valoarea nominală și valoarea raportată conform IFRS adoptate de Uniunea Europeana
constă în ajustări de hiperinflație, care au fost înregistrate în conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiară în
economiile hiperinflaționiste” până la 31 decembrie 2003.
13 CONTRACTE DE CONSTRUCŢIE
La 31 12 2018

Poz.netă a ctr.în curs de desf. în bilanţul contabil
Sume datorate de clienţi pentru lucrări contractuale
Sume datorate clienţilor pentru lucrări contractuale
TOTAL

418.03

La 31 12 2019

3,281
3,427
(146)
3,281

Cu privire la contractele de construcții în derulare la 31.12.2019 sunt prezentate următoarele informații:
- valoarea estimată totală a contractelor este de:
48,823
- valoarea totală a costurilor realizate până la 31 12 2019 este de:
85,711
- valoarea totală a profitului recunoscut este de:
19,095
- valoarea totală a pierderii recunoscute (pt proiectele unde a fost cazul) este de:
-2,190
- valoarea totală a avansurilor primite de Societate este de:
0
- valoarea totală a garanțiilor de bună execuție reținute este de:
4,797
- valoarea venituri din producție în curs realizată și nefacturată este de:
1,076
- valoare venituri din ajustări ”venituri din construcții” în perioada de raportare este
1,197
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2,273
2,279
(6)
2,273
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;
mii lei;

14 ALTE REZERVE
Rezerve din
reevaluare

Dif. val. justă
active fin.
disp. pt. vânz.
(AFS)

Rezerve
legale și alte
rezerve
61,693

TOTAL

Sold la 01 01 2019
Rezerve legale
Diferențe din reevaluare

9,933

157

-

-

-

756

-

-

756

Repartiz.rez.reportat din rezerve

(124)

-

-

(124)

226

-

226

(101)

(36)

-

(137)

10,464

346

61,693

72,503

Mod. de valoare justă AFS
Imp.profit amânat recunoscut pe
seama capitalurilor proprii

Sold la 31 12 2019

-

71,783
-

15 FURNIZORI ŞI ALTE DATORII
La 31 12 2018

La 31 12 2019

16,829
1,670
4
4,272
11,960
1,397

23,071
2,527
4
6,052
8,170
411

36,132

40,234

58
72
(94)

(0)
(22)

(2,770)

(1,881)

-

-

TOTAL

(2,733)

(1,903)

Porţiunea curentă

33,398

38,332

Datorii comerciale
Garanţii
Sume datorate clienţilor pentru lucrări contractuale
Avansuri de la clienţi
Sume datorate părţilor afiliate (Nota 29)
Personal,asigurări sociale şi alte impozite
Creditori diversi

12.4 17.4
167.02
419

A

4,581.00

TOTAL
Minus porţiunea pe termen lung: datorii comerciale
Minus porţiunea pe termen lung: garanţii
Minus porţiunea pe termen lung: avansuri de la clienţi
Minus porţiunea pe termen lung: sume datorate părţilor
Minus portiunea pe termen lung: personal,asigurări
sociale şi alte impozite
Minus portiunea pe termen lung: creditori diverși

17.4
167.02 167,02
4192

Grupul are înregistrate analitic în evidență contabilă datoriile comerciale pentru care există distribuiri în
planul de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen scurt
așa cum rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic datoriile comerciale așa cum
rezultă din tabelul definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
16 ÎMPRUMUTURI
La 31 12 2018

La 31 12 2019

Pe termen lung
Împrumuturi bancare pe termen lung
Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturi de la părţile afiliate (Nota 29)

14.2

TOTAL

28,539
27,962
-

27,405
26,513
-

56,501

53,919

20,149

12,287

Pe termen scurt
Împrumuturi bancare pe termen scurt

10.2
- 30 -

3,642
-

5,308
-

TOTAL

23,791

17,596

Total împrumuturi

80,292

71,514

Datorii din contracte de leasing financiar
Împrumuturi de la părţile afiliate (Nota 29)

Societatea are înregistrate analitic în evidență contabilă împrumuturile pentru care există distribuiri în planul
de reorganizare, prezentate în situațiile financiare pe porțiunea pe termen lung și porțiunea pe termen scurt așa cum
rezultă din planul de plăți, iar în evidența extracontabilă în mod analitic împrumuturile așa cum rezultă din tabelul
definitiv al creanțelor pentru care nu există distribuiri în planul de reorganizare.
(a) Împrumuturi bancare
Împrumuturile bancare au scadenţa maximă până în anul 2019 şi au rată a dobânzii variabile legată de rata
dobânzii Euribor sau Robor plus o marjă.
Valoarea justă a împrumuturilor aproximează valoarea contabilă a acestora. Impactul scontării nu este
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile.
Valorile contabile ale împrumuturilor contractate de companie sunt exprimate în următoarele devize:
La 31 12 2018

