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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. 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. In conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 85/2014,
incepand cu data de 19.06.2015 si pana la data de 25.09.2017 actiunile emise de catre
Dafora SA au fost suspendate de la tranzactionarea pe BVB, dupa aceasta data reluanduse tranzactionarea acestora.
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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 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 intocmirii Situatiilor Financiare, Dafora SA se afla in perioada de
reorganizare din cadrul procedurii generale de insolventaa societatii deschise la data de
19.06.2015, in dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul Tribunalului Sibiu. Dafora a dorit sa
se plaseze sub protectia legii privind insolventa pentru a se proteja de presiunile
creditorilor bancari si ale furnizorilor si pentru a se putea concentra asupra proiectelor in
derulare, respectiv a celor pe care si le-a asumat prin semnarea de contracte noi cu
clientii , prin canalizarea resurselor financiare ale societatii inspre activitatea curenta,
pentru finantarea in conditii optime a proiectelor pe rol si, respectiv executarea in
intregime a obligatiilor asumate prin contractele incheiate.
In conformitate cu prevederile Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolventei si de insolventa, administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a
intocmit Tabelul definitiv al creantelor, care a fost publicat in Buletinul Procedurilor de
Insolventa nr. 22312 din 07 decembrie 2016.
In vederea continuarii activitatii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a
depusin data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activitatii
societatii, acesta fiind aprobat de catre Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de
30.12.2016, conform Procesului verbal de sedinta nr. 992/30.12.2016 cu votul a 4 din
cele 5 categorii de creante si 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.
In perioada de observatie si in cea de reorganizare, societatea a contractat noi
lucrari, concentrandu-si resursele umane, tehnice si financiare in vederea executarii in
cele mai bune conditii a proiectelor noi, societatea adoptand in continuare principiul
continuitatii activitatii la intocmirea situatiilor sale financiare individuale.
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Dafora SA se va preocupa in continuare de realizarea obiectivelor stabilite prin
planul de reorganizare, printr-o eficientizare maxima a costurilor companiei, completata
cu pastrarea unui echilibru financiar, prin mentinerea unui management strict al
costurilor si optimizarea activitatii operationale, dar si receptivitate la noi oportunitati de
business, prin atragerea de noi clienti si extinderea activitatii pe pietele internationale.
Societatea a demarat implementarea Planului de reorganizare incepand cu luna
aprilie 2017, iar pana in prezent, Adunarea Creditorilor a aprobat fara obiectiuni
Rapoartele financiare aferente trimestrelor I si II de reorganizare.
Compania si-a indeplinit obligatiile de plata stabilite in Programul de plati, efectuand plati
atat din activitatea operationala, cat si din valorificarea activelor. Totodata, societatea a
efectuat plati anticipate catre creditori din valorificarea activelor excedentare.
Tinta Companiei in anul 2018 este de maximizare a profiturilor si de depasire a
indicatorilor financiari inregistrati in anul precedent, prin contractarea de lucrari noi pe
plan intern si international, identificarea de noi piete de desfacere a serviciilor noastre ,
dar si mentinerea relatiei cu clientii traditionali. Societatea se preocupa de imbunatatirea
continua a calitatii serviciilor de foraj, cu convingerea ca personalul inalt calificat si know
how-ul sunt atuurile care ne plaseaza in topul companiilor care executa lucrari de foraj
de mare adancime.

Gheorghe Calburean
Administrator special
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SCURTA DESCRIERE A ACTIVITATII DE FORAJ IN ANUL 2017

Trimestrul I 2017
Dafora a demarat lucrarile de foraj la sonda 4341 Mamu ST in baza
contractului-cadru cu unul dintre partenerii nostrii traditionali, semnat in
noiembrie 2016. Sonda a fost forata pana la adancimea proiectata de
4.354 m. In timpul forajului nu au fost inregistrate incidente, personalul
implicat fiind chiar apreciat de beneficiar prin acordarea de diplome de
merit.
Contractul-cadru presupune servicii de foraj onshore in Romania pentru o
perioada de 4 ani cu posibilitatea de extindere cu inca un an.
In baza acestui contract, au mai fost executate lucrari la 2 sonde cu adancimi de 4.260 m
si respectiv 5.195 m.
Dafora a continuat proiectele de foraj cu instalatii de clasa mica si medie, respectiv F125
si F200 in Moldova si depresiunea Transilvaniei. Astfel, au fost sapate pentru SNGN
Romgaz 3 sonde, cu rezultate importante in dezvoltarea acestor perimetre.

Trimestrul II 2017
Dafora a finalizat cu succes lucrarile de foraj la doua sonde de mare adancime din judetul
Suceava, pentru SNGN Romgaz. Este vorba despre sonda 953 Bis Frasin, unde lucrarile de
foraj au fost executate cu instalatia F320 la adancimea de 3.883 m si sonda 1 Todiresti
Sud care a fost forata cu instalatia Bentec 350 pana la adancimea de 4.106 m.
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Totalizand un numar de 25.800 ore operationale in care nu s-a inregistrat niciun incident,
la cele doua sonde se materializeaza astfel aspiratia noastra spre excelenta operationala
care reprezinta si viziunea generala a companiei Dafora: INCIDENT FREE OPERATION –
TARGET ZERO.

De asemenea, la sonda 4343 Mamu ST s-au finalizat cu succes a lucrarile de foraj,
atingandu-se adancimea de 4.370 m.

Trimestrul III 2017
Dafora a demarat lucrarile de foraj la sonda de mare adancime Megiddo-Jezreel #1
pentru un operator american. Aceasta este cea de-a treia sonda forata de compania
noastra in Israel, primele doua atingand adancimea de 4.755 m, respectiv 5.950 m. Sonda
Megiddo-Jezreel #1 a fost sapata cu instalatia F400, adancimea proiectata fiind de 4.500
m.
De asemenea, Dafora a executat lucrari de foraj pentru sonda 360 Tintea, aflata in
judetul Prahova cu instalatia Bentec 350 pana la o adancime de 3.545 m. Totodata, au
fost demarate lucrarile la sonda 678 Tintea cu o adancime proiectata de 2.700 m.
Intre timp, Dafora a mai forat pentru SNGN Romgaz sondele 2 Dragoiesti din judetul
Suceava (1.300 m) si 25 Caragele Est din judetul Braila (3.280 m), dar si sonda de mare
adancime 5022 Turburea Bibesti (5.195 m) aflata in judetul Gorj, pentru un alt partener
traditional.

Trimestrul IV 2017
Dafora a demarat lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare
adancime 66 Visani, aflata in jud. Braila, adancimea proiectata fiind de 5.500 de metri.
Aceasta este o sonda de explorare de mare interes, deoarece se cerceteaza potentialul
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formatiunilor calcaroase care se afla la adancimi de peste 5.000 de metri. Astfel, exista
posibilitatea sa se descopere rezerve importante de hidrocarburi in zona
Caragele/Visani/Rosetti.
Tinand cont de importanta acestei sonde, societatea noastra foloseste in premiera
pentru acest beneficiar un echipament «Top Drive» electric, care prezinta numeroase
avantaje fata de cel clasic si care conduce in mod direct la reducerea costurilor si
cresterea performatei.
Totodata, Dafora a contribuit si contribuie substantial la dezvoltarea zonei si prin forajul
sondelor 11 Caragele, 25 Caragele si 14 Caragele.
Tot in trimestrul patru, Dafora a sapat sonda 678 Tintea, aflata in judetul Prahova, pentru
un alt partener traditional.
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Alte aspecte semnificative cu privire la activitatea societatii pe parcursul anului 2017:
•

La intocmirea situatiilor financiare societatea a avut in continuare o abordare

prudentiala, revizuind sumele provizionate.
•

Un impact semnificativ in categoria activelor l-a avut inregistrarea achizitionarii in
leasing a doua instalatii de foraj concomitent cu inregistrarea pozitiei in datorii
impartita in portiune pe termen scurt si portiune pe termen lung. Cresterea
categoriei activelor circulante a fost influentata de incadrarea activelor non-core ce
urmeaza a fi valorificate in plan din active imobilizate in active circulante detinute in
vederea vanzarii.

•

Un impact semnificativ in scaderea pozitiei de datorii a avut-o inregistrarea Planului
de reorganizare si a sumelor aferente platite in 2017 conform planul de plati al
societatii.

•

Cresterea cifrei de afaceri a fost influentata de semnarea contractului pe 4 ani cu un
alt client traditional Dafora.

•

Rezultatul pozitiv al activitatii din exploatare a fost influentat in primul rand de
pozitia din Rezultatul global al exercitiului de la ,,alte venituri din exploatare, ca
urmare a inregistrarii planului de plati. S-au constituit provizioane/ajustari
suplimentare pentru concediile de odihna neefectuate, pentru garantiile acordate
clientilor, pentru creante conform politicii contabile .

•

Cresterea cheltuielilor de exploatare, fata de anul anterior, au avut-o cheltuielile cu
prestatiile tertilor, cheltuielile cu personalul, cheltuielilie cu materialele ca urmarea
cresterii cifrei de afaceri.
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ADMINISTRATORUL SPECIAL si ADMINISTRATORUL JUDICIAR
In prezent administrarea societatii este asigurata de:
Gheorghe CALBUREAN – Administrator Special
Absolvent al Facultatii “Forajul Sondelor si Exploatarea Zacamintelor de Petrol si Gaze”
din cadrul Institutului de Petrol si Gaze, Ploiesti, Ghe. Calburean si-a inceput cariera in
1983 in cadrul Romgaz R.A. - Schela de Foraj, Probe Productie, Reparatii Sonde. Intre anii
1983-1995 a ocupat succesiv, in aceasta companie, pozitiile de inginer, sef brigada si mai
apoi director general. Dupa infiintarea companiei Dafora in 1995, dansul a fost numit in
functia de Director General, respectiv Administrator. In prezent ocupa functiile de
Director General si Administrator Special al SC DAFORA SA .

CITR FILIALA CLUJ SPRL(fosta Casa de Insolventa Transilvania) –Administrator judiciar
CITR FILIALA CLUJ SPRL a fost numita administrator judiciar provizoriu prin Incheierea nr.
471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015, iar apoi a fost
confirmata ca administrator judiciar prin Incheierea nr. 44/04.02.2016 emisa de
Tribunalul Sibiu in dosarul nr. 1747/85/2015/a41.
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ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

01
IANUARIE
2017

31
DECEMBRIE
2017

50,975,268
41.852.118
550
55.000
742.369
6.884.274
1.440.956

61.881.103
53.602.374
0
71.504
944.955
5.976.179
1.286.090

43.871.405
10.904.234
2.405.204
24.411.484
6.150.482

59.288.987
15.623.734
2.986.849
37.270.939
3.407.465

20.865

21.579

94.867.537

121.191.669

363.514.196

136.972.008

19.472.468
496.691
14.798.643
4.177.134

54.064.403
10.254.060
4.707.800
34.650.829
4.451.715

ACTIV
A
1
2
3
4
5
6

Active imobilizate
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Active financiare la cost
Active financiare disponibile pentru vanzare
Active aferente impozitului pe profit amanat
Clientisi alte creante

B
7
8
9
10

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

C

Cheltuieli in avans

I.

TOTAL ACTIV

CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1
10
11
12
13

Datorii pe termen scurt
Imprumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Furnizori si alte datorii
Provizioane pentru datorii si cheltuieli
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D2
14
15
16
17

Datorii pe termen lung
Imprumuturi
Datorii legate de leasing financiar
Datorii aferente impozitului amanat
Furnizori si alte datorii

E
18
19
20
21

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajustari cumulate din conversie

F

VENITURI IN AVANS

II.

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

344.041.728
151.332.997
710.426
4.808.387
187.189.918

82.907.605
45.823.167
31.384.086
2.155.843
3.544.508

(268.646.659)
140.968.822
56.482.874
(466.098.356)
-

(15.780.339)
140.968.822
66.364.067
(223.113.228)
-

-

-

94.867.537

121.191.669

ASPECTE FINANCIARE - SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

1 Venituri
2 Alte venituri din exploatare
Vartiatia stocurilor de produse finite si
3
productie in curs de executie
Costurile capitalizate ale imobilizarilor
4
corp.
5
6
7
8

Materii prime si materiale consumabile
Costul marfurilor vandute
Cheltuieli cu personalul
Servicii prestate de terti
Cheltuieli cu amortizari si deprecierea
9
activelor imobilizate

31
DECEMBRIE
2016
12
48.952.372
12.068.605

31
DECEMBRIE
2017
12
74.811.161
274.878.007

(13)

-

-

-

(9.254.630)
(478.577)
(13.177.771)
(35.057.283)

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

(6.000.367)

(7.403.256)
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Ajustari de valoare pentru activele
circulante
11 Alte cheltuieli de exploatare
12 Provizioane pentru alte datorii - net
13 Alte castiguri/(pierderi) – net

9.694.429

2.346.256

(112.200.862)
2.989.720
(3.269.572)

(5.017.559)
(274.581)
(3.448.829)

14 Profit din exploatare

(105.733.949)

255.070.736

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

7.324
477.647
-

684.876
(2.988.654)
-

18 Costuri financiare – net

484.971

(2.303.779)

(105.248.978)

252.766.957

(1.969.811)

1.187.714

21 Profit / (pierdere) aferent exercitiului

(107.218.789)

253.954.671

22 Rezultatul anului

(107.218.789)

253.954.671

23 Profit/(Pierdere) aferent exercitiului

(107.218.789)

253.954.671

1.464.759

(1.644.603)

57.536

202.586

(139.220)

556.735

1.383.075

(885.282)

(105.835.714)

253.069.389

10

19 Profit inainte 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
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INDICATORI ECONOMICI

1. Solvabilitatea patrimoniala
Solvabilitatea patrimoniala 2014 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -20,14%
Solvabilitatea patrimoniala 2015 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -151,42%
Solvabilitatea patrimoniala 2016 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -283,18%
Solvabilitatea patrimoniala 2017 = Capitaluri proprii / Total activ x 100 = -13,02%
Solvabilitatea patrimoniala reprezinta capacitatea societatii de a-si plati datoriile ajunse
la scadenta. Valoarea acestui indicator este considerata buna cand rezultatul obtinut
depaseste 30%, indicand ponderea surselor proprii in totalul pasivului.
Variatia la Solvabilitatea patrimoniala a fost influentata in anul 2017 fata de valoarea din
anul precedent, pe fondul cresterii activelor totale si ca urmare a impactului in
capitalurile proprii in urma inregistrarii planului de plati conform planului de
reorganizare .
2. Gradul de indatorare
Gradul de indatorare 2014 = Datorii totale/Total activ x 100=120,14%
Gradul de indatorare 2015 = Datorii totale/Total activ x 100=251,42%
Gradul de indatorare 2016 = Datorii totale/Total activ x 100=383,18%
Gradul de indatorare 2017 = Datorii totale/Total activ x 100=113,02%
Acest indicator evidentiaza limita pana la care societatea isi finanteaza activitatea din alte
surse decat cele proprii (credite, datorii la stat si furnizori). In conditii normale de
activitate gradul de indatorare trebuie sa se situeze in jur de 50%. O valoare sub 30%
indica o rezerva in apelarea la credite si imprumuturi iar peste 80% o dependenta de
credite, situatie alarmanta.
Gradul de indatorare in anul 2017 a scazut fata de anul precedent pe fondul cresterii
valorii activelor totale si al scaderii accentuate a valorii datoriilor totale, in urma
inregistrarii planului de plati asa cum rezulta din planul de reorganizare.
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3. Rata rentabilitatii economice

Rata rentabilitatii economice 2014=Rezultat din exploatare / Total activx100=2,75%
Rata rentabilitatii economice 2015 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-17.30%
Rata rentabilitatii economice 2016 =Rezultat din exploatare / Total activx100=-111.45%
Rata rentabilitatii economice 2017 =Rezultat din exploatare / Total activx100=210.46%
Acest indicator reprezinta capacitatea societatii de a produce profit din activitatea de
baza si masoara eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate.
Rata rentabilitatii economice in anul 2017 a crescut fata de valoarea din anul precedent,
datorita inregistrarii in acest an a unui rezultat din exploatare pozitiv, ca urmare in
principal a inregistrarii programului de plati conform planului de reorganizare.
4. Randamentul vanzarilor (ROS)
Randamentul vanzarilor 2014=Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= 0,04
Randamentul vanzarilor 2015 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= -0,21
Randamentul vanzarilor 2016 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= -2,16
Randamentul vanzarilor 2017 =Rezultatul exploatare/Cifra de afaceri= 3,41
Randamentul vanzarilor in anul 2017 a crescut fata de valoarea acestuia din anul
precedent datorita inregistrarii in acest an a unui rezultat din exploatare pozitiv,
concomitent cu cresterea cifrei de afaceri.
5. Valoarea de piata a actiunii la sfarsitul anului mentionat mai jos
Valoarea de piata 31.12.2011= 0.0611 lei/actiune.
Valoarea de piata 31.12.2012= 0.0330lei/actiune.
Valoarea de piata 30.12.2013= 0.0300 lei/actiune.
Valoarea de piata 30.12.2014= 0.0153 lei/actiune.
Valoarea de piata19.06.2015= 0.0071 lei/actiune.
Valoarea de piata 29.12.2017=0.0200 lei/actiune

Actiunile Dafora SA au fost suspendate de la tranzactionare la data intrarii in insolventa a
companiei, ultima zi tranzactionata dupa intrarea in insolventa fiind in 19.06.2015 si au
fost reluate la tranzactionare in data de 25 septembrie 2017 .
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MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
1.