La 31 12 2019

22,602
26,086
48,688

EURO
RON

19,938
19,755
39,693

(b) Datorii din contracte de leasing financiar
Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin
locatorului în caz de neplată.
La 31 12 2018

La 31 12 2019

547
759
1,306

Sub 1 an
Între 1 şi 5 ani
Peste 5 ani

5,359
26,562
31,921

Soldul datoriilor din leasing financiar existente la data de 31.12.2019 se datorează achiziționării în leasing,
după data intrării în insolvență, a trei generatoare CAT (în luna decembrie 2015) și a altor echipamente (două
instalații de foraj - instalatie F400 si instalatie F350 TO Bentec) utilizate în activitatea curentă (în lunile iulie și
noiembrie 2017). Contractul de achizitie generatoare CAT a fost finalizat in dec 2019 , operandu-se transferul de
proprietate.
17 SUBVENTII PENTRU INVESTITII
Grupul nu a beneficiat de subvenții pentru investiții.
18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
Analiza activelor şi datoriilor privind impozitul pe profit amânat se prezintă după cum urmează:
Active privind impozitul amânat:

La 31 12 2018

Active privind impozitul amânat de recuperat după mai
mult de 12 luni
Active privind impozitul amânat de recuperat în termen
de 12 luni

> 1 an
< 1 an

- 31 -

La 31 12 2019

5,837

5,644

-

-

5,837

5,644

Datorii privind impozitul amânat:

La 31 12 2018

Datorii privind impozitul amânat de recuperat după mai
mult de 12 luni
Datorii privind impozitul amânat de recuperat în termen
de 12 luni

> 1 an

2,749

2,528

-

-

2,749

2,528

3,088

3,116

< 1 an

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

La 31 12 2019

Modificarea brută aferentă impozitului pe profit amânat este următoarea:
La 31 12 2018

La 31 12 2019

(3,820)

(3,088)

Situatia rezultatului global (înregistrat)/creditat

811

(165)

Impozit pe profit amânat inclus direct in capitaluri

(79)

137

(3,088)

(3,116)

La 1 ianuarie

4412

La 31 decembrie

4412

Modificarea în active şi datorii privind impozitul pe profit amânat în cursul anului, fără a lua în considerare
compensarea soldurilor aferente aceleiaşi autorităţi fiscale, este următoarea:
Datorii privind
impozitul amânat
(ct.4412.01)
J

Contracte
de
construcţii

Depreciere
accelerată

Deprecierea
aferenta dif.
din reeval.

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

4412.01

La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2018
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2019

TOTAL

-

1,266

827

62

2,156

-

672

(52)

(27)

593

-

1,938

776

35

2,749

-

(359)

101

36

(221)

-

1,580

877

71

2,528

Impozitul pe profit amânat – activ este recunoscut cu privire la pierderile fiscale reportate în măsura în care
este probabilă realizarea beneficiului fiscal aferent din profitul impozabil viitor. Pierderea fiscala poate fi reportată
contra unui venit impozabil viitor, putand fi recuperata pe o perioada de 7 ani.
Active privind
impozitul amânat
(ct.4412.02)
La 31 12 2017
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2018
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2019

Contracte
de
construcţii

Provizioane

Pierdere
fiscală

-

TOTAL

-

(5,976)

-

-

(5,976)

-

139

-

-

139

-

(5,837)

-

-

(5,837)

-

193

-

-

193

-

(5,644)

-

-

(5,644)
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19 PROVIZIOANE PENTRU OBLIGAŢII ŞI CHELTUIELI
Proviz. pt.
proiecte
cu marja
negativa
conform
IAS 11

Proviz.
pentru
litigii
##

1512.03

La 31 12 2018

-

Proviz. pt.
garanţii
acordate
clienților

Proviz. pt.
beneficiile
angaj.

1512.02

##

-

2,286

##

Proviz.
pt.
concedii
neefect. și
alte
obligații

##

TOTAL

##

222

4,031

1,523

Înregistrat/(creditat) în
contul de profit / pierdere:
-Provizioane suplimentare
- Utilizate în timpul
anului
La 31 12 2019

261

-

477

22

1,045

-

-

(157)

(24)

(1,417)

(1,598)

2,606

219

1,151

4,238

261

-

1,805

(a) Provizioane pentru garanţii
Pe baza contractelor încheiate cu clienţii, grupul acordă garanţii de bună execuţie clienţilor săi, de 5 – 10 %
din valoarea totală a lucrărilor de construcţie facturate. Societatea a calculat:
- provizioane de 10% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru a putea acoperi defectele pe perioada de
garanţie, până la recepţia finală, având în vedere faptul că aceasta este cea mai bună estimare a costurilor
reparaţiilor necesare;
- provizioane de 100% din valoarea garanţiilor de bună execuţie, pentru garanțiile de bună execuție care se
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
(b) Concedii neefectuate
Provizionul pentru concedii neefectuate pe parcursul perioadei include cheltuielile cu salariile şi toate
cheltuielile sociale aferente.
(c) Alte obligatii
Provizionul pentru litigii reprezintă 100% din valoarea unei amenzi aplicată de Consiliul Concurenţei din
România, împotriva căreia în perioada următoare se vor urma toate căile de atac legale.
Provizionul pentru pensii şi obligaţii similare s-a calculat prin determinarea obligaţiilor faţă de salariaţi la
pensionare prin estimarea probabilităţii de a se pensiona din societate a fiecărui angajat, în funcţie de vârstă, sex,
funcţie, salariu, vechime în muncă, vechime în societate, etc.
20 ALTE (PIERDERI)/CÂŞTIGURI - net
La 31 12 2018

Cheltuieli privind activele cedate
Venituri din vanzarea activelor
Alte (pierderi)/câştiguri– net

6583
7583

(2,646)
2,262
(384)

La 31 12 2019

(447)
483
36

21 ALTE VENITURI
La 31 12 2018

Alte venituri din exploatare
Venituri din subventii
Venituri din sconturi primite

A

A
A

A
A

A
A

2
7418 7419
767

322
322

La 31 12 2019

250
250

22 ALTE CHELTUIELI
La 31 12 2018
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La 31 12 2019

Energie electrică, încălzire şi apa
Alte impozite, taxe şi cheltuieli similare
Despăgubiri, amenzi şi penalizări
Alte cheltuieli de exploatare
O
J

O
J

O
J

605
635
J
O

O

J

(2,859)
(793)
(844)
(1,198)
(5,695)

(4,309)
(618)
(2,237)
(832)
(7,996)

Cheltuielile mari cu energia se datorează faptului că reprezintă o alternativă mai economică (acolo unde
beneficiarul și proiectul permite) decât varianta termică cu motorină, aceasta din urmă generând și o ieșire de cash
imediată.
La poziția Despăgubiri, amenzi şi penalizări ponderea cea mai mare o reprezintă valoarea echipamentelor
pierdute în subteran în timpul operațiunilor de foraj.
Pozitia ”Alte cheltuieli” o reprezinta cheltuielile cu protectia mediului, cheltuieli cu masa personalului
beneficiarului, cheltuieli sociale, cheltuieli regularizare tabel definitiv - masa credala și alte cheltuieli diverse.
23 CHELTUIELI AFERENTE BENEFICIILOR ANGAJAŢILOR
CHELTUIELI
Salarii şi indemnizaţii
Cheltuieli cu asigurări sociale

La 31 12 2018

7
645

NUMĂR MEDIU DE ANGAJAŢI
Număr de angajaţi

La 31 12 2019

(22,190)
(696)
(22,887)
La 31 12 2018

NMS

(19,652)
(0)
(19,652)
La 31 12 2019

316

207

24 VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE
Cheltuieli financiare

La 31 12 2018

Cheltuieli cu dobânda:
- Împrumuturi bancare
- Obligaţii din contracte de leasing financiar
- Alte cheltuieli privind dobanzile

666.01
666.02
666.03

Câștiguri/(pierderi) nete din schimb valutar aferente
activităţilor de finanţare
Alte cheltuieli financiare
O
O
Cheltuieli financiare

(665-765)
(668-768)
O
O

Venituri financiare
Venituri din interese de participare
Venituri din dobânzi:

(1,159)

(988)

(226)
(934)
-

(15)
(973)
-

(372)

(1,000)

-

-

(1,531)

(1,988)