Evolutia numarului de personal

Anul 2017 se remarca printr-un trend crescator al numericului de personal ca urmare a
cresterii volumului lucrarilor de foraj in tara dar si in strainatate (Israel) dat fiind
aprecierea pretului barilului de petrol.

2.

2012

NR. TOTAL ANGAJATI LA
31.12
2013
2014
2015
2016

2017

765

734

373

491

327

292

Cauzele incetarii contractelor de munca in anul 2017
ACORDUL

TOTAL
SPECIFICATIE INCETARI
CIM 2017

PARTILOR
(art. 55,
lit. b)

95

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)

12

17

5

1

1

DEMISIE
(Art. 81, ALTE
alin. 1 CAUZE
+7)
56

3

Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare in cauzele desfacerii contractelor de
munca o reprezinta demisia urmata de expirarea termenului contractului de munca
incheiat pe durata determinata si apoi pensionare.
3.

Evolutia ore om 2011-2017

ANUL

Ian.

Feb.

2011

81,272

75,824

2012

63,476

54,024

2013

99,078

2014
2015

Martie

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
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Total an

Medie
an

Aprilie

77,072

Dupa cum se observa, media numarului de ore realizate in 2017 inregistreaza o crestere
cu aproximativ 50% fata de anul 2016.

4.

Instruire si dezvoltare
•

Fond alocat instruirii in 2011: 597.840 lei;

•

Fond alocat instruirii in2012: 701.853 lei

•

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 estimat instruire in 2018: 500.000 lei

Criteriile instruirii in 2017 au avut la baza satisfacerea cerintelor legale si a clientilor.
Principalele directii au vizat urmatoarele:
•

Prevenirea si combaterea manifestarilor eruptive;

•

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

•

Dezvoltarea competentelor in domeniul situatiilor de urgenta si
prim ajutor;

•

Competente lingvistice (engleza).
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Criterii instruire 2018:
•

Cele din 2017 precum si dezvoltarea competentelor in domeniul
management-ului echipei si proiectelor.

•

Nevoile de instruire stabilite:
•

cu ocazia evaluarii angajatilor pentru activitatea anului 2017;

•

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 functionare instalatiile 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).
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5.

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 directa cu
sistemul de compensatii si
beneficii;
• Elaborarea si comunicarea
obiectivelor si indicatorilor de
performanta pentru anul 2018.

6.

Recrutare si selectie

Obiective 2018:
a. Cresterea adecvarii celor recrutati si
angajatila cerintele postului;
b. Atragerea de candidati valorosi.
Directii de actiune:
a. Analizarea rezultatelor auditurilor interne cu
privire la aplicarea procedurilor interne
specifice;
b. Alegerea unor firme de recrutare si selectie specializate in domeniul Petrol si
Gaze pentru gasirea celor mai buni angajati pentru posturile cheie;
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c. Utilizarea unor teste psihologice la angajare, pe langa testele profesionale,
medicale si cele de competenta lingvistica.

7. Salarizare
Obiective 2018
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

Certificare S.S.O.-OHSAS 18001

Certificare Mediu-ISO 14001

Certificare Calitate-ISO 9001

Certificari: In 2017, 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 influenteaza nivelul de
sanatate si securitate ocupationala si asigurarea unui mediu de lucru sigur
pentru angajati, colaboratori si alte persoane care au legatura cu activitatile
desfasurate de noi.
•
Dorim ca serviciile si produsele Dafora S.A sa fie realizate in deplin acord
cu conceptul de Dezvoltare Durabila, iar activitatile sale specificesa se
desfasoare luand in considerare diminuarea impacturilor negative asupra
mediului si eliminarea risipei de resurse naturale.
•
Ne impunem sa furnizam clientilor servicii si
produse de cea mai inalta calitate, care sa satisfaca pe
deplin asteptarile explicite si implicite ale acestora si
care sa asigure societatii prestigiu si profit.
Evaluari de riscuri: Pentru activitatea de foraj si
activitatile suport au fost evaluate riscurile pentru 54 de
locuri de munca.
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• 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, Responsabilimediu,
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):

4341
Mamu

5022
Turburea

360
Tintea

678
Tintea

25
Caragele

Nr. med. pers. locatie

70,30

41,19

63,46

63

40

Nr. start card

6482

3600

458

1129

1054

Nr. A.S.M.

950

375

512

211

189

Nr. Permise de lucru

631

215

302

106

160

Nr. Instructaje inainte inceperea
operatiilor

950

375

512

2111

144

Numar de instructaje zilnice la
intrarea in schimb

184

84

98

80

490

Nr. exercitii/ simulari situatii de
urgenta

20

10

4

3

3

INDICATOR
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Inspectii si audituri SSM 2017 / Actiuni corective:
Tip control

Nr.

Neconformitati

Corectate

Audituri/Inspectii la receptie

11

240

230 =(95.83%)

Audituri interne

4

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 pentru lucrari speciale necesare au fost
recertificate in 2017.
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE
PROTECTIE

2017

U.M.

ECHIPAMENT PT. LUCRARI SPECIALE

Recertificate
2017

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 protective

763

Buc.

Dispozitive de escaladare scari

16

Manusi de protective

1777

Per.

Echipamente de respirat autonom 30’

10

Casti de protective

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.
Numar Analize ale Securitatii Muncii (ASM) revizuite 2017 =5433
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• 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 2017 = 4542 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 2017 au fost efectuate 340 de
examene medicale si 171 psihologice.
• Desi specificul activitatii este de santier, personalul a lucrat in
conditii civilizate.
Transportul si mesele au fost asigurate. Cazarea s-a facut in
campuri (grupuri de baraci) moderne, dotate cu: dormitoare, sali de mese,
vestiare, dusuri cu apa calda, grupuri sociale, puncte de prim ajutor, sali de
sedinte si recreere, acces la televiziune si Internet, servicii de igienizare.

Managementul de mediu:
• Au fost incheiate contracte de colectare si eliminare deseuri pentru 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 plastice, metal. Au fost eliminate
controlat: deseuri menajer, ape menajere, fluide de
foraj.
• Nu au avut loc Incidente de mediu.
Managementul situatiilor de urgenta:
In 2017 au fost efectuate 89 de exercitii de simulare pentru
situatii de urgenta;
Pentru fiecare locatie au fost asigurate: Plan de gestionare a situatiilor de criza,
Organizarea apararii impotriva incendiilor, date ale serviciilor de urgent, Plan
PSI, Plan de actiune la apartitia hidrogenului sulfurat, Instructiuni pentru situatii
Dafora – Raport anual 2017

26

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 2017 au fost
consemnate 19699 StartCard-uri.
Accidente / Incidente 2017:
Decese=0; Invaliditati=0;
Accidente cu incapacitatetemporara de munca=2;
Cazuri de prim ajutor=3; Incidente potentiale=3.

In viziunea societatii oricine lucreaza la Dafora, cu sau pentru Dafora
trebuie sa se intoarca acasa sanatos, atat din punct de vedere mental, cat si 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
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activitati de calitate –cu rezultate de calitate, in conditii de siguranta si securitate
pentru propria persoana si colaboratori, ca a respectat legea si sarcinile de
serviciu, ca a exploatat corect si eficient echipamentele si dotarile puse la
dispozitie.
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INFORMATII CONFORM REGULAMENT 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 2017, nu au existat fuziuni.
Prin Incheierea nr. 471/CC/19.06.2015 emisa de Tribunalul Sibiu in dosarul nr.
1747/85/2015, societatea DAFORASA 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 anul I 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.
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In vederea continuarii activitatii administratorul judiciar CITR Filiala Cluj SPRL a
depusin data de 09.12.2016 la dosarul cauzei Planul de reorganizare a activitatii
societatii, acesta fiind aprobat de catre Adunarea Creditorilor Dafora SA din data de
30.12.2016, conform Procesului verbal de sedinta nr. 992/30.12.2016 cu votul a 4 din
cele 5 categorii de creante, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr.105/04.01.2017.
La termenul din data de 30.03.2017, in dosarul nr. 1747/85/2015 aflat pe rolul
Tribunalului Sibiu, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:
„Confirma planul de reorganizare propus de debitorul SC DAFORA SA intocmit in
procedura insolventei deschisa fata de acest debitor prin incheierea civila nr.
471/CC/19.06.2015 pronuntata in dosarul nr.1747/85/2015 al Tribunalului Sibiu, aprobat
de creditori in sedinta din 30.12.2016”.
In urma deciziei instantei de judecata, Dafora isi va desfasura in continuare
activitatea in conditiile stabilite prin Planul de reorganizare, iar in baza art. 141 alin.(1),
(2) si (3) din Legea nr. 85/2014, activitatea debitorului va fi condusa in continuare de
administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar.
d) Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active;
In luna aprilie 2017, societatea a achizitionat 9 statii portabile Motorola. In luna
iulie si respectiv noiembrie 2017 s-a inregistrat achizitia a doua

instalatii de foraj

achizitionate in leasing. De asemenea pondere insemnata in intrarile de mijloace fixe o
are si achizitia din import unui echipament de prevenire a eruptiilor.
In anul 2017 societatea a efectuat valorificari active Non –Core conform planului
de valorificare active, sub supravegherea CITR , sume ce au fost distribuite creditorilor,
in valoare de 12.420.679 lei fara TVA .
e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii.
1.1.1. Elemente de evaluare generala:
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a) Unitatea a inregistrat la finele anului 2017 un profit in valoare de 253.954.671 lei,
versus pierderea inregistrata in anul precedent in valoare de (107.218.789) lei.
b) La 31.12.2017, cifra de afaceri era in valoare de 74.811.161 lei, cu 53% mai mare fata
de anul precedent.
c) Societatea a desfasurat activitate de export in Israel in cursului anului 2017.
d) In anul 2017, cheltuielile totale au scazut fata de anul precedent cu 36.4%.
e) Nu detinem informatii cu privire la cota de piata detinuta de societate aferenta
activitatii de foraj.
f) Lichiditate: La 31.12.17, casa si conturile curente la banci au fost in valoare de
3.407.523 lei .
Lichiditatea redusa:
Lichiditate redusa 31.12.2017=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1.04
Lichiditate redusa 31.12.2016=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 1.57
Lichiditate redusa 31.12.2015=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt= 2.15
Lichiditate redusa 31.12.2014=Active circulante – Stocuri/Datorii pe termen scurt=0.19

Lichiditatea redusa a scazut in anul 2017 fata de anul precedent pe fondul cresterii
accentuate a activelor circulante, precum si pe fondul cresterii valorii datoriilor pe
termen scurt.
Lichiditatea imediata:
Lichiditate imediata 31.12.2017=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0.0630
Lichiditate imediata 31.12.2016=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0.3159
Lichiditate imediata 31.12.2015 =Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0.5196
Lichiditate imediata 31.12.2014=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt=0.0182
Lichiditatea imediata a scazut fata de anul anterior pe fondul scaderii valorii lichiditatilor
si a cresterii valorii datoriilor pe termen scurt.
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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 .
b) Ponderea fiecarei categorii de servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale
societatii comerciale pentru ultimii 3 ani.

Produse/
2015
2016
2017
servicii
Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri Cifra de afaceri Venituri
Foraj
88.7% 88.02%
85.18% 85.02%
98.11%
99%
Constructii
9%
8.23%
12.22% 12.54%
1.30%
0.45%
Turism
2.3%
3.75%
2.60%
2.43%
0.59%
0.55%

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 , Dafolog SRL ,
Enel Energie SA
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.
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Preturi materiale:
Materiale
Motorina
Vaselina jet Lube
Bucsa bimetal 3PN 1300
Supapa 3PN 1300
Ulei Cat Deo 15W40

Preturi (lei)
4,94
38.68
3189.20
1499.40
15.74

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

0
2.739.576
91.209

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare
a)Evolutia vanzarilor pe piata interna si externa:
- leiAnul
2014
2015
2016
2017

Volum vanzari pe piata interna
Volum vanzari pe piata externa
195.945.776
4.537.600
87.078.619
48.952.372
57.056.243
17.754.918

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.
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d) 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale
a) La 31.12.2017, numarul total de salariati a fost de 373, fata de 31.12.2016 cand
numarul total la de salariati a fost de 292.
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
proiectelorsi incasarii unor creante istorice.
- Societatea a continuat investitiile in proiectele strategice.
b) Cheltuieli de capital
In anul 2017 nu s-au facut investitii in participatii.
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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 %
1.97
55.53

Nr. mijloace
fixe
36
1781

din care complet
amortizate
0
1119

86.81

306

240

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. In prezent tranzactionarea actiunilor , suspendata ca
urmare a deschiderii procedurii de insolventa , a fost reluata in data de 25.09.2017.
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.
3.2. Societatea nu a distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani.
3.3. Societatea nu a desfasurat nici o activitate de achizitionare a propriilor actiuni.
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3.4. La 31 decembrie 2017, societatea avea urmatoarele filiale:
Exercitiul
financiar
incheiat la
31
decembrie
2016
(lei)
9.060.130
1.031.719
19.908
10.000
20.237
10.141.994

(%)

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

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

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

Titlurile de participare ale societatilor in falimente sunt provizionate integral .
La 31 decembrie 2017, societatea detinea titluri sub forma de interese de participare in
urmatoarele entitati:
Exercitiul
financiar
incheiat la
31
decembrie
2015
(lei)

(%)

Condmag SA (in insolventa)
Provizion
Investitia neta in intreprinderi
asociate

77.967.264
(77.967.264)

45.82

Exercitiul
financiar
incheiat la
31 decembrie
2016
(lei)
77.967.264
(77.967.264)

-

-

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.
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4. Conducerea societatii comerciale
4.1. a)
Incepand cu data de 30.07.2016 conducerea administrativa a societatii a fost asigurata
de dl Calburean Gheorghe in calitate de Administrator Special prin decizia Adunarii
Generale a Actionarilor nr.2/2015. In temeiul art.54 din legea nr. 85/2014, mandatul
administratorilor statutari a incetat la data desemnarii administratorului special,
respectiv la 30.07.2015.
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.

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
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- Ecoconstruct SA in faliment;
- Dafora Ukraine SRL;
- Discret S.R.L in faliment;
-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 2017, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de:
- Director General – Calburean Gheorghe, numit in acesta functie de catre 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 2 /ian
2018
Dl. Calburean Gheorghe detine 500.766.391 actiuni, reprezentand 49.9606% din capitalul
social.
- Director Operatiuni – Dancu Dorel-Nicusor, numit in aceasta functie din 11.02.2014, nu
detine actiuni la societate. A detinut aceasta functie pana in iulie 2017.
-Director Operatiuni – Schlett Alexandru, numit in aceasta functie in octombrie 2017, a
detinut aceasta functie pana la data de 01.03.2018. Nu detine actiuni la societate .
- Director Proiecte OMV si IMS- Popovici Dan Lucian , numit in aceasta functie incepand
cu 23.11.2016 , nu detine actiuni la societate ; a detinut aceasta functie pana ianuarie
2018 .
- Manager Tehnic Foraj –Matei Aurelian, detine aceasta functie din octombrie 2017, nu
detine actiuni la societate.
- Manager Constructii – Calburean Mircea, numit in acesta functie din 19.05.2008, detine
394 actiuni, reprezentand 0.000039% din capitalul social; din perioada martie –octombrie
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2017 numit in functia de Director Comercial, din luna noiembrie 2017 numit in functia de
Dir. Financiar Executiv .
- Director Financiar Dafora – Ivan-Cosma Melania-Stefania numita in acesta functie
incepand cu data de 11.07.2014; nu detine actiuni la societate;
- Manager Resurse Umane – Suteu Cristina Maria, numita in acesta functie pe perioada
nedeterminata incepand cu data de 01.01.2015, nu detine actiuni la societate;
- Manager Comercial – Razor George, numit in acesta functie pe perioada nedeterminata,
nu detine actiuni la societate.
4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in ultimii 5 ani in nici un litigiu si in
nici o procedura administrativa.
4.4. Lista mandatelor de administratori detinute de membrii Consiliului de Administratie
si ai conducerii executive in alte companii listate:
- dl. Calburean Gheorghe mai detine urmatoarele functii:
- Presedinte al Consiliului de Administratie al Condmag SA pana la data
28.09.2015, data de la care detine functia de Administrator Special al Condmag SA
- dl. Calburean Mircea este Presedinte al Consiliului de Administratie al Transgex
SA incepand cu data de 14.11.2015.
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5. Situatia financiar-contabila

a) Bilantul contabil:
Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel:
Nr.
crt

Denumirea elementului

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

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

25

Subtotal rezerve (rd.23+24)

26

Profit sau pierdere reportata

27

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

28

Lei

% 2017/
2016

31.12.2016

31.12.2017

550
41.852.118
797.369
6.884.274
1.440.956
50.975.268
10.904.234
2.405.204
24.411.484
528
6.149.958
43.871.405
20.865
94.867.537
15.295.334
344.041.728
4.177.134
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
8.853.811
48.888.969

0
53.602.373
1.016.459
5.976.179
1.286.090
61.881.103
15.623.734
2.986.850
37.270.938
0
3.407.465
59.288.987
21.579
121.191.669
49.612.688
82.907.605
4.451.715
0
100.232.329
40.736.493
140.968.822
4.671.042
61.693.024

100
100
100
52.76
126.19

57.742.780

66.364.061

114.93

-318.143.049

-436.331.400

-137.15

-40.736.493

-40.736.493

100

Profit sau pierdere exercitiul financiar

-107.218.789

253.954.671

29

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

-466.098.331

-223.113.222

-47.87

30

Repartizarea profitului

31

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

94.867.537

121.191.669

127.75

32

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

-268.646.659

(15.780.339)

-5.87

0
128.08
127.48
86.81
89.25
121.39
143.28
124.18
153.24
0
55.41
135.14
103.42
127.75
324.36
24.09
106.57

0

Societatea nu a avut in ultimii 3 ani profituri reinvestite.

Dafora – Raport anual 2017

40

Nu s-a vandut vreun segment de activitate, in schimb s-a diminuat considerabil
activitatea de constructii. Activitatea de turism a incetat la data de 01 nov 2017 ca
urmare a cedarii valorii actualizate a investitiilor realizate de societate in baza
contractului de asociere in participatiune numar 7960/2004.
In cursul anului 2018 nu se preconizeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de
activitate. Activitatea de constructii a societatii este diminuata considerabil limitandu-se
la lucrarile finale de inchidere proiecte si post –garantie.
b) Situatia individuala a rezultatului global:
Complexitatea operatiunilor economice si financiare specifice societatii este reflectata in
documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor activelor circulante.
Activitatea unei societati se apreciaza pe baza ”Situatiei individuale a rezultatului
global” care grupeaza pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice
generatoare de venituri si cheltuieli.
Situatia si evolutia principalilor indicatori economico-financiari prezentati in „Situatia
individuala a rezultatului global” se prezinta astfel:
Lei
Nr.
crt.

Denumirea indicator
31.12.2016

31.12.2017

2017/2016
%

0

Cifra de afaceri

48.952.372

74.811.161

152.82

1

Venituri din exploatare - total-

61.118.437

359.075.513

587.51

2

Cheltuieli de exploatare - total-

166.852.386

104.004.777

62.33

3

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

-105.733.949

255.070.736

4

Venituri financiare

1.879.263

684.876

36.44

5

Cheltuieli financiare

1.394.292

2.988.654

214.35

6

Rezultat financiar(rd.4-rd.5)

484.971

-2.303.779

-475.03

7

TOTAL VENITURI (rd.1+rd.4)

62.997.700

359.760.388

571.07

8

TOTAL CHELTUIELI (rd.2+rd.5)

168.246.678

106.993.431

63.59

-105.248.978

252.766.957

-1.969.811

1.187.714

-107.218.789

253.954.671

9

PROFIT BRUT (rd.7-rd.8)

10

Impozit pe profit curent si amanat

11

PROFIT NET (rd.9-rd.10)
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Activitatea din exploatare
Din analiza evolutiei cifrei de afaceri si a principalilor indicatori economico-financiari
rezulta ca in anul de raportare cifra de afaceri a avut un trend crescator, cu o crestere de
52,82 % fata de cea din anul precedent iar rezultatul brut pozitiv realizat din activitatea
de exploatare este de 255.070.736 lei ca urmare a cresterii veniturilor totale la 571.07%
si a reducerii cheltuielilor totale la 63.59% fata de valorile din anul precedent. Veniturile
generate in contabilitate ca urmare a inregistrarii planului de plati au fost in cuantum de
271.979.075 lei . Vanzarea activelor conform strategiei de valorificare a activelor in plan a
generat venituri de 9.386.344 cu cheltuieli reprezentand valoarea ramasa a activelor
vandute in suma de 12.835.173 lei.
Alte detalii privind evolutia indicatorilor pe segmente si dupa natura lor sunt prezentate
in notele la situatiile financiare.
Activitatea financiara
In anul 2017 societatea a realizat pierdere

din activitatea financiara in suma de

2.303.778 lei, fata de anul precedent cand a inregistrat profit de 484.971 lei .

c) Cash flow
NOTA

31 12 2016

31

12

2017

Fluxuri de numerar din activ.de
exploatare
Numerar generat din exploatare
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Numerar net generat din activitati
de exploatare

27

2.557.871
(38.871)
-

1.275.684
(396.285)
-

2.519.000

879.400
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Fluxuri de numerar din activ. de
investitii
(108.823)

Achizitii de imobilizari corporale
Active fixe detinute in vederea
vanzarii
Incasari nete din vanzarea de
imobilizari corporale
Imprumuturi acordate societatilor
afiliate
Rambursari de la societatile afiliate
Achizitii de actiuni in societati
asociate
Vanzare actiuni disp. pt. vanzare
Dividende primite
Dobanzi primite

(3.040.583)
7.610.168

60.207

955.739

-

7.324

(16.504)
238.571
5.724

(86.292)

5.753.115

(3.323.529)
(496.510)

(6.938.830)
(2.436.702)

Numerar net (utilizat) in activitati de
finantare

(3.820.039)

(9.375.532)

Cresterea neta a numerarului si
echivalentelor de numerar

(1.387.331)

(2.743.017)

7.537.813

6.150.482

6.150.482

3.407.465

(45.000)

Numerar net (utilizat) in activitati de
investitii
Fluxuri de numerar din activitati de
finantare
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi
Rambursari de imprumuturi
Plati catre furnizorii de leasing

Numerar si echivalente de numerar
la inceputul anului

12

Numerar si echivalente de numerar
la sfarsitul anului

12
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OBIECTIVE 2018

Obiectivul major al companiei pentru anul 2018 il reprezinta maximizarea
profiturilor si depasirea indicatorilor financiari inregistrati in anul precedent. Acest lucru
preconizam sa-l realizam prin contractarea de lucrari noi pe plan intern si international,
identificarea de noi piete de desfacere a serviciilor, dar si prin mentinerea relatiei cu
clientii traditionali. In acest sens, am deschis in Federatia Rusa o filiala prin care dorim sa
ne extindem aria de servicii.
In acelasi timp, pentru a veni in sprijinul maximizarii profitului am cooptat in
echipa Dafora personal cu o mare experienta in industria de petrol si gaze naturale
aferente lucrarilor de foraj pe uscat, cat si in foraj marin in ape adanci. Astfel, in 2017 au
fost sapati 31.359 m fata de 14.344 in 2016, iar in primul trimestru din 2018 suntem deja
la peste 8.000 m realizati.
Continuarea politicilor de siguranta in munca s-au materializat prin 25.800 ore de
functionare a instalatiilor de foraj in anul 2017 fara incidente. Obiectivul va fi continuat si
in anul 2018, drept dovada fiind cele peste 6.000 ore pana in prezent fara incidente la
sonda.
Societatea intentioneaza pentru anul 2018 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.
In cursul anului 2017, Administratorul special a emis un numar de 14 hotarari.
Pentru exercitarea functiei de administrator special, dl. Calburean Gheorghe nu este
remunerat.
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Comitetele consultative
Activitatea Comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administratie a incetat
la data de 30.07.2015.
Incepand cu anul 2011, Consiliul de Administratie a infiintat doua comitete
consultative si anume: comitetul de audit si comitetul de remunerare.
Comitetul de Remunerare elabora politica de remunerare pentru administratori si
directori. Propunerile privind remunerarea administratorilor si directorilor sunt in
concordanta cu politica de remunerare adoptata de societate.
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 cu auditorul 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 national
cerinte de la nivelul Uniunii Europene, impuse prin Directiva 2014/56/CE si prin
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Regulamentul european nr. 537/2014 entitatile de interes public trebuie sa aiba un
comitet de audit, si entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii,
auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit
intern, potrivit cadrului legal, reglementari la care se va conforma si Dafora.
Transparenta si raportarile
Societatea a pregatit si a diseminat raportari periodice si continue relevante, in
conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte
standarde de raportare.
Astfel, am pus la dispozitia investitorilor, atat prin intermediul site-ului propriu
www.dafora.ro, cat si prin intemediul site-urilor BVB si CNVM: rapoartele anuale,
semestriale, trimestriale prevazute de legislatia in vigoare (in termenele prevazute in
calendarul financiar), cat si rapoarte curente privind evenimentele importante din viata
societatii. Raportarile periodice se regasesc pe site-ul societatii.
Drepturile actionarilor
DAFORA SA respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un
tratament egal pentru toti detinatorii de actiuni, punand la dispozitia acestora toate
informatiile relevante pe site-ul www.dafora.ro la sectiunea „Actionariat” si care cuprinde
informatii referitoare la calendar financiar, raportari curente, guvernanta corporativa,
structura actionariat, pret actiune, etc. De asemenea, DAFORA SA are structuri interne
specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii. Toate actiunile
emise confera detinatorilor drepturi egale; orice modificare a drepturilor conferite de
acestea va fi supusa aprobarii detinatorilor direct afectati. Actiunile societatii sunt din
clasa de actiuni ordinare, sunt nominative, dematerializate si indivizibile. O actiune da
dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor.
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DAFORA SA faciliteaza si incurajeaza participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor
Generale ale Actionarilor (AGA), iar pentru actionarii care nu pot participa, DAFORA SA
pune la dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala,
a votului prin corespondenta si a votului prin mijloace electronice. Toti cei interesati pot
accesa convocatorul AGA, materialele supuse aprobarii AGA si toate celelalte informatii
necesare pe site-ul sau www.dafora.ro la sectiunea „AGA”, iar la sectiunea „guvernanta
corporativa” actionarii pot gasi informatii generale privind Procedura de participare la
A.G.A.,Desfasurarea lucrarilor A.G.A. , Drepturile actionarilor-aspecte generale.
Conflictul de interese
Administratorul special ia decizii in interesul societatii, iar in cazul in care
administratorul are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect interese contrare
intereselor societatii, acesta are obligatia legala sa nu ia parte la nici o deliberare privind
acea operatiune si sa se abtina de la vot. In acest scop, societatea a elaborat Procedura
de identificare si solutionare a situatiilor de conflict de interese, care contine criteriile
de identificare a conflictelor de interese si modalitatile de lucru in aceste situatii.
Administratorul se va asigura de evitarea oricarui conflict direct sau indirect de interese
cu Societatea sau cu oricare subsidiara controlata de aceasta si va proceda in
conformitate cu prevederile legale incidente. In vederea respectarii prevederilor legale, si
anume prevederile art.225 din legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art 82 din
Legea nr 24/2017, in cursul anului 2017, s-au inregistrat 2 tranzactii cu persoanele
implicate transmise la BVB si ASF prin intermediul a 2 rapoarte curente.
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
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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 backupuri 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
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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.
Data: 27.03.2018

SEMNATURI,
Presedintele Consiliului de Administratie,
Gheorghe Calburean

Director Financiar,
Ivan Cosma Melania Stefania
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5
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA
31 DECEMBRIE 2017
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

NOTA

1. ACTIVE
A
1
2
3
4
5
6

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

10

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

C

Cheltuieli în avans

I

TOTAL ACTIVE

B
7
8
9

31 12 2016

31 12 2017

7
9
18
10

50,975,268
41,852,118
550
55,000
742,369
6,884,274
1,440,956

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

6
11
10
12

43,871,405
10,904,234
2,405,205
24,411,484
6,150,482

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

20,865

21,579

94,867,537

121,191,669

363,514,196

136,972,008

17
17
16
19

19,472,468
496,691
14,798,643
4,177,134

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

17
17
18
16

344,041,728
151,332,997
710,426
4,808,387
187,189,918

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

(268,646,659)
140,968,822
56,482,874
(466,098,356)
-

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

-

-

94,867,537

121,191,669

6

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII
D

DATORII

D1

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

11
12
13
14
D2
15
16
17
18

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

22

CAPITALURI PROPRII
Capital social
Rezerve
Rezultatul reportat
Ajust riăcumulateădinăconversie

F

VENITURI IN AVANS

II

TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

E
19
20
21

13
15
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Ivan Cosma Melania - Director financiar
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DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA
31 DECEMBRIE 2017
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

31 12 2016

31 12 2017

48,952,372
12,068,605
(13)
(9,254,630)
(478,577)
(13,177,771)
(35,057,283)
(6,000,367)
9,694,429
(112,200,862)
2,989,720
(3,269,572)
(105,733,949)

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

J

7,324
477,647
484,971

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

J

(105,248,978)

252,766,957

(1,969,811)