La 31 12 2018

N

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

La 31 12 2019

762

F

767

Alte câștiguri (pierderi) financiare

La 31 12 2019

7

9

7
-

9
-

7

9

La 31 12 2018

Câștiguri (pierderi) din proviz. pt. deprecierea imob.financiare
Câștiguri (pierderi) din investiții financiare cedate
Alte câștiguri (pierderi) financiare - net
CHELTUIELI FINANCIARE NETE

- 34 -

786-686
(764-

La 31 12 2019

9,060
(9,070)
(10)

-

(1,534)

(1,979)

25 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
La 31 12 2018

Impozit curent:
- Impozit curent la profitul aferent anului
Impozit amânat (nota 18):
- Originea şi stornarea diferenţelor temporare
Cheltuiala cu impozitul pe profit

691
792
692

La 31 12 2019

-

-

813
813

(167)
(167)

Impozitul pe profit al grupului diferă de suma teoretică care ar rezulta daca s-ar utiliza rata aplicabilă
profitului grupului astfel:
La 31 12 2018

Profit/(pierdere) înainte de impozitare

(5,481)

3,704

-

593

(14,175)
(14,078)
324
25,077
(15,099)
-

(4,200)
(4,384)
124
9,948
(25,181)
-

-

-

(23,431)

(19,990)

Impozitul calculat la rata de impozitare
Efectele fiscale ale:
- Deduceri
- Venituri nesupuse impozitării
- Alte sume asimilate veniturilor
- Cheltuieli nedeductibile fiscal
- Utilizarea de pierderi fiscale nerecuperate anterior
- Minus: Credit fiscal
Cheltuiala / Venitul cu impozitul pe profit

J
J
11.2
F
F
F
691

692

Profit impozabil / (pierdere fiscala)

La 31 12 2019

792

26 REZULTATUL PE ACŢIUNE
(a) De bază
Rezultatul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului aferent acţionarilor societăţii la numărul
mediu ponderat al acţiunilor ordinare aflate în emisiune în timpul anului, cu excepţia acţiunilor ordinare
achiziţionate de societate şi păstrate ca acţiuni de trezorerie (nota 13).
La 31 12 2018

Rezultat aferent acţionarilor societăţii
Numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare în curs de
emisiune (mii)

La 31 12 2019

(6,294)

3,871

1,002,323

1,002,323

(0.0063)

0.0039

(b) Diluat
Rezultatul diluat pe acţiune este calculat prin ajustarea numărului mediu ponderat al acţiunilor existente
pentru a lua în considerare conversia tuturor acţiunilor potenţial diluate. Grupul nu are datorii convertibile sau
opţiuni de emisie de acţiuni care pot fi transformate în acţiuni comune care ar putea duce la ajustarea numărului
mediu ponderat al acţiunilor.
În anii 2018 și 2019 nu au fost plătite dividende.
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27 NUMERAR GENERAT DIN ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE
La 31 12 2018

La 31 12 2019

Profit/(pierdere) net
Ajustări pentru:
- Depreciere
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe (nota 21)
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core
- Venituri din vanzarea activelor financiare
- Venituri din dobânzi (nota 25)
- Cheltuiala cu dobânda (nota 25)
- Cheltuiala/(venitul) cu înreg.plan plăți cf.plan
- Impozit pe profit curent și amânat (nota 26)
- Ajustari de depreciere pentru stocuri şi creanţe
- Partea de (profit)/pierdere în entit. asociată (nota 7)
- Efectul pierderii controlului asupra unor filiale și alte
- Provizioane pentru obligaţii şi cheltuieli
- Pierderi din schimbul valutar
- Pierderi din creante
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii
- Venituri din dividende incasate
Profit operațional înainte de modif.capitalului circ.

(6,294)

3,871

9,785
384
(7)
1,159
274
813
(448)
(421)
372
596
6,214

6,084
(36)
(9)
988
122
(59)
(1,415)
207
1,000
(228)
127
10,653

Modificări ale capital circulant:
- Stocuri
- Creanțe comerciale si alte creanțe
- Datorii comerciale si alte datorii

5,395
317
10,358
(5,279)

1,644
(1,009)
(22)
2,675

Numerar generat din exploatare

11,609

12,297

28 CONTINGENŢE
Grupul are datorii contingente cu privire la litigiile rezultate din activitatea obișnuită. Nu se anticipează alte
datorii semnificative rezultate din datoriile contingente.
(a) Litigii
Grupul este obiectul unui număr de acțiuni în instanță rezultate în cursul normal al desfășurării activității.
Conducerea Grupului consideră că aceste acțiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupra rezultatelor
economice și a poziției financiare a Grupului, cu excepția celor prezentate în aceste situații financiare.
(b) Impozitare
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este într-o fază de adaptare
la jurisprudenţa Uniunii Europene. Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite
situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe
suplimentare şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente (în prezent nivelul dobânzii este de 0,02% pentru
fiecare zi de întârziere iar nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere). În
România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea societatii consideră
că obligaţiile fiscale incluse în aceste situaţii financiare sunt adecvate.
(c) Preţul de transfer
Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia tranzacţiile între părţile
afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa. Contribuabilii locali care desfăşoară tranzacţii cu părţi afiliate
trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor fiscale din România, la cererea scrisă a acestora,
dosarul de documentare a preţurilor de transfer.
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Neprezentarea dosarului de documentare a preţurilor de transfer sau prezentarea unui dosar incomplet poate
duce la aplicarea de penalitati pentru neconformitate; în plus faţă de conţinutul dosarului de documentare a
preţurilor de transfer, autorităţile fiscale pot interpreta tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea
conducerii şi, ca urmare, pot impune obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer.
Conducerea societatii consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal pentru verificarea preţurilor de
transfer. Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale autorităţilor fiscale nu poate fi estimat în mod
credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia financiară şi/ sau pentru operaţiunile societatii.
Cu sprijinul unei firme de consultanță din domeniu, SC DAFORA SA a întocmit dosarul prețurilor de
transfer atât pentru perioada 2010-2015, cât și pentru perioada 2016-2017. Si pentru anul 2018 societatea este in
curs de actualizare a dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiilor cu partile afiliate.
(d) Criza financiară
Volatilitatea recentă a pieţelor financiare internaţionale şi româneşti:
Actuala criză globală de lichidități a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de
capital, nivelurile scăzute de lichiditate în sectorul bancar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile
interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori. În prezent, întregul impact al actualei crize
financiare este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.
Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziţiei financiare a Societăţii a scăderii în
continuare a lichidităţii pieţelor financiare şi a creşterii volatilităţii cursului de schimb al monedei naţionale şi a
indicilor pieţelor de capital. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea
Societăţii în condiţiile actuale.
Impactul asupra lichidităţii
Volumul finanțărilor din economie s-a redus semnificativ în ultima vreme. Aceasta poate afecta capacitatea
Grupului de a obține noi împrumuturi și/sau de a refinanța împrumuturile existente în termeni și condiții similare
cu finanțările precedente.
Impactul asupra clienţilor/ împrumutătorilor
Clienții și alți debitori ai Grupului pot fi afectați de condițiile de piață, ceea ce poate afecta capacitatea
acestora de a rambursa sumele datorate. Aceasta poate avea impact și asupra previziunilor conducerii Grupului cu
privire la fluxurile de numerar și asupra evaluării deprecierii activelor financiare și nefinanciare. În măsura în care
există informații disponibile, conducerea a reflectat în mod adecvat estimările revizuite ale fluxurilor de numerar
viitoare în evaluarea deprecierii.
(e) Angajamente
Garanţii

SGB

La data de 31 12 2019 grupul avea emise scrisori de garanţie în favoarea unor terţe părţi in valoare
de
8,746 mii lei (la 31 12 2018 valoarea era de:
3,112 mii lei) . În cazul în care grupul nu îsi
îndeplineste obligatiile contractuale aceste scrisori se transformă în datorii.
29 TRANZACŢII CU PĂRŢI AFILIATE
S-au efectuat următoarele tranzacţii cu părţile afiliate:
(a) Vânzări de bunuri şi servicii
La 31 12 2018

Entități asociate
- Vânzări de bunuri
- Vânzări de servicii
- Vânzări de active fixe

VBEA
VSEA
VAEA
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122
-

La 31 12 2019

77
-

Entităţi sub control comun
- Vânzări de bunuri
- Vânzări de servicii
- Vânzări de active fixe

6,362
-

VBCC
VSCC
VACC

437
3,848
-

Vânzările de servicii sunt negociate cu terţii pe o bază cost-plus, care permite o marjă ce variază de la 5% la 10%.
(b) Achiziţii de bunuri şi servicii
La 31 12 2018

La 31 12 2019

Entități asociate
- Achiziţii de bunuri
- Achiziţii de servicii
- Achiziţii de active fixe

ABEA
ASEA
AAEA

6
623
-

(469)
149

Entităţi sub control comun
- Achiziţii de bunuri
- Achiziţii de servicii
- Achiziţii de active fixe