1,187,714

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Venituri
Alte venituri din exploatare
Varia iaăstocurilorădeăprod.fin. iăpr.înăcursădeăexec.
Costurileăcapitalizateăaleăimobiliz rilorăcorporale
Materii prime si materiale consumabile
Costulăm rfurilorăvândute
Cheltuieli cu personalul
Serviciiăprestateădeăter i
Chelt.cuăamortiz riă iădeprec.activelorăimobilizate
Ajustari de valoare pentru activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru alte datorii - net
Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet
Profit / (pierdere) din exploatare

Venituri financiare
Costuri financiare
17 Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet
18 Costuriăfinanciareă–ănet

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

15

J

16

J
J

19

Profit / (pierdere) înainte de impozitare

20

Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent si amanat

21

Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului

J

(107,218,789)

253,954,671

22

Rezultatul perioadei

J

(107,218,789)

253,954,671

23

Profit / (pierdere) aferent exercitiului

J

(107,218,789)

253,954,671

J

1,464,759
57,536
(139,220)

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

J

1,383,075

(885,282)

(105,835,714)

253,069,389

Alte elemente ale rezultatului global
Câ tig/(pierd.)ădinăreev.terenurilor,ăcl d.ă iăaltorăMF
25 Active financiare disponibile pentru vanzare
26 Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.
Alte elemente ale rezultatului global aferente
27
exercitiului
24

28

Rezultat global total aferent exercitiului

J

J
J

J
121C
121D
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Rezultatulăpeăac iuneă(Notaă26)

31 12 2016
Rezultatăaferentăac ionarilorăsociet iiă
Num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînă

(107,218,789)

253,954,671

1,002,323

1,002,323

(106.97)

253.37

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăast zi,ă27.03.2018

-3-

31 12 2017

DAFORA S.A.
SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRIIăLA
31 DECEMBRIE 2017
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)
Capital social
##

Rezerve din
reevaluare
103C
103D##

Rezultatul
reportat
21

Alte rezerve
19.IV

TOTAL

140,968,822

6,862,994

48,888,969

(360,113,572)

(163,392,786)

-

-

-

581,841

581,841

140,968,822

6,862,994

48,888,969

(359,531,731)

(162,810,945)

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

-

-

(107,218,789)121D

(107,218,789)

Alte elem. ale rezult. global

-

730,911

Repart.la rez.legale din profit

-

Sold la 01 01 2016
Corec iiăefect.înăanul 2016
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2016
(recalculat)

- RL

121C
-

652,164

-

1,383,075

-

-

Câ tiguri/(pierderi)ădinăreeval.ă
terenurilor,ăcl d.ă iăaltorăMF

- 24

1,464,759

-

-

1,464,759

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

- 25

57,536

-

-

57,536

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

-

(652,164)

-

- 26

(139,220)

-

-

(139,220)

Tranzactii cu actionarii

-

-

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

-

-

-

Ac iuniăproprii

-

-

-

-

-

140,968,822

7,593,905

48,888,969

(466,098,356)

(268,646,659)

140,968,822

7,593,905

48,888,969

(466,098,356)

(268,646,659)

-

-

-

(203,069)

(203,069)

140,968,822

7,593,905

48,888,969

(466,301,425)

(268,849,728)

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

-

-

Alte elem. ale rezult. global

-

(2,922,863)

Repart.la rez.legale din profit

-

Sold la 31 12 2016
Sold la 01 01 2017
Corec iiăefect.înăanul 2017
la înreg.afer.ex.fin.precedente
Sold la 01 01 2017
(recalculat)

- RL

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

652,164

-

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

253,954,671
(885,282)

(12,804,055)

Câ tiguri/(pierderi)ădinăreeval.ă
terenurilor,ăcl d.ă iăaltorăMF

- 24

(1,644,603)

-

-

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

- 25

202,586

-

-

(2,037,581)

-

556,735

-

-

(1,644,603)
202,586

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

-

Tranzactii cu actionarii

-

-

-

-

Majorarea capitalului social

-

-

-

-

Ac iuniăproprii

-

-

-

-

-

140,968,822

4,671,042

61,693,024

(223,113,228)

(15,780,339)

Sold la 31 12 2017
A

- 26

2,037,581

556,735
-
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DAFORA S.A.
SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIEăLA
31 DECEMBRIE 2017
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

NOTA

31 12 2016

31 12 2017

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

2,557,871
(38,871)
-

1,275,684
(396,285)
-

2,519,000

879,400

(108,823)
60,207
(45,000)
7,324
-

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

(86,292)

5,753,115

Încas riădinăemisiuneaădeăac iuni
Încas riădinăîmprumuturi
Ramburs riădeăîmprumuturi
Pl iăc treăfurnizoriiădeăleasing

(3,323,529)
(496,510)

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

Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeă
finan are

(3,820,039)

(9,375,532)

Creştereaănet ăaănumeraruluiăşiă
echivalentelor de numerar

(1,387,331)

(2,743,017)

7,537,813

6,150,482

6,150,482

3,407,465

27

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

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
la începutul anului

12

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
laăsfârşitulăanului

12
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NOTEăLAăSITUA IILEăFINANCIAREăINDIVIDUALEăLA
31 DECEMBRIE 2017
(înălei,ădac ănuăseăspecific ăaltceva)