ABCC
ASCC
AACC

4
7,241
4,322

231
10,745
1,283

(c) Compensaţii acordate personalului – cheie din conducere
Personalul-cheie din conducere include directori (executivi, neexecutivi şi administratori), membri ai Comitetului
Executiv.
La 31 12 2018

Salarii și plăți

1,770

SAL-PL

La 31 12 2019

1,416

(d) Solduri la sfârşit de an rezultate din vânzări /cumpărări de bunuri/servicii
La 31 12 2018

Entități asociate
- Creanţe de la părţile afiliate (Nota 10):
- Avansuri acordate părţilor afiliate (Nota 10)
Entităţi sub control comun
- Creanţe de la părţile afiliate (Nota 10):
- Avansuri acordate părţilor afiliate (Nota 10)
- Sume datorate de la părţile afiliate pentru lucrări
contractuale (Nota 10)

La 31 12 2019

d.c.1
d.c.2

13,249
-

13,373
-

d.c.3
d.c.4

426
-

3,562
-

13,675

16,935

La 31 12 2018

La 31 12 2019

Entități asociate
- Datorii către părţi afiliate (Nota 17)
- Avansuri acordate de părţile afiliate (Nota 17)

d.d.1
d.d.2

954
0

794
-

Entităţi sub control comun
- Datorii către părţi afiliate (Nota 17)
- Avansuri acordate de părţile afiliate (Nota 17)

d.d.3
d.d.4

3,245
72

5,258
-

4,272

6,052
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Creanţele nu sunt garantate şi nu poartă dobândă. Ajustarile pentru creanţe de la părţile afiliate sunt
prezentate în nota 10.
Datoriile către părţile afiliate rezultă, în principal, din tranzacţii de achiziţie. Datoriile nu poartă dobândă.
(e) Împrumuturi către părţi afiliate
La 31 12 2018

Împrumuturi către entităţile asociate
Împrumuturi către entitățile deținute sub control comun

e.1
e.2

La 31 12 2019

4,077
2,307
6,384

4,077
2,300
6,377

Împrumuturile către entitățile asociate au avut scadențe sub un an și au fost renegociate de-a lungul
timpului având o rată a dobânzii egală cu rata dobânzii de referință comunicată de BNR, iar la momentul
prezentei raportări aceste împrumuturi sunt provizionate 100%, fără a se mai calcula dobânzi (acestea
fiind societăți aflate în procedura de faliment).
30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

În perioada de raportare nu au existat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare
emise de societatea comercială.
In anul 2020 societatea a continuat valorificarea activelor , in vederea indeplinirii obiectivelor din plan,
astfel ca in primul trimestru al anului au fost valorificate active in suma de 5.390.706 lei.
La data aprobarii prezentelor situatii financiare, Romania se afla in situatia de criza creata de raspandirea
CORONAVIRUS. Incepand cu data de 11.03.2020, societatea a decis ca prezenta personalului TESA la sediul
societatii sa se reduca prin alternarea cu efectuarea de concedii si organizarea activitatii in vederea evitarii
aglomerarii de persoane si a reducerii la minimum a riscului de infectare cu COVID-19.
Datorita dispersiei mari pe teritoriul tarii, deplasarea personalului la sonde se face cu autoturism propriu sau
cu microbuzul societății, unde exista aceasta posibilitate, cu respectarea masurilor de prevenire a raspandirii
COVID-19.
Personalul a primit gratuit manusi si masti de protectie in masura in care acestea au fost disponibile pentru
achizitionare si de asemenea au fost intensificate masurile de igienizare a spatiilor de lucru precum si a
automobilelor folosite.
De asemenea tinand cont de noile reglementari legale ce vin in sprijinul intreprinderilor odata cu instituirea
starii de urgenta si Dafora va utiliza masurile de protectie sociala care ii sunt aplicabile.
In vederea depasirii Focarul Covid-19 a provocat cea mai puternică scădere a prețului petrolului din ultimii
ani, Brent a ridicat aproximativ 33 dolari pe baril la momentul scrierii, iar West Texas Intermediate cu puțin peste
30 de dolari pe baril.
De asemenea odată cu restricțiile de călătorie și oamenii care se auto-izolează, cererea de petrol brut în
Europa si Statele Unite ar putea scădea cu până la 2,5 milioane bpd, iar cererea de carburant auto va scădea de la
300 la 400.000 bpd până la sfârșitul anului. La toate acestea se adauga războiul prețurilor petrolului dintre Arabia
Saudită și Rusia.
Pe măsură ce evaluăm tendințele și problemele cele mai proeminente pentru sectoarele de petrol și gaze din
aceste perspective, trebuie sa fim conștienți de riscurile macroeconomice .
Tinand cont de cele enumerate, schimbările fundamentale în mediul de afaceri pe termen lung ar putea
deveni tot mai evidente. În timp ce consolidăm cu atenție capacitățile detinute tinta este si spre o disciplina
financiară și strategiile de investiții prudente care ar trebui să contribuie la stabilizare.
Nu sunt alte evenimente semnificative de menționat.
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DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE
S-au întocmit situatiile financiare consolidate anuale la 31.12.2019 pentru:
S.C. DAFORA S.A.
32 - SIBIU
Medias str. P-ta Regele Ferdinand I nr.15
J 32/ 8/ 1995
35 -Societate comerciala cu raspundere limitata
CAEN 1910 Activităti de servicii anexe extractiei
petrolului si gazelor naturale
Cod de identificare fiscală: RO 7203436
Entitate:
Judeţul:
Adresa:
Nr. din registrul comerţului:
Forma de proprietate:
Activitate preponderentă:

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 anuale la 31.12.2019 şi confirmă că:
a) Situatiile financiare consolidate anuale la 31.12.2019, 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 corecta si conforma cu
realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere
d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
e) Raportul adminstratorului include o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor
societății.
Administrator special
Gheorghe Calburean
Compartiment contabilitate,
Gaidarji Stela,
în numele
S.C. Stela Cont SRL

Raportul auditorului independent
Către acţionarii DAFORA S.A. - în reorganizare, in judicial reorganisation, en
redressement

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare consolidate
Opinia cu rezerve
1. Am auditat situaţiile financiare consolidate anexate ale S.C. DAFORA S.A. - în
reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement ("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 și ale filialelor sale
(împreună “Grupul”) care cuprind situația consolidată a poziției financiare la data de
31.12.2019, situația consolidată a rezultatului global, situația consolidată a modificărilor
capitalurilor proprii și situația consolidată a fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului
încheiat la data respectivă, şi notele explicative la situațiile financiare consolidate, inclusiv
un sumar al politicilor contabile semnificative. Situaţiile financiare consolidate menţionate se
referă la:
• Activ net negativ / Total capitaluri negative:
• Rezultatul net al exerciţiului financiar:

-19.684 mii lei,
3.871 mii lei, profit

2. În opinia noastră, cu excepția posibilului efect al aspectului menționat în paragraful 3 și a
efectului aspectului menționat în paragraful 4 de mai jos, situaţiile financiare consolidate
anexate ale Grupului la 31.12.2019 au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
(„OMFP 2844/2016”) şi cu politicile contabile descrise în notele explicative la situaţiile
financiare consolidate.
Baza pentru opinia cu rezerve
3. După cum este prezentat în nota 1 și nota 7, situațiile financiare consolidate conțin
informații financiare ale entității afiliate Condmag S.A. pentru care a fost emis un raport de
audit cu imposibilitatea exprimării unei opinii asupra situațiilor financiare la data de 31
decembrie 2019. În consecință, nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate
pentru a determina eventualele ajustări asupra acestor informații financiare incluse în
situațiile financiare consolidate la 31 decembrie 2019.
4. La data de 31.12.2019 Dafora S.A. nu a înregistrat o factură in valoare de 1.719.563 lei
(fără TVA) primită de la un furnizor pentru lucrări prestate în cursul anului 2019 în cadrul
unui contract de foraj, deoarece valoarea acestor lucrări nu a fost acceptată încă de către
beneficiarul final al contractului de foraj. În consecință, la data de 31.12.2019 poziția
de ”Furnizori și alte datorii pe termen scurt” din cadrul Situației consolidate a poziției
financiare și poziția de ”Servicii prestate de terți” din cadrul Situației consolidate a
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rezultatului global sunt subevaluate cu 1.719.563 lei, iar Profitul net aferent anului 2019
este supraevaluat cu aceeași sumă.
5. 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 consolidate” din
raportul nostru. Suntem independenți față de Grup, conform prevederilor Codului Etic al
Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru
Contabili (Codul IESBA), și am îndeplinit și celelalte responsabilități etice, conform Codului
IESBA și conform Regulamentului (UE) nr. 537/2014. Credem că probele de audit pe care
le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu
rezerve.
Evidențierea unor aspecte - Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității
6. După cum este prezentat în Nota 2.1.1 la situațiile financiare consolidate, Societatea
Dafora SA a intrat în insolvenţă la data de 19.06.2015. De asemenea, la data de
31.12.2019 Grupul înregistra capitaluri proprii negative în sumă de -19.684 mii lei, care
sunt mai puțin de jumătate din valoarea acțiunilor comune. Aceste aspecte indică existența
unei incertitudini semnificative care ar putea genera îndoieli cu privire la capacitatea
Grupului de a-și continua activitatea. La data autorizării situațiilor financiare consolidate
atașate, Societatea Dafora SA 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. Totodată, în data de 18.06.2019 Adunarea creditorilor a aprobat
prelungirea planului de reoganizare cu încă un an. La data de 31.12.2019 situațiile
financiare consolidate ale Grupului au fost întocmite pe baza principiului continuității
activității, întrucât conducerea Grupului consideră că planul de reorganizare aprobat de
adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Societății Dafora SA și la ieșirea din insolvență.
Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.
Aspectele cheie de audit
7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru
profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare
consolidate din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului
situațiilor financiare consolidate 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 aspectul 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 consolidate
anexate, Societatea recunoaște venituri din lucrări de foraj

Procedurile realizate pentru a obține o asigurare
rezonabilă cu privire la recunoașterea veniturilor din
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Aspect cheie de audit

Proceduri de audit realizate pentru a adresa
aspectul cheie de audit

realizate în baza unui preț orar sau în baza unui preț
contractual fix.

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 31.12.2019 și evaluarea rezonabilității
metodei cost to cost utilizată pentru estimarea
stadiului de finalizare la 31.12.2019;

•

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 consolidate;

•

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

•

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.

Alte aspecte
8. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Grupului. Auditul
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Grupului 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 Grup și
acționarii acestuia (în ansamblul lor) pentru auditul nostru și pentru acest raport de audit.
Responsabilitatea conducerii și a persoanelor responsabile de guvernanță pentru situaţiile financiare
consolidate
9. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor
situaţii financiare consolidate în conformitate cu OMFP 2844/2016 şi cu politicile contabile
descrise în notele la situaţiile financiare consolidate, și pentru acel control intern pe care
conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare
consolidate lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. În procesul de întocmire a situațiilor financiare consolidate, Conducerea este de asemenea
responsabilă pentru aprecierea capacității Grupului de a-și continua activitatea, prezentând
în notele explicative la situațiile financiare consolidate aspectele referitoare la continuitatea
activității, și pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuității activității, cu excepția
cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Grupul sau să înceteze activitatea
acesteia, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestor operațiuni.
11. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea
procesului de raportare financiară a Grupului.
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Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare consolidate
12. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care
situațiile financiare consolidate, 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 consolidate.
13. 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,
cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de 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 Grupului;
• 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 Grupului 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 Grupului 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 consolidate 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 Grupului
să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității;
• Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare
consolidate, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile
financiare consolidate reflectă tranzacțiile și evenimentele importante într-o manieră
care asigură prezentarea fidelă;
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14. 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.
15. 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.
16. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare consolidate 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.
Raport asupra conformităţii raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare
consolidate
Administratorii Grupului sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu
cerințele articolelor 26-27 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 nu face parte din situațiile financiare consolidate ale Grupului. Grupul a
decis prezentarea sub forma unui singur raport, și anume sub forma Raportului Anual, a
raportului consolidat al administratorilor și a raportului administratorilor.
Opinia noastră asupra situațiilor financiare consolidate anexate nu acoperă raportul
administratorilor.
În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare consolidate ale Grupului la 31.12.2019,
noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare consolidate 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 consolidate
anexate;

b)

raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,
informațiile relevante cerute de articolele 26-27 din Reglementările Contabile aprobate prin
OMFP 2844/2016;

c)

în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare
consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 cu privire la Grup și la
mediul acestuia, , cu excepția efectelor aspectelor prezentate în paragrafele 3 și 4 de mai
sus nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate
semnificativ.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare
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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 Grupului 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, Grupul nu are un Comitet de Audit, către care să
emitem un raport suplimentar.
Furnizarea de servicii care nu sunt de audit
Declarăm că nu am furnizat pentru Grup 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
Grup alte servicii care nu sunt de audit și care nu au fost prezentate în situațiile financiare
consolidate.
Bucureşti, 29.04.2020

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