1.ăINFORMA IIăGENERALE
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAă(„Societatea”)ădesf şoar ăactivit iădeăforajăsiăconstructiiă(activitateăînărestrângereădesf urat ă
doarăpentruăfinalizareaăproiectelorăaflateăînăderulareălaădataăintr riiăînăinsolven ă iăacoperireăpost-garan ie).ăă
Activitateaădeăbaz ăaăSociet iiăconst ăînăserviciiădeăforajăonshoreăpentruăpetrol,ăgazeănaturaleăşiăapeăgeotermale,ă
lucr riădeăprobeăproduc ieăşiăworkover,ătransportăşiămentenan ăpentruăechipamenteădeăforaj.ăDatorit ăexperien eiă
vasteăacumulateăînăactivit iădeăforaj,ăaceastaăs-aăextinsăpeăpie eăstr ine.ăÎnăacelaşiătimp,ăSocietateaăareăexperien ă
înăinginerieăcivil ăşiăindustrial ,ăaeroporturiăşiălucr riădeăinfrastructur .ă
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăaăluatăfiin ăînăbazaăHGăNr.690/1994ăprinăreorganizareaăRegieiăAutonomeăRomgazăMedia .ă
Dină1902ă iăpân ăînă1989ăaăfostăoăfilial ăaăCompanieiăNa ionaleădeăGaz.ăDup ăoăserieădeăschimb riăspecificeăaceleiă
perioadeă iădup ăunăprocesădeăprivatizareăînceputăînă1995,ăDaforaăaădevenităoăsocietateăcomercial ăpeăac iuni.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteăoăsocietateăpeăac iuni,ăcotat ălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ăesteăînfiin at ăşiăareăsediulăînă
România.ăAdresaăsediuluiăsocialăesteăPia aăRegeleăFerdinandăIănr.ă15,ăMediaş.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteămembr ăaăI.A.D.C.ăprinăAsocia iaăContractorilorădeăForajădinăRomâniaăşiăaăAsocia ieiă
CamereiădeăComer ăşiăIndustrieăRomânoă–ăIrakian .
ăăăăăăăăăăConformăcertific rilorăob inute,ăactivitateaăseădesf şoar ărespectândăstandardeleăISOă9001,ăISOă14001ăşiă
OHSAS 18001.
2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
ăăăăăăăăăăPrincipaleleăpoliticiăcontabileăaplicateălaăîntocmireaăacestorăsitua iiăfinanciareăsuntăprezentateămaiăjos.ăă
Acesteăpoliticiăauăfostăaplicateăconsecventăînăto iăaniiăprezenta i,ădac ănuăseăspecific ăaltfel.
2.1 Declaratia de conformitate
Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare
FinanciaraăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă(“UE”),ăconformăOrdinuluiăMinistruluiăFinantelorăPubliceă
nr.2844/2016 cu modificarile ulterioare.
2.2 Bazele întocmirii
ăăăăăăăăăăSitua iileăfinanciareăindividualeăaleăDaforaăSAăauăfostăîntocmiteăinăconformitateăcuăStandardeleă
Interna ionaleădeăRaportareăFinanciar ă(„IFRS”)ăşiăcuăInterpret rileăIFRIC,ăaşaăcumăauăfostăadoptateădeăUniuneaă
European .ăSitua iileăfinanciareăindividualeăauăfostăîntocmiteăînăbazaăconven ieiăcostuluiăistoric,ăaşaăcumăauăfostă
modificateăînăurmaăreevalu riiăimobiliz rilorăcorporaleăşiăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareălaă
valoareaăjust ăprinăcapitalurileăproprii.
ăăăăăăăăăăÎntocmireaăsitua iilorăfinanciareăindividualeăînăconformitateăcuăIFRSănecesit ăutilizareaăunorăestim riă
contabileăcritice.ăDeăasemenea,ăsolicit ăconduceriiăs ăfoloseasc ăra ionamentulăînăprocesulădeăaplicareăaăpoliticiloră
contabileăaleăSocietatii.ăDomeniileăcareăimplic ăunăgradămaiăridicatădeăcomplexitateăşiădeăaplicareăaăacestoră
ra ionamenteăsauăceleăînăcareăipotezeleăşiăestim rileăauăunăimpactăsemnificativăasupraăsitua iilorăfinanciareăsuntă
prezentate în Nota 5.
2.2.1.ăContinuitateaăactivit iiă
ăăăăăăăăăăLaă31ădecembrieă2017,ăSocietateaăînregistreaz ăactiveăneteănegativeăînăsum ădeă15.780.339ă(laă31ădecembrieă
2016ăactiveăneteănegativeădeă268.646.659ălei),ăiarăprofitulăaferentăexerci iuluiăfinanciarăîncheiatălaă31ădecembrieă
2017ăesteăînăsum ădeă253.954.671ăleiă(laă31ădecembrieă2016ăpierdereăînăsum ădeă107.218.789ălei).
ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.85/2014ăprivindăprocedurileădeăprevenireăaăinsolven eiăşiădeă
insolven ,ăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaăîntocmităTabelulădefinitivăalăcrean elor,ăcareăaăfostă
publicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.22312ădină07ădecembrieă2016.
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ăăăăăăăăăăÎnăvedereaăcontinu riiăactivit iiăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaădepusăînădataădeă
09.12.2016ălaădosarulăcauzeiăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăsociet ii,ăacestaăfiindăaprobatădeăc treăAdunareaă
CreditorilorăDaforaăSAădinădataădeă30.12.2016,ăconformăProcesuluiăverbalădeă edin ănr.992/30.12.2016ăcuăvotulăaă
4ădinăceleă5ăcategoriiădeăcrean e,ăpublicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ănr.105/04.01.2017.
ăăăăăăăăăăPlanulădeăreorganizareăaăactivit iiăaăfostăconfirmatăprinăSentin aăCivil ănr.250/30.03.2017ăpronun at ădeă
TribunalulăSibiuăînădosarulănr.1747/85/2015.ăSentin aădeăconfirmareăaăPlanuluiădeăReorganizareăalăDaforaăSAăaă
r masădefinitiv .
ăăăăăăăăăăÎnădataădeă17.10.2017,ăAdunareaăCreditorilorăaăaprobatăf r ăobiec iuniăprimulăraportăfinanciarăalăDaforaăSAă
aferentătrimestruluiăIădeăreorganizare,ăiarăînădataădeă09.01.2018ăaăfostăaprobatăf r ăobiec iuniă iăcelăde-alădoileaă
raport financiar al Dafora SA aferent trimestrului II de reorganizare.
ăăăăăăăăăăDaforaăsi-aăîndeplinităobliga iileădeăaăefectuaădistribuiriăc treăcreditoriăprev zuteăînăPlanulădeăreorganizareăaă
activit ii,ăatâtădinăactivitateaăopera ional ,ăcâtăşiădinăvalorificareaăactivelor,ădep şindăchiarăpreviziunileădeă
distribuiriăşiărealizândăpl iăanticipateăc treăcreditoriădinăvalorificareaăactivelorăexcedentare.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăimplementatăm suriădeămanagementăspecificăpentruărealizareaăobiectivelorăpropuseăşiăînă
vedereaăsatisfaceriiăexigen elorăclien ilor.ăStructuraădeăpersonalăaăfostăadaptat ălaăamploareaă iănum rulăefectivăală
lucr rilorădeăforaj,ăsocietateaălucrândăsimultanăcuă4ăinstalatiiădeăforajăpentruăclien iiătraditionaliăsiăavândăoăinstalatieă
angrenat ăpeăplanăextern.ăÎnăcontinuareăseădepunădiligen eăpentruăextindereaăactivit iiăsociet tiiăpeăpie eleăexterneă
de profil.
ăăăăăăăăăăSocietateaăcontinu ăimplementareaăPlanuluiădeăReorganizareăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciară iă
aăjudec toruluiăsindic.
ăăăăăăăăăăPrinăurmare,ăSocietateaăăadopt ăînăcontinuareăprincipiulăcontinuit iiăactivit iiălaăîntocmireaăsitua iilorăsaleă
financiare individuale.
2.2.2.ăModific riăaleăpoliticilorăcontabileăşiăinforma iilorădeăfurnizat
(a) Standardele si interpretarile în vigoare in perioada curenta
ăăăăăăăăăăUrm toareleăstandardeăşiăamendamenteăaleăstandardelorăexistente,ăemiseădeăComitetulăprivindăStandardeleă
Interna ionaleădeăContabilitateă(InternationalăAccountingăStandardăBoardă-ă”IASB”)ăşiăadoptateădeăUniuneaă
European ă(UE)ăauăintratăînăvigoareăpentruăanulăcurent:
•ăAmendamenteălaăIASă7ă„Situa iileăfluxurilorădeătrezorerie”ă–ăIni iativaăprivindăcerin aădeăprezentareă–ăadoptateădeă
UEăînă6ănoiembrieă2017ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2017),
•ăAmendamenteălaăIASă12ă„Impozitulăpeăprofit”ă–ăRecunoa tereaăactivelorăcuăimpozitulăamânatăpentruăpierderileă
nerealizateă–ăadoptateădeăUEăînă6ănoiembrieă2017ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ă
ianuarie 2017),
•ăAmendamenteălaăIFRSă12ăînăurmaă„Îmbun t irilorăIFRSă(ciclulă2012-2014)”ăcareărezult ădinăproiectulăanualădeă
îmbun t ireăaăIFRSă(IFRSă1,ăIFRSă12ă iăIASă28)ăcuăscopulăprincipalădeăaăeliminaăinconsecven eleă iădeăaăclarificaă
anumiteăformul riă-ăadoptateădeăUEăînă7ăfebruarieă2018ă(amendamenteleălaăIFRSă12ăsuntăaplicabileăpentruă
perioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2017).
ăăăăăăăăăăAdoptareaăacestorăamendamente,ăinterpret riăsauăîmbun t iriălaăstandardeleăexistenteănuăaădusălaămodific riă
aleăpoliticilorăcontabileăaleăSociet ii.
(b)ăAmendamenteălaăstandardeăemiseădeăIASBăşiăadoptateădeăUE,ădarăneintrateăînăvigoare
ăăăăăăăăăăLaădataăemiteriiăsitua iilorăfinanciareăindividuale,ăurm toareleăstandardeăauăfostăadoptateădeăUE,ăîns ănuă
intraser ăînăvigoare:
•ăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”ă-ăadoptatădeăUEăînă22ănoiembrieă2016ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeă
începândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018)
•ăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”ă iăamendamenteleălaăIFRSă15ă„Dataăintr riiăînăvigoareăaăIFRSă15”ă-ă
adoptateădeăUEăînă22ăseptembrieă2016ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018)
•ăIFRSă16ă„Leasing”ă–ăadoptatădeăUEăînă31ăoctombrieă2017ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuă
sauădup ă1ăianuarieă2019)
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•ăAmendamenteălaăIFRSă4ă„Contracteădeăasigurare”ă-ăAplicareaăIFRSă9ăInstrumenteăfinanciareăîmpreun ă
cuăIFRSă4ăContracteădeăasigurareă–ăadoptateădeăUEăînă3ănoiembrieă2017ă(aplicabileăpentruăperioadeleă
anualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018ăsauălaăaplicareaăpentruăprimaădat ăaăIFRSă9ă„Instrumenteă
financiare)
•ăAmendamenteălaăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”ă–ăClarific riălaăIFRSă15ăVenituriădină
contracteăcuăclien iiă–ăadoptateădeăUEăînă31ăoctombrieă2017ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândă
cuăsauădup ă1ăianuarieă2018)
•ăAmendamenteălaăIFRSă1ă iăIASă28ăînăurmaă„Îmbun t irilorăIFRSă(ciclulă2014-2016)”ăcareărezult ădină
proiectulăanualădeăîmbun t ireăaăIFRSă(IFRSă1,ăIFRSă12ă iăIASă28)ăcuăscopulăprincipalădeăaăeliminaă
inconsecven eleă iădeăaăclarificaăanumiteăformul riă–ăadoptateădeăUEăînă7ăfebruarieă2018ă(amendamenteleălaă
IFRSă1ă iăIASă28ăsuntăaplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018).
(c) Standarde si interpretari emise de IASB, dar inca neadoptate de UE
ăăăăăăăăăăÎnăprezent,ăIFRSăadoptateădeăUEănuădifer ăsemnificativădeăIFRSăadoptateădeăIASB,ăcuăexcep iaăurm toareloră
standarde,ăamendamenteăsauăîmbun t iriălaăstandardeleă iăinterpret rileăexistente,ăcareănuăauăfostăaprobateăpentruăaă
fiăutilizateălaădataăpublic riiăsitua iilorăfinanciareăindividuale:
•ăIFRSă14ă„Conturiădeăamânareăaferenteăactivit ilorăreglementate”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuă
sauădup ă1ăianuarieă2016)ă–ăComisiaăEuropean ăaădecisăs ănuăemit ăprocesulădeăaprobareăaăacestuiăstandardă
interimară iăs ăa tepteăfinalizareaăacestuia
•ăIFRSă17ă„Contracteădeăasigurare”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2021)
•ăAmendamenteălaăIFRSă2ă„Plataăpeăbaz ădeăac iuni”ă–ăClasificareaă iăevaluareaătranzac iilorăcuăplat ăpeăbaz ădeă
ac iuniă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018)
•ăAmendamenteălaăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”ă-ăCaracteristicileădeăplat ăînăavansăcuăcompensareănegativ ă
(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2019)
•ăAmendamenteălaăIFRSă10ă„Situa iiăfinanciareăconsolidate”ă iăIASă28ă„Investi iiăînăentit iăasociateă iăasocieriăînă
participa ie”ă-ăVânzareaădeăsauăcontribu iaăcu,ăactiveăîntreăunăinvestitoră iăentit ileăasociateăsauăasocierileăînă
participa ieăaleăacestuiaă iăamendamenteleăulterioareă(dataăintr riiăînăvigoareăaăfostăamânat ăpeăperioad ă
nedeterminat ,ăpân ăcândăseăvaăfinalizaăproiectulădeăcercetareăprivindămetodaăpuneriiăînăechivalen )
•ăAmendamenteălaăIASă19ă„Beneficiileăangaja ilor”ă–ăModificarea,ăreducereaăsauădecontareaăunuiăplană(aplicabileă
pentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2019)
•ăAmendamenteălaăIASă28ă„Investi iiăînăentit iăasociateă iăasocieriăînăparticipa ie”ă–ăIntereseăpeătermenălungăînă
entit iăasociateă iăasocieriăînăparticipa ieă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă
2019)
•ăAmendamenteălaăIASă40ă„Investi iiăimobiliare”ă-ăTransferuriădeăinvesti iiăimobiliareă(aplicabileăpentruăperioadeleă
anualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2018),
•ăAmendamenteălaădiverseăstandardeăînăurmaă„Îmbun t irilorăIFRSă(ciclulă2015-2017)”ăcareărezult ădinăproiectulă
anualădeăîmbun t ireăaăIFRSă(IFRSă3,ăIFRSă11,ăIASă12ă iăIASă23)ăcuăscopulăprincipalădeăaăeliminaă
inconsecven eleă iădeăaăclarificaăanumiteăformul riă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ă
ianuarie 2019)
•ăIFRICă22ă„Tranzac iiăcuăvalut ă iăavansuri”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarie)
•ăIFRICă23ă„Incertitudineăcuăprivireălaătratamenteleăaplicateăimpozituluiăpeăprofit”ă(aplicabilăpentruăperioadeleă
anualeăîncepândăcuăsauădup ă1ăianuarieă2019).
2.3 Consolidare
ăăăăăăăăăăAcesteaăsuntăsitua iileăfinanciareăindividualeăaleăSocietatii.ăSocietateaăîntocmeşte,ădeăasemenea,ăşiăsitua iiă
financiareăconsolidateăpentruăaceeaşiăperioad ăînăconformitateăcuăStandardeleăInternationaleădeăRaportareă
Financiara,ăasaăcumăauăfostăeleăadoptateădeăUniuneaăEuropeana.ăSitua iileăfinanciareăconsolidateălaădataăde
31 12 2017 urmeaza a fi emise in termenul legal.
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2.4 Raportarea pe segmente
ăăăăăăăăăăRaportareaăpeăsegmenteădeăactivitateăseăfaceăîntr-unămodăconsecventăcuăraportareaăintern ăc treăprincipalulă
factorădecizionalăopera ional.ăPrincipalulăfactorădecizionalăopera ional,ăcareăesteăresponsabilăcuăalocareaăresurseloră
şiăevaluareaăperforman eiăsegmentelorădeăactivitate,ăaăfostăidentificatăcaăfiindăadministratorulăspecialăcareăiaă
deciziileăstrategice.ăActivitateaăsociet iiăseădesf oar ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.
2.5ăConversiaăînămoned ăstr in
(a)ăMonedaăfunc ional ăşiădeăprezentare
ăăăăăăăăăăElementeleăcuprinseăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăsuntăevaluateăînămonedaămediuluiăeconomicăprimară
înăcareăaceastaăîşiădesf şoar ăactivitateaă(„monedaăfunc ional ”).ăSitua iileăfinanciareăindividualeăsuntăprezentateăînă
“Leiăromâneşti”ă(“RON”),ăcareăesteămonedaăfunc ional ăşiădeăprezentareăaăsocietatii.
(b)ăTranzac iiăşiăsolduri
ăăăăăăăăăăTranzac iileăînămoned ăstr in ăsuntăconvertiteăînămoned ăfunc ional ăfolosindăcursulădeăschimbăvalabilălaă
dataătranzac iilor.ăăCâştigurileăşiăpierderileărezultateădinădiferen eleădeăcursăvalutarăînăurmaăîncheieriiăacestoră
tranzac iiăşiădinăconversiaălaăfinalulăexerci iuluiăfinanciar,ălaăcursulădeăschimbădeălaăsfârşitulăanuluiăăaăactiveloră
monetareăşiăobliga iilorădenominateăînămoned ăstr in ăseăreflect ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiă
în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva
riscurilorăşiăcaăăinstrumenteădeăacoperireăaăinvesti ieiăneteăîmpotrivaăriscurilor.
ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăcursulădeăschimbăcareăseărefer ălaăîmprumuturiăşiălaănumerarăşiăechivalenteădeă
numerarăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„veniturilorăsauăcheltuielilorăfinanciare”.ăăToateă
celelalteăcâştiguriăşiăpierderiădinăcursulădeăschimbăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„alteă
(pierderi)/câştiguriăfinanciareă–ănet”.
2.6ăImobiliz riăcorporale
ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăcl dirileăsuntăprezentateălaăvaloareaăjust ,ăpeăbazaăevalu rilorăperiodice,ăcelăpu inăoădat ălaătreiă
ani,ăefectuateădeăc treăevaluatoriăexterniăindependen i,ăminusăamortizareaăşiădepreciereaăulterioareăpentruăcl diri.ăă
Oriceăamortizareăcumulat ălaădataăreevalu riiăesteăeliminat ădinăvaloareaăcontabil ăbrut ăaăactivului,ăiarăvaloareaă
net ăesteăînregistrat ăcaăvaloareăreevaluat ăaăactivului.ăToateăcelelalteăimobiliz riăcorporaleăsuntăînregistrateălaăcostă
istoricăminusăamortizarea.ăCostulăistoricăincludeăcheltuielileăcareăpotăfiăatribuiteăînămodădirectăachizi ieiă
elementelor respective.
ăăăăăăăăăăCheltuielileăulterioareăsuntăincluseăînăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiăsauărecunoscuteăcaăactivăseparat,ădup ă
caz,ădoarăcândăintrareaădeăbeneficiiăeconomiceăviitoareăpentruăsocietateăasociateăelementuluiăesteăprobabil ăiară
costul elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.
ăăăăăăăăăăMajor rileăvaloriiăcontabileărezultateădinăreevaluareaăterenurilorăşiăcl dirilorăsuntăcreditateălaă„rezerveădină
reevaluare”ădinăcapitalurileăproprii.ăDiminu rileăcareăcompenseaz ămajor rileăaferenteăaceluiaşiăactivăsuntă
înregistrateăal turiădeăalteărezerveădirectăînăcapitalurileăproprii;ătoateăcelelalteădiminu riăsuntăînregistrateăînăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ăSumeleăînregistrateăînărezerveleădinăreevaluareăsuntătransferateăînărezultatulăreportatălaă
sfârşitulădurateiădeăvia ăutil ăaăactivuluiăsauăcândăactivulăesteăderecunoscut.
ăăăăăăăăăăCheltuielileăcuărepara iiăşiăîntre inereăsuntăînregistrateăînăsitua iaăveniturilorăşiăcheltuielilorăînăperioadaă
financiar ăînăcareăsuntăefectuate.ăCosturileăînlocuiriiăcomponentelorămajoreăaleăelementelorădeăimobiliz riă
corporaleăşiăechipamentelorăsuntăcapitalizateăcândăcomponenteleăînlocuiteăsuntăscoaseădinăuz.
ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăelimin rileădeterminateădeăcomparareaăîncas rilorăcuăvalorileăcontabileăsuntă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ă
ăăăăăăăăăăTerenurileănuăseăamortizeaz .ăăAmortizareaăaltorăelementeădeăimobiliz riăcorporaleăesteăcalculat ăpeăbazaă
metodeiăliniareăînăvedereaădiminu riiăvaloriiăreevaluateăaăfiec ruiăactivăpân ălaăvaloareaăsaărezidual ăpeăparcursulă
durateiăsaleădeăvia ăutil ,ădup ăcumăurmeaz :
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ăăăăăăăăăă-ăCl diriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ă–ă60ăani
ăăăăăăăăăă-ăInstala iiătehniceăşiămaşiniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ă18ăani
ăăăăăăăăăă-ăMijloaceădeătransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ăăă5ăani
ăăăăăăăăăă-ăEchipamenteădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă–ă16ăani
ăăăăăăăăăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăvaloareaăestimat ăob inut ădeăsocietateădinăeliminareaăactivuluiărespectivă
minusăcosturileăestimateăaleăelimin rii,ăînăcazulăînăcareăactivulăareădejaăvechimeaăşiăcorespundeăcondi iilorăaferenteă
sfârşituluiăvie iiăutileăaăacestuia.ăăValoareaărezidual ăaăunuiăactivăesteăzeroăînăcazulăînăcareăsocietateaăestimeaz ă
utilizareaăactivuluiăpân ălaăsfârşitulăvie iiăfiziceăaăacestuia.ăăValorileărezidualeăaleăactivelorăşiădurateleădeăvia ăutil ă
suntărevizuite,ăşiăajustateăînămodăcorespunz tor,ălaăfiecareădat ăaăbilan uluiăcontabil.
2.7ăImobiliz riănecorporale
Programe informatice
ăăăăăăăăăăLicen eleăachizi ionateăaferenteădrepturilorădeăutilizareăaăprogramelorăinformaticeăsuntăcapitalizateăpeăbazaă
costurilorăînregistrateăcuăachizi ionareaăşiăpunereaăînăfunc iuneăaăprogramelorăinformaticeărespective.ăăAcesteă
costuriăsuntăamortizateăpeădurataădeăvia ăutil ăestimat ăaăacestoraă(treiăpân ălaăcinciăani).ăăCosturileăaferenteă
dezvolt riiăsauăîntre ineriiăprogramelorăinformaticeăsuntărecunoscuteădreptăcheltuieliăînăperioadaăînăcareăsuntă
efectuate.
2.8 Deprecierea activelor nefinanciare
ăăăăăăăăăăActiveleăcareăauăoădurat ădeăvia ăutil ănedeterminat ănuăsuntăamortizateăşiăsuntărevizuiteăanualăpentruă
identificareaăpierderilorădinădepreciere.ăActiveleăceăsuntăsupuseăamortiz riiăsuntărevizuiteăpentruăidentificareaă
pierderilorădinădepreciereăoriădeăcâteăoriăevenimenteăsauăschimb riăînăcircumstan eăindic ăfaptulăc ăvaloareaă
contabil ănuămaiăpoateăfiărecuperat .ăăPierdereaădinădepreciereăesteăreprezentat ădeădiferen aădintreăvaloareaă
contabil ăşiăvaloareaărecuperabil ăaăactivuluiărespectiv.ăăValoareaărecuperabil ăesteămaximulădintreăvaloareaăjust ăaă
activuluiăminusăcosturileădeăvânzareăşiăvaloareaădeăutilizare.ăÎnăscopulăevalu riiădeprecierii,ăactiveleăsuntăgrupateă
pân ălaăcelămaiămicănivelădeădetaliuăpentruăcareăpotăfiăidentificateăfluxuriăindependenteădeănumerară(unit iă
generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt
revizuiteăînăvedereaăuneiăposibileăstorn riăaădeprecieriiălaăfiecareădat ădeăraportare.
2.9ăActiveăimobilizateăde inuteăînăscopulăvânz riiă(sauăGrupuriădestinateăced rii)ă
ăăăăăăăăăăActiveleăimobilizateă(sauăGrupurileădestinateăced rii)ăsuntăclasificateăcaăactiveăde inuteăpentruăvânzareă
atunciăcândăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzare,ăiarăvânzareaăesteăconsiderat ă
foarteăprobabil .ăăAcesteaăsuntăînregistrateălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaăjust ămaiă
pu inăcosturileădeăvânzare,ădac ăvaloareaăcontabil ăurmeaz ăs ăfieărecuperat ăînăprincipalăprinăvânzareăşiănuăprină
utilizarea sa în continuare.
2.10 Active financiare
2.10.1 Clasificare
ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăclasific ăactiveleăfinanciareăînăurm toareleăcategorii:ăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeă
profităşiăpierdere,ăîmprumuturiăşiăcrean e,ăşiădisponibileăpentruăvânzare.ăClasificareaăseăfaceăînăfunc ieădeăscopulăînă
careăauăfostăachizi ionateăactiveleăfinanciare.ăConducereaăstabileşteăclasificareaăacestorăactiveăfinanciareălaă
momentulărecunoaşteriiăini iale.
(a)ăActiveăfinanciareălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdere
ăăăăăăăăăăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntăactiveăde inuteăspreă
tranzac ionare.ăUnăactivăfinanciarăesteăclasificatăînăaceast ăcategorieădac ăesteăachizi ionatăînăprincipalăînăscopulă
tranzac ion riiăpeătermenăscurt.ăInstrumenteleăderivateăsuntădeăasemeneaăclasificateăcaăde inuteăînăscopulă
tranzac ion rii,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsuntădesemnateăcaăinstrumenteădeăacoperireăaăriscurilor.ăăActiveleădină
aceast ăcategorieăsuntăclasificateăcaăactiveăcirculante.
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(b)ăÎmprumuturiăşiăcrean e
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăşiăcrean eleăsuntăactiveăfinanciareănederivateăcuăpl iăfixeăsauădeterminabileăşiăcareănuăsuntă
cotateăpeăoăpia ăactiv .ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăcirculante,ăcuăexcep iaăcelorăcareăauăoăperioad ădeămaturitateă
mai mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active pe termen lung.
Împrumuturileăşiăcrean eleăsuntăclasificateăcaăşiă„numerarăşiăechivalenteădeănumerar”,ărespectivăcaăşiă„clien iăşiăalteă
crean e”ăînăbilan ulăcontabil.
c) Active financiare disponibile pentru vânzare
Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod
specificăînăaceast ăcategorieăsauănuăseăîncadreaz ăînăniciăunaădinăcelelalteăcategorii.ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăpeă
termenălung,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăconducereaăinten ioneaz ăs ăînstr inezeăinvesti iileăînătermenădeă12ăluniădeă
la finalul perioadei de raportare.
2.10.2ăRecunoaştereăşiăevaluare
ăăăăăăăăăăAchizi iileăşiăvânz rileăregulateădeăactiveăfinanciareăsuntărecunoscuteălaădataătranzac ion riiă–ădataălaăcareă
societateaăseăangajeaz ăs ăcumpereăsauăs ăvând ărespectivulăactiv.ăInvesti iileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaă
just ăplusăcheltuielileădeătranzac ionareăpentruătoateăactiveleăfinanciareăneînregistrateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntărecunoscuteă
ini ialălaăvaloareaăjust ,ăiarăcosturileădeătranzac ionareăsuntătrecuteălaăcheltuieliăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ă
Activeleăfinanciareăînceteaz ăs ămaiăfieărecunoscuteăînămomentulăînăcareădreptulădeăaăîncasaăfluxuriădeătrezorerieă
dinăinvesti iiăexpir ăsauăesteătransferat,ăiarăsocietateaătransfer ătoateăriscurileăşiăbeneficiileăaferenteădreptuluiădeă
proprietate.ăActiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăînregistrateăulteriorălaăvaloareaăjust .ăă
Împrumuturileăşiăcrean eleăsuntăînregistrateălaăcostăamortizatăpeăbazaămetodeiădobânziiăefective.
ăăăăăăăăăăModific rileăvaloriiăjusteăaătitlurilorămonetareăşiănemonetareăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzareăsuntă
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.
Atunci când titlurile de valoare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate,
ajust rileăcumulateăaleăvaloriiăjusteărecunoscuteăînăcapitalurileăpropriiăsuntăincluseăînăsitua iaăveniturilorăşiă
cheltuielilorălaă„câştiguriăşiăpierderiădinătitluriădeăplasament”.
ăăăăăăăăăăDividendeleăaferenteăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntărecunoscuteăînăsitua iaăvenituriloră
şiăcheltuielilorălaăalteăvenituriăatunciăcândăseăstabileşteădreptulăsocietatiiădeăaăleăîncasa.
2.11 Compensarea instrumentelor financiare
ăăăăăăăăăăActiveleăşiădatoriileăfinanciareăsuntăcompensate,ăiarăvaloareaănet ăesteăraportat ăînăbilan ulăcontabilănumaiă
atunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilădeăaăcompensaăsumeleărecunoscuteăşiăexist ăinten iaădeăaăcompensaăpeă
baz ănet ăsauădeăaăvalorificaăactivulăşiădeăaăcompensaădatoriaăînăacelaşiătimp.
2.12 Deprecierea activelor financiare
(a) Active înregistrate la cost amortizat
ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ălaăsfârşitulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraăună
activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare
esteădepreciatăşiăsuntăsuportateăpierderiădinădepreciereădac ,ăşiănumaiădac ,ăexist ădoveziăobiectiveăaleădeprecieriiă
caărezultatăalăunuiaăsauămaiămultorăevenimenteăcareăauăap rutădup ărecunoaştereaăini ial ăaăactivuluiă(ună
„evenimentăcareăocazioneaz ăpierderi”)ăşiădac ăacelăevenimentă(sauăevenimente)ăcareăocazioneaz ăpierderiăareă(au)ă
un impact asupra fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ale activului financiar sau ale grupului de active
financiare care poate fi estimat în mod fiabil.
ăăăăăăăăăăCriteriileăutilizateădeăsocietateăpentruăaăstabiliădac ăexist ădoveziăobiectiveăprivindăexisten aăuneiăpierderiădină
depreciere includ:
ă-ădificultateăfinanciar ăsemnificativ ăaăemitentuluiăsauădebitorului;
ă-ăoăînc lcareăaăcontractului,ăcumăarăfiăneplataăsauăîntârzieriălaăplataădobânziiăsauăaăcreditului;
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ă-ăsocietatea,ădinămotiveăeconomiceăsauăjuridiceălegateădeădificultateaăfinanciar ăaădebitorului,ăacord ădebitoruluiăoă
concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
ă-ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînăprocedur ădeăfalimentăsauăreorganizareăfinanciar ;
ă-ădispari iaăpie eiăactiveăpentruăacelăactivăfinanciarădinăcauzaădificult ilorăfinanciare;ăsau
ă-ădateăobservabileăindic ăfaptulăc ăexist ăoădiminuareăm surabil ăaăfluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateădintrunăportofoliuădeăactiveăfinanciareădeălaărecunoaştereaăini ial ăaăacelorăactive,ăchiarădac ădiminuareaănuăpoateăfiă
înc ăidentificat ăcuăactiveleăfinanciareăindividualeădinăportofoliu,ăinclusiv:
ăăăăăăăăăăăăăăă(i)ăschimb riănefavorabileăînăstatutulădeăplat ăalădebitorilorădinăportofoliu;
ăăăăăăăăăăăăăăă(ii)ăcondi iiăeconomice,ălaănivelăna ionalăsauălocal,ăcorelateăcuăînc lcareaăcondi iilorăini ialeăaleăactiveloră
din portofoliu.
ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ămaiăîntâiădac ăexist ădoveziăobiectiveăaleădeprecierii.
ăăăăăăăăăăValoareaăpierderiiăesteăm surat ăcaădiferen aădintreăvaloareaăcontabil ăaăactivuluiăşiăvaloareaăactualizat ăaă
fluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateă(excluzândăpierderileăviitoareădinăcredite,ăcareănuăauăfostăînc ăînregistrate)ă
actualizateălaărataădobânziiăefectiveăini ialeăaăactivuluiăfinanciar.
ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaăactivuluiăesteăredus ăşiăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaăconsolidat ăaă
veniturilorăşiăcheltuielilor.ăDac ăunăîmprumutăsauăoăinvesti ieăp strat ăpân ălaăscaden ăareăoărat ăvariabil ăaă
dobânzii,ărataădeăactualizareăpentruăm surareaăoric reiăpierderiădinădepreciereăesteărataăactual ăaădobânziiăefectiveă
determinateăînăbazaăcontractului.ăCaăsolu ieăpractic ,ăsocietateaăpoateăm suraădepreciereaăpeăbazaăvaloriiăjusteăaă
instrumentului,ăfolosindăunăpre ădeăpia ăobservabil.
ăăăăăăăăăăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăpierderiiădinădepreciereăseădiminueaz ăşiădiminuareaăpoateăfiă
conectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavutălocădup ărecunoaştereaădeprecieriiă(cumăarăfiăoăîmbun t ireă
aăratinguluiădeăcredităalădebitorului),ăreluareaăpierderiiădinădepreciereărecunoscuteăanteriorăesteărecunoscut ăînă
contulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăTestareaădeprecieriiăcrean elorăcomercialeăesteădescris ăînănotaă2.14.
(b)ăActiveăclasificateăcaădisponibileăînăvedereaăvânz rii

ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeaz ălaăsfârşitulăfiec reiăperioadeădeăraportareădac ăexist ăprobeăobiectiveăconformăc roraăună
activăfinanciarăsauăunăgrupădeăactiveăfinanciareăesteădepreciat.ăPentruătitlurileădeăcrean ,ăsocietateaăutilizeaz ă
criteriileămen ionateălaăpunctulă(a)ăanterior.ăÎnăcazulătitlurilorădeăplasamentăclasificateăcaădisponibileăpentruă
vânzare,ăoăsc dereăsemnificativ ăsauăprelungit ăaăvaloriiăjusteăaătitluluiădeăvaloareăsubăcostăeste,ădeăasemenea,ăoă
dovad ăaădeprecieriiăactivelor.ăDac ăexist ăastfelădeădoveziăpentruăactiveleăfinanciareădisponibileăînăvedereaă
vânz rii,ăpierdereaăcumulat ăă–ăm surat ăcaădiferen aădintreăcostulădeăachizi ieăşiăvaloareaăjust ăcurent ,ămaiăpu ină
oriceăpierdereădinădepreciereăaferent ăaceluiăactivăfinanciar,ărecunoscut ăanteriorăînăprofităsauăpierdereă–ăesteă
eliminat ădinăcapitalurileăpropriiăşiărecunoscut ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăPierderileădinădepreciereă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpentruăinstrumenteleădeăcapitaluriăpropriiănuăsuntăstornateăprinăcontulădeă
profităşiăpierdere.ăDac ,ăîntr-oăperioad ăulterioar ,ăvaloareaăjust ăaăunuiăinstrumentădeădatorieăclasificatăcaă
disponibilăpentruăvânzareăcreşteăşiăaceast ăcreştereăpoateăfiăconectat ăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavută
locădup ărecunoaştereaădeprecieriiăînăprofităsauăpierdere,ăpierdereaădinădepreciereăesteăstornat ăprinăcontulădeăprofită
şiăpierdere.
2.13 Stocuri
ăăăăăăăăăăStocurileăsuntăînregistrateălaăceaămaiămic ăvaloareădintreăcostăşiăvaloareaărealizabil ănet .ăCostulăesteă
determinatăpeăbazaămetodeiăprimulăintrat,ăprimulăieşită(FIFO).ăCostulăproduselorăfiniteăşiăproduc ieiăînăcursădeă
execu ieăincludeămateriiăprime,ăfor aădeămunc ădirect ,ăalteăcosturiădirecteăşiăcheltuielileădeăproduc ieăindirecteă
aferenteă(peăbazaăcapacit iiănormaleădeăexploatare),ădarăexcludeăcosturileălegateădeăîmprumuturi.ăÎnăcursulănormală
alăactivit ii,ăvaloareaărealizabil ănet ăesteăestimat ăpeăbazaăpre uluiădeăvânzareădiminuatăcuăcheltuielileădeăvânzareă
variabileăaferente.ăăAcoloăundeăesteănecesar,ăsuntăconstituiteăajustariăpentruădepreciereăpentruăstocuriăcuămişcareă
lent ăşiăuzateăfizicăsauămoral.
Astfel societatea a calculat: provizion de 50% pentru stocurile fara miscare mai vechi de 365 zile si
provizion de 100 % pentru stocurile fara miscare mai vechi de 720 zile.
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2.14ăCrean eăcomerciale
ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ,ăiarăulteriorăevaluateălaăcostulăamortizatăpeă
bazaămetodeiădobânziiăefective,ămaiăpu inăajustareaăpentruădepreciere.
ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntăsumeleădatorateădeăclien iăpentruăm rfurileăvânduteăsauăserviciileăprestateăînă
cursulănormalăalăactivit ii.ăDac ăacesteaăvorăfiăcolectateăconformăcontractuluiăînătermenădeăunăanăsauămaiăpu inădeă
unăană(sauămaiătârziu,ăînăcursulănormalăalăactivit ii),ăvorăfiăclasificateăcaăactiveăcirculante.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiă
prezentate ca active imobilizate.
ăăăăăăăăăăAjustareaăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăseăconstituieăînămomentulăînăcareăexist ădoveziăobiectiveă
c ăsocietateaănuăvaăputeaăcolectaătoateăsumeleăcareăîiăsuntădatorateăconformăcondi iilorăini ialeăaleăcrean elor.ă
Dificult ileăsemnificativeăcuăcareăseăconfrunt ădebitorul,ăprobabilitateaăcaădebitorulăs ăintreăînăprocedur ădeă
falimentăsauăreorganizareăfinanciar ,ăneplataăsauănerespectareaăcondi iilorădeăplat ăsuntăconsiderateăindiciiăaleă
deprecieriiăcrean elorăcomerciale.
ăăăăăăăăăăAjustareaăesteăcalculataăcaădiferen aădintreăvaloareaăînregistrat ăînăcontabilitateăşiăvaloareaăprezent ăaă
fluxurilorăviitoareădeănumerarăestimate,ăactualizateăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.ăValoareaăcontabil ăaă
activuluiăseăreduceăprinăutilizareaăunuiăcontădeăajustare,ăiarăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscut ăînăsitua iaă
veniturilorăşiăcheltuielilorălaă„Ajust riădeăvaloareăpentruăactiveăcirculante”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăăAtunciă
cândăoăcrean ăcomercial ănuăpoateăfiărecuperat ,ăaceastaăesteătrecut ăpeăcheltuial ,ăcuăstornareaăcorespunz toareăaă
ajustariiăpentruăcrean eăcomerciale.ăRecuper rileăulterioareăaleăsumelorăamortizateăanteriorăsuntăcreditateăînăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ă
ăăăăăăăăăăAstfelăsocietateaăaăcalculat:ăajust riăpentruădepreciereaăcrean elorădeă50șăpentruăcrean eleăcuăvechimeăîntreă
366ăzileă iă559ăzileăsiăajust riăpentruădepreciereaăcrean elorădeă100ășăpentruăcrean eleăcuăvechimeămaiămareădeă560ă
zile.
2.15ăNumerarăşiăechivalenteădeănumerar
ăăăăăăăăăăPentruăsitua iaăfluxuluiădeănumerar,ănumerarulăşiăechivalenteleăacestuiaăcuprindănumerarăînăcas ,ădepoziteă
bancareălaăvedere,ăalteăinvesti iiăfinanciareăpeătermenăscurtăcuălichiditateămareăcuăscaden eăini ialeădeătreiăluniăsauă
maiăpu in,ăfacilit iădeădescoperitădeăcontăşiăparteaăpeătermenăscurtăşiălungăaăconturilorăbancareărestric ionate.ăÎnă
bilan ,ădescoperitulădeăcontăesteăprezentatălaăîmprumuturi,ăînăcadrulădatoriilorăcurente.
ăăăăăăăăăăSumeleăaflateăînăconturileădeădisponibilăbancarăaferenteăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăînăconturileă
societ iiădarălaădispozi iaăclien ilorăsuntăeviden iateălaăactiveăimobilizateă(por iuneaăcuăscaden aăpesteăunăan)ă iălaă
activeăcirculanteă(por iuneaăcuăscaden ăsubăunăan).
2.16 Capital social
ăăăăăăăăăăAc iunileăsuntăclasificateădreptăcapitaluriăproprii.ăAc iunileăpreferen ialeăcareăseăr scump r ăobligatoriuăsuntă
clasificate ca datorii.
ăăăăăăăăăăCosturileăincrementaleădirectăatribuibileăemisiuniiădeănoiăac iuniăsauăop iuniăsuntăprezentateăcaăoădeducere,ă
netădeăimpozit,ăînăcapitaluriăpropriiădinăîncas ri.
2.17 Datorii comerciale
ăăăăăăăăăăDatoriileăcomercialeăsuntăobliga iileădeăaăpl tiăpentruăbunurileăsauăserviciileăcareăauăfostăachizi ionateăînă
cursulănormalăalăactivit iiădeălaăfurnizori.ăSocietateaăaăeviden iatăseparatădatoriileăacumulateădeălaădataăintr riiăînă
insolven ăpân ălaă31.12.2017,ăfa ădeădatoriileăacumulateăînainteădeăintrareaăînăinsolven .
ăăăăăăăăăăConturileădeăfurnizoriăsuntăclasificateăcaădatoriiăcurenteădac ăplataătrebuieăs ăseăfac ăînătermenădeăunăanăsauă
maiăpu inădeăunăan,ăînăcursulănormalăalăactivit ii.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăprezentateăcaădatoriiăpeătermenălung.
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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
deăprofit/pierdere.ăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ădatoriileăcomercialeăpentruăcareăexist ă
distribuiriăînăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeă
termenăscurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticădatoriileăcomercialeă
a aăcumărezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
2.18 Împrumuturi
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjust ăaăsumeiăîncasate,ănetădeăcosturileădeătranzac ionare.ăă
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntăclasificateăcaădatoriiăpeătermenăscurt,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăsocietateaăareăunădreptă
necondi ionatădeăaăamânaăachitareaădatorieiăpentruăminimumă12ăluniădeălaădataăbilan ului.ăParteaăăcurent ăaă
împrumuturilorăpeătermenălungăesteăinclus ăînădatoriileăcurente.ăDobândaăcumulat ălaădataăbilan uluiăcontabilăesteă
inclus ăînă„Împrumuturi”,ăînăcadrulădatoriilorăcurente,ădac ănuăesteărambursabil ăînătermenădeă12ăluni.
ăăăăăăăăăăOnorariileăpl titeălaăstabilireaăfacilit ilorădeăîmprumutăsuntărecunoscuteădreptăcosturiădeătranzac ionareăaleă
împrumutuluiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăcaăfacilit ileăs ăfieăutilizate.ăÎnăacestăcaz,ăonorariulăesteăamânatăpân ă
laămomentulătrageriiăsumelor.ăÎnăm suraăînăcareănuăexist ădoveziăc ăesteăprobabilăcaăuneleădintreăacesteaăsauătoateă
facilit ileăvorăfiăutilizate,ăonorariulăesteăcapitalizatăcaăplat ăînăavansăpentruăserviciileădeăfinan areăşiăamortizatăpeă
perioadaăfacilit iiălaăcareăseărefer .
ăăăăăăăăăăAc iunileăpreferen iale,ăaăc rorăr scump rareălaăoăanumit ădat ăesteăobligatorie,ăsuntăclasificateăcaădatorii.ă
Dividendeleăaferenteăacestorăac iuniăpreferen ialeăsuntărecunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăcaăşiăcheltuieliăcuă
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.ăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ăîmprumuturileăpentruăcareăexist ădistribuiriă
înăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenă
scurtăa aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticăîmprumuturileăa aăcumă
rezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
2.19ăPozi iiăfiscaleăincerte
ăăăăăăăăăăPozi iileăfiscaleăincerteăaleăsocietatiiăsuntăanalizateădeăc treăconducereălaădataăfiec ruiăbilan .ăăSeă
înregistreaz ădatoriiăpentruăpozi iileăfiscaleăpentruăcareăconducereaăconsider ăc ăesteăprobabilăs ăfieăaplicateătaxeă
suplimentareădac ăacesteăpozi iiăarăfiăverificateădeăautorit ileăfiscale.ăăEvaluareaăseăbazeaz ăpeăinterpretareaălegiloră
fiscaleăcareăauăfostăadoptateălaădataăbilan uluiăcontabil.ăăDatoriileăaferenteăpenaliz rilor,ădobânzilorăşiăimpozitelor,ă
alteleădecâtăimpozitulăpeăvenit,ăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcelorămaiăbuneăestim riăaleăconduceriiănecesareăpentruă
stingereaăobliga iilorălaădataăbilan uluiăcontabil.
2.20ăImpozităpeăprofităcurentăşiăamânat
ăăăăăăăăăăSocietateaăînregistreaz ăimpozităpeăprofităcurentălaăoărat ădeă16șădinărezultatulăfiscalădeterminatăînă
conformitateăcuăCodulăFiscalădinăRomâniaăşiăcuăreglement rileăconexe.
ăăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăaferent ăperioadeiăincludeăimpozitulăcurentăşiăimpozitulăamânat.ăăImpozitulăesteă
recunoscutăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăseărefer ălaăelementeleărecunoscuteăînăalteă
elementeăaleărezultatuluiăglobalăsauădirectăînăcapitalurileăproprii.ăăÎnăacestăcaz,ăşiăimpozitulăaferentăesteărecunoscută
în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.
ăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăpeăprofităcurentăseăcalculeaz ăpeăbazaăreglement rilorăfiscaleăînăvigoareălaădataă
bilan uluiăînă rileăînăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăşiăgenereaz ăprofităimpozabilăfilialeleăşiăentit ileăasociateăaleă
societ ii.ăConducereaăevalueaz ăperiodicăpozi iileădinădeclara iileăfiscaleăînăceeaăceăpriveşteăsitua iileăînăcareă
reglement rileăfiscaleăaplicabileăsuntăinterpretabile.ăAceastaăconstituieăprovizioane,ăacoloăundeăesteăcazul,ăpeăbazaă
sumelorăestimateăcaădatorateăautorit ilorăfiscale.
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ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteădeterminatăpeăbazaăratelorădeăimpozitareă(şiălegilor)ăintrateăînăvigoareăpân ălaă
dataăbilan uluiăcontabilăşiăcareăurmeaz ăs ăfieăaplicateăînăperioadaăînăcareăimpozitulăamânatădeărecuperatăvaăfiă
valorificatăsauăimpozitulăamânatădeăplat ăvaăfiăachitat.
ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteărecunoscut,ăpeăbazaămetodeiăobliga ieiăbilan iere,ăpentruădiferen eleă
temporareăinterveniteăîntreăbazeleăfiscaleăaleăactivelorăşiădatoriilorăşiăvalorileăcontabileăaleăacestoraădinăsitua iileă
financiareăindividuale.ăTotuşi,ăimpozitulăpeăprofităamânatăcareărezult ăînăurmaărecunoaşteriiăini ialeăaăunuiăactivă
sauăpasivădintr-oătranzac ieăaltaădecâtăoăcombinareădeăîntreprinderi,ăşiăcareălaămomentulătranzac ieiănuăafecteaz ă
profitulăcontabilăşiăniciăcelăimpozabilănuăesteărecunoscut.
ăăăăăăăăăăImpozitulăamânatădeărecuperatăesteărecunoscutănumaiăînăm suraăînăcareăesteăprobabilăs ăseăob in ăînăviitorăună
profităimpozabilădinăcareăs ăfieădeduseădiferen eleătemporare.
ăăăăăăăăăăCrean eleăşiădatoriileăprivindăimpozitulăamânatăsuntăcompensateăatunciăcândăexist ădreptulălegalăaplicabilădeă
aăcompensaăcrean eleăfiscaleăcurenteăcuădatoriileăfiscaleăcurente,ăşiăcândăcrean eleăşiădatoriileăprivindăimpozitulă
amânatăimpuseădeăaceeaşiăautoritateăfiscal ăfieăaceleiaşiăentit iăimpozabile,ăfieăunorăentit iăimpozabileădiferite,ă
dac ăexist ăinten iaădeăaăcompensaăsoldurileăpeăoăbaz ănet .
2.21ăBeneficiileăangaja ilor
ăăăăăăăăăăÎnăcursulănormalăalăactivit ii,ăsocietateaăfaceăpl iăc treăStatulăromânăînănumeleăangaja ilorăs i,ăpentruă
fondurileădeăpensii,ăs n tateăşiăşomaj.ăăTo iăangaja iiăsocietatiiăsuntămembriăaiăplanuluiădeăpensiiăalăstatuluiăromân.
ăăăăăăăăăăIndemniza iile,ăsalariile,ăcontribu iileăc treăfondurileădeăpensiiăşiădeăasigur riăsocialeăaleăStatuluiăromân,ă
concediileădeăodihn ăanualeăşiăconcediileămedicaleăpl tite,ăprimele,ăşiăbeneficiileănemonetareăsuntăcumulateăpeă
parcursulăanuluiăînăcareăsuntăprestateăserviciileăaferenteădeăc treăangaja iiăsocietatii.
ăăăăăăăăăăConformăContractuluiăColectivădeăMunc ăîncheiatălaănivelădeăsocietate,ăsalariatiiăcareăseăpensioneazaăvorăă
primi la pensionare, o singura data, un ajutor in cuantum de 1 salariu de baza avut in ultima luna lucrata. Pentru
salariatii cu peste 15 ani vechime in societate valoarea acestui ajutor va fi contravaloarea salariului de baza din
ultimaălunaălucrataăinmultităcuă1,5.ăSocietateaănuăareănicioăalt ăobliga ieăfa ădeăangaja iiăs i,ăînăbazaălegiiă
româneşti,ăcuăprivireălaăpensiiăşiănuăparticip ălaăniciunăaltăplanădeăpensii.ăIndemniza iaăpentruăpensieăpeăcazădeă
boal ăesteăacordat ănumaiăînăcazulăînăcareădeciziaădeăpensionareăesteădefinitiv .
ăăăăăăăăăăAngaja iiăcareăsuntădisponibiliza iădinămotiveăcareănuădepindădeăeiăvorăbeneficiaădeăm surileăactiveădeă
combatereăaăşomajuluiăşiădeăcompensa iileăstabiliteăprinăprevederileălegaleăşiăaplicabileăprinăcontractulăcolectiveădeă
munc .ăAcesteăbeneficiiăsuntăacordateăînăfunc ieădeăvechimeaăînăcadrulăSociet ii,ăastfel:ă
ă-ăvechimeăîntreă0ă iă5ăaniă(inclusiv):ăindemniza iaădeăconcediereănuăseăacord ;
ă-ăvechimeăîntreă5ă iă15ăaniă(inclusiv),ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1ă(un)ăsalariuădeăbaz ăbrutăală
angajatuluiălaădataădisponibiliz rii;
ă-ăvechimeădeăpesteă15ăani,ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegal ăcuă1.5ăsalariiădeăbaz ăbruteăaleăangajatuluiălaădataă
disponibiliz rii.
ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistratălaă31ădecembrieă2017ă iă31ădecembrieă2016ăunăprovizionăpentruăbeneficiiălaă
pensionareă(veziănotaă19).ăDeăasemenea,ăînăbazaăContractuluiăColectivădeăMunc ,ăcuăocaziaăunorăevenimenteă
deosebiteăînăvia aăsalariatului,ăsocietateaăvaăacordaăurm toarele:
ă-ăunăajutorămaterialădeăc s torieăpentruăangaja iiăcuăcontractădeămunc ăpeădurat ănedeterminat ,ălaădataă
evenimentuluiă iăcareăauăcelăpu ină1ăanăvechimeăînăsocietate,ăechivalentăcuăcelăpu ină1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeă
societate,ăcalculatăînălunaăevenimentuluiă(ajutorulădeăc s torieăseăacord ăoăsingur ădat ăînăvia ăsalariatului).ă
Beneficiaz ădeăacestădreptă iăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăîncheiatăpeăperioadaădeterminat ălaădataăevenimentuluiă
iăaăc rorăcontractăseădefinitiveaz ,ădarănuămaiădevremeădeă1ăan;
ă-ălaăna tereaăsauăînfiereaăfiec ruiăcopil,ăînăbazaăcertificatuluiă(certificatelor)ădeăna tere,ărespectivădeăînfiere,ăună
ajutorămaterialăpentruăsalaria iiăcuăcontractădeămunc ăpeăperioadaănedeterminat ălaădataăevenimentului,ăechivalentă
cuă1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeăsocietate,ăcalculatăînălunaăevenimentului.ăBeneficiaz ădeăacestădreptă iăsalaria iiă
cuăcontractădeămunc ăîncheiatăpeăperioad ădeterminat ălaădataăevenimentuluiă iăaăc rorăcontractăseădefinitiveaz ,ă
darănuămaiădevremeădeă1ăan.ăÎnăcazulăînăcareăambiiăso iăsuntăangaja iiăsociet ii,ăbeneficiaz ădeăajutorulădeăna tereă
mama copilului;
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ă-ăÎnăcazulădecesuluiăsalariatului,ăDAFORAăS.A.ăvaăpl tiăfamilieiăacestuiaăpeălâng ăajutorulădeădecesăcuvenităînă
cadrulăasigurarilorăsocialeădeăstată iăunăajutorăechivalentăcuădou ăsalariiădeăbaz ăaleădecedatului.ăAjutorulăseăvaă
pl tiăînălunaăevenimentului.ăDac ămaiămul iăcopiiăaiădecedatuluiăsuntăsalaria iăaiăunit ii,ăajutorulăvaăfiăprimitădeă
acelaăîndrept ităs ăprimeasc ăajutorădeăînmormântareădinăparteaăasigur rilorăsociale.
2.22 Provizioane
ăăăăăăăăăăProvizioaneleăsuntărecunoscuteăînămomentulăînăcareăsocietateaăareăoăobliga ieălegal ăsauăimplicit ărezultat ă
dinăevenimenteătrecute,ăcândăpentruădecontareaăobliga ieiăesteănecesar ăoăieşireădeăresurseăcareăîncorporeaz ă
beneficiiăeconomiceăşiăcândăpoateăfiăf cut ăoăestimareăfiabil ăînăceeaăceăpriveşteăvaloareaăobliga iei.ăProvizioaneleă
deărestructurareăincludăpenalit ileădeăîncetareăaăcontractuluiădeăleasingăşiăpenalit iădeăîncetareăaăcontractelorăcuă
angaja ii.ăNuăseărecunoscăprovizioaneăpentruăpierderiădinăexploatareăviitoare.
ăăăăăăăăăăAcoloăundeăexist ăunăanumitănum rădeăobliga iiăsimilare,ăprobabilitateaăcaăoăieşireădeăresurseăs ăfieănecesar ă
pentruădecontareăesteădeterminat ăprinăluareaăînăconsiderareăaăîntregiiăcategoriiădeăobliga ii.ăProvizionulăesteă
recunoscutăchiarădac ăprobabilitateaălegat ădeăoriceăelementăinclusăînăaceeaşiăcategorieădeăobliga iiăesteămic .
ăăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă10ă
șădinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.
Astfel, societatea a calculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpân ălaărecep iaăfinal ăînăbazaăexperien eiăacumulateăde-aălungulătimpului;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbun ăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
2.23ăRecunoaştereaăveniturilor
ăăăăăăăăăăVeniturileăincludăvaloareaăjust ăaăsumeiăprimiteăsauăcareăurmeaz ăs ăfieăprimit ăînăurmaăvânz riiădeăbunuriăşiă
serviciiăînăcursulănormalăalăactivit iiăsocietatii.ăăVeniturileăsuntăprezentateănetădeătaxaăpeăvaloareăad ugat ,ă
rabaturiăşiăreduceriăşiădup ăeliminareaăvânz rilorădinăcadrulăcompaniei.
ăăăăăăăăăăSocietateaărecunoaşteăveniturileăatunciăcândăvaloareaăacestoraăpoateăfiăevaluat ăînămodăfiabil,ăcândăesteă
probabilăs ăproduc ăbeneficiileăeconomiceăviitoareăpentruăăentitate,ăşiăcândăauăfostăîndepliniteăcriteriiăspecificeă
pentruăfiecareădintreăactivit ileăsocietatiiăaşaăcumăauăfostădescriseămaiăjos.ăSocietateaăîşiăbazeaz ăestim rileăpeă
rezultateleăistorice,ăavândăînăvedereătipulădeăclient,ătipulădeătranzac ieăşiăelementeleăspecificeăfiec ruiăcontract.
(a)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăSocietateaăfurnizeaz ăserviciiădeăforajăşiăconstruc iiăc treădiferi iăclien i.ăAcesteăserviciiăsuntăfurnizateăpeăoă
baz ămaterial ăsauăcaăşiăcontracteăcuăpre ăfix,ăcuătermenulăcontractualăceăvariaz ,ădeăregul ,ăîntreă1ăşiă3ăani.
ăăăăăăăăăăUnăcontractădeăconstruc iiăesteădefinitădeăIASă11ăcaăunăcontractănegociatăînămodăspecificăpentruăconstruc iaă
unuiăactiv.ăăCosturileăcontractuluiăsuntărecunoscuteăcaăşiăcheltuieliăînăperioadaăînăcareăsuntărealizate.ă
ăăăăăăăăăăCândărezultatulăunuiăcontractădeăconstruc iiănuăpoateăfiăestimatăînămodăfiabil,ăveniturileădinăcontractăsuntă
recunoscuteădoarăpropor ionalăcuăcosturileăcontractualeărealizateăşiăestimateăaăfiărecuperabile.
ăăăăăăăăăăCândărezultatulăunuiăcontractădeăconstruc iiănuăpoateăfiăestimatăînămodăfiabilăşiăesteăprobabilăcaăacestăcontractă
s ăfieăprofitabil,ăveniturileădinăcontractăsuntărecunoscuteăpeăperioadaăcontractului.
ăăăăăăăăăăCândăesteăprobabilăcaăcheltuielileătotaleăcuăcontractulăs ădep şeasc ăveniturileătotaleădinăcontract,ăpierdereaă
estimat ăesteărecunoscut ăimediatăcaăşiăcheltuial .
ăăăăăăăăăăVaria iileăînăceăpriveşteălucr rileăcontractului,ăcererileăşiăpl ileădeăstimulenteăsuntăincluseăînăveniturileădină
contractăînăm suraăînăcareăauăfostăconveniteăcuăclientulăşiăpotăfiăevaluateăfiabil.
ăăăăăăăăăăSocietateaăutilizeaz ă„metodaăprocentuluiădeăfinalizare”ăpentruăaăstabiliăsumaăadecvat ărecunoscut ăintr-oă
anumit ăperioad .ăStadiulădeăfinalizareăesteăestimatăprinăreferin ălaăcosturileăcontractuluiărealizateăpân ălaădataă
bilan uluiăcontabilăcaăprocentajădinăcosturileătotaleăestimateăpentruăfiecareăcontract.ăCosturileărealizateăînăcursulă
anului cu privire la activitatea viitoare în cadrul unui contract sunt excluse din costurile contractuale atunci când se
stabileşteăstadiulădeăfinalizare.ăAcesteaăsuntăprezentateăcaăstocuri,ăpl iăanticipateăsauăalteăactive,ăînăfunc ieădeă
natura lor.
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ăăăăăăăăăăSocietateaăprezint ăcaăactivăsumaăbrut ădatorat ădeăclien iăpentruălucr rileăcontractualeăaferenteătuturoră
contractelorăînăcursăpentruăcareăcosturileărealizateăplusăprofitulărecunoscută(minusăpierderileărecunoscute)ădep şescă
factur rileăperiodice.ăFactur rileăperiodiceănepl titeăînc ădeăclien iăşiăre inerileăsuntăincluseălaă„clien iăşiăalteă
crean e”.ă
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2018ăSocietateaăvaăaplicaăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”.ăLaă
dataădeă31ădecembrieă2017ăSocietateaăaărealizatăoăanalizaăaăimpactuluiăaplic riiăIFRSă15ăasupraădiferitelorătipuriădeă
venituriărealizateă iăaăconcluzionatăurmatoarele:
-ăVenituriădinăcontracteădeăconstruc ieă(lucrariădeăforaj):ăseăvaăutilizaămetodaăcostătoăcostăpentruăaăseăcalculaăstadiulă
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
prevederileăIASă37.ăSocietateaăconsider ăc ăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ălaăIFRSă15ălaădataădeă1ăianuarieă2018ăvaă
fi nesemnificativ.
-ăVenituriădinălucrariădeăforajărealizateăînăbazaăunuiăpre ăorar:ăSocietateaăconsider ăc ăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ă
la IFRS 15 la data de 1 ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.
-ăAlteăvenituriă(livr riădeăbunuriăetc):ăSocietateaăconsider ăc ăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ălaăIFRSă15ălaădataădeă1ă
ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.
(b)ăVenituriădinăvânz riădeăbunuri
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăde inutăşiăunărestaurantăpân ăînălunaănoiembrieă2017,ăactivitateaăprincipal ăfiindădeăforaj,ăiară
celelalteădou ăsegmenteăfiindăînărestrângere.ăVânz rileădeăbunuriăsuntărecunoscuteăcândăSocietateaălivreaz ă
produseăclien ilor.ăSeăconsider ăc ălivrareaăareălocăcândăproduseleăauăfostăexpediateălaăloca iaăspecificat ,ăriscurileă
deăuzur ăşiăpierdereăauăfostătransferate,ăşiăclientulăaăacceptatăproduseleăînăconformitateăcuăcontractulădeăvânzare.
(c) Venituri din dobânzi
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. Veniturile din dobânzi aferente
împrumuturilorăşiăcrean elorădepreciateăsuntărecunoscuteăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.
(d) Venituri din chirii
ăăăăăăăăăăVeniturileădinăchiriiăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcontabilit iiădeăangajamente,ăînăconformitateăcuăsubstan aă
economic ăaăcontractelorăaferente.
(e) Venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.
2.24 Contracte de leasing
ăăăăăăăăăăContracteleădeăleasingăînăcazulăc roraăoăparteăsemnificativ ădinăriscurileăşiăbeneficiileăasociateăpropriet iiă
suntăasumateădeălocatorăsuntăclasificateăcaăleasingăopera ional.ăăPl ileăaferenteăcontractelorădeăleasingăopera ională
(neteădeăreducerileăacordateădeălocator)ăsuntăînregistrateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereădup ăoămetod ăliniar ăpeă
parcursul perioadei de leasing.
ăăăăăăăăăăContrateleădeăleasingăpentruăimobiliz riăcorporaleăînăcareăsocietateaăîşiăasum ătoateăriscurileăşiăbeneficiileă
aferenteăpropriet iiăsuntăclasificateăcaăşiăcontracteădeăleasingăfinanciar.ăLeasing-urileăfinanciareăsuntăcapitalizateălaă
începutulăleasinguluiălaăvaloareaăceaămaiămic ădintreăvaloareaăjust ăaăpropriet iiăînchiriateăşiăvaloareaăactualizat ăaă
pl ilorăminimeădeăleasing.
ăăăăăăăăăăFiecareăplat ăesteăîmp r it ăîntreăelementulădeăcapitalăşiădobând ăpentruăaăseăob ineăoărat ăconstant ăaă
dobânziiăpeădurataăramburs rii.ăăObliga iileălegateădeăchirie,ănetădeăcosturileădeăfinan are,ăsuntăincluseălaăalteădatoriiă
peătermenălung/scurt,ăîmp r ireaăf cându-seădup ăscaden ă(pesteă1ăan/subă1ăan).ăăElementulădeădobând ăaferentă
costurilorădeăfinan areăesteătrecutăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpeădurataăcontractului,ăastfelăîncâtăs ăseăob in ăoă
rat ăperiodic ăconstant ăaădobânziiălaăsoldulăr masăalăobliga ieiăpentruăfiecareăperioad .ăImobiliz rileăcorporaleă
achizi ionateăprinăleasingăfinanciarăsuntăamortizateăpeăperioadaădurateiădeăviataăutilaăaăactivului.
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2019,ăSocietateaăvaăaplicaăIFRSă16ă„Leasing”.ăLaădataădeă31ădecembrieă2017ă
Societateaănuăaărealizatăoăanaliz ăaăimpactuluiăaplic riiăIFRSă16ăincepândăcuădataădeă1ăianuarieă2019.
-17-

2.25 Distribuirea dividendelor
ăăăăăăăăăăDistribuireaădividendelorăesteărecunoscut ăcaădatorieăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăînăperioadaăînăcareă
dividendeleăsuntăaprobateădeăc treăac ionariiăacesteia.
2.26ăSitua iiăcomparative
ăăăăăăăăăăPentruăfiecareăelementăalăsitua ieiăindividualeăaărezultatuluiăglobalăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ă
valoareaăaferent ăelementuluiăcorespondentăpentruăexerci iulăfinanciarăprecedent,ăiarăpentruăfiecareăelementăală
situa ieiăindividualeăaăpozi ieiăfinanciareăşiăundeăeăcazul,ăpentruăsitua iaăindividual ăaămodific rilorăcapitaluluiă
propriuăşiăsitua iaăindividual ăaăfluxurilorădeătrezorerie,ăpentruăcomparabilitateăesteăprezentat ăvaloareaăaferent ă
elementuluiăcorespondentăpentruăînceputulăexerci iulăfinanciarădeăraportare.ăÎnăplus,ăSocietateaăprezint ăoăsitua ieă
individual ăaăpozi ieiăfinanciareălaăînceputulăceleiămaiărecenteăperioadeăprezentateăînăcazulăuneiăaplic riă
retrospectiveăaăuneiăpoliticiăcontabile,ăalăuneiăcorec iiăcuăefectăretrospectivăsauăalăreclasific rilorădeăelementeăaleă
situa iilorăfinanciareăindividuale,ădac ăefectulăasupraăSociet iiăesteăsemnificativ.
3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
3.1 Factori de risc financiar
ăăăăăăăăăăPrinănaturaăactivit ilorăefectuate,ăsocietateaăesteăexpusaăunorăriscuriăvariateăcareăinclud:ărisculădeăpia ă
(inclusivărisculămonetar,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust ,ărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeă
numerarăşiărisculădeăpre ),ărisculădeăcredităşiărisculădeălichiditate.ăăProgramulăsocietatiiăprivindămanagementulă
risculuiăseăconcentreaz ăasupraăimprevizibilit iiăpie elorăfinanciareăşiăcaut ăs ăminimalizezeăpoten ialeleăefecteă
adverseăasupraăperforman elorăfinanciareăaleăacesteia.ăăSocietateaănuăutilizeaz ăinstrumenteăfinanciareăderivateă
pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.
ăăăăăăăăăăManagementulărisculuiăesteăresponsabilitateaăconduceriiăDaforaăSA,ăpeăbazaărecomand riloră
administratoruluiăspecial,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăăConducereaăDaforaăSAăidentific ăşiă
evalueaz ăriscurileăfinanciareăînăstrâns ăcooperareăcuăunit ileăopera ionale.ăAdministratorulăspecial,ăimpreunaăcuă
ceilaltiămembriăaiăconducerii,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciarăfurnizeaz ăprincipiileădeăbaz ăpentruă
managementulăriscului,ăprecumăşiărecomand riăpentruădomeniiăspecifice,ăcumăarăfiărisculăvalutar,ărisculărateiă
dobânziiărisculădeăcredităşiăinvesti iaădeălichiditateăexcesiv .
ăăăăăăăăăăSocietateaăfunc ioneaz ăînăprincipalăînăRomâniaăşiăesteăexpusaărisculuiăvalutarărezultat,ăînăspecialălegatădeă
Euro.ăRisculăvalutarărezult ăînăspecialădinăîmprumuturileăşiăcontracteleădeăleasingăfinanciarăaleăsocietatii.
(a)ăRisculădeăpia ă
(i) Riscul valutar
ăăăăăăăăăăSocietateaănuăesteăacoperitaăîmpotrivaărisculuiăvalutar.ăActivit ileăsocietatiiăsuntăderulateăînăspecialăpeăpia aă
intern ,ăîns ăînăanulă2017ăacesteaăauăgenerată iăvenituriăsemnificativeăînăUSD,ămoned ăînăcareăareăcontractateă
împrumuturiăşiăobliga iiădeăleasingăfinanciar.ăTotuşi,ăconducereaăprimeşteăregulatăpreviziuniăreferitoareălaăevolu iaă
cursuluiădeăschimbăleu/EUR,ărespectivăleu/USDăşiăfoloseşteăinforma iileăînăstrategiaădeăstabilireăaăpre urilor.ă
Conducereaăvaăaveaăînăvedereăînăviitorăelaborareaădeăstrategiiădeăprotejareăaăsocietatiiăfa ădeărisculăvalutar,ăînăacestă
sensăinten ionându-seăcolaborareaăcuăoăfirm ăspecializat ădeăforeignăexchengeăcareăs ăoăprotejezeăîmpotrivaă
fluctua iilorăvalutareălegateăcuăactivitateaăproictelorădinăstr inateă iăachizi iilorăînăvalut .
(ii)ăRisculădeăpre
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăexpusaălaărisculădeăpre ăaferentătitlurilorădeăparticipareăcaăurmareăaăinvesti iilorăde inuteădeă
societateăşiăclasificateăînăbilan ulăcontabilăindividualăcaădisponibileăpentruăvânzare.ăOăparteădinătitlurileădeă
participareăde inuteăsuntătranzac ionateălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ădinăcareănumaiăac iunileăTransgazăSAăsuntă
tranzac ionateăînămodăregulat.ăValoareaădeăpia ăaăac iunilorăparticipativeăcotateăesteănesemnificativaăşiănuăauăfostă
elaborate politici de managementul riscului.
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(iii)ăRisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerarăşiăvaloareaăjust ă
ăăăăăăăăăăRisculădeărat ăaădobânziiăînăcazulăsocietatiiăprovineădinăîmprumuturileăpeătermenăscurtăşiălung.ă
Împrumuturileăcontractateăcuădobând ăvariabil ăexpunăsocietateaălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeă
numerar,ăcareăesteăcompensatăpar ialădeănumerarulăde inutălaărateăvariabile.ăÎmprumuturileăcuădobând ăfix ăexpună
societateaălaărisculădeărat ăaădobânziiăprivindăvaloareaăjust .
ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăanalizeaz ăînămodădinamicăexpunereaălaărataădobânzii.ăSuntăsimulateădiferiteăscenarii,ă inândă
seamaădeărefinan ri,ădeăreînnoireaăpozi iilorăexistenteăşiădeăfinan rileăalternative.ăPeăbazaăacestorăscenarii,ă
societateaăcalculeaz ăimpactulăasupraăprofituluiăşiăpierderiiăalămodific riiărateiădobânzii.ăPentruăfiecareăsimulare,ăseă
foloseşteăacelaşiăprocentădeămodificareăaărateiădobânziiăpentruătoateămonedele.ăScenariileăseăaplic ănumaiăînăcazulă
datoriilorăcareăconstituieăpozi iiămajoreăpurt toareădeădobând .
(b) Riscul de credit
ăăăăăăăăăăRisculădeăcreditărezult ădinănumerarăşiăechivalenteădeănumerar,ădepoziteălaăb nciăşiăinstitu iiăfinanciare,ă
precumăşiădeăexpunerileălegateădeăcreditareăaleăserviciilorădeăforajăşiăconstruc ii,ăincluzândăcrean eleădeăîncasatăşiă
tranzac iileăangajate.
ăăăăăăăăăăÎnăcazulăb ncilorăşiăinstitu iilorăfinanciare,ăsuntăacceptateănumaiăceleăevaluateăindependentăcuăunăratingă
minimă„BB”.
ăăăăăăăăăăPentruăclien i,ănuăexist ăoăevaluareăindependent ,ămanagementulăevalueaz ăbonitateaăfinanciar ăaăclientului,ă
inândăcontădeăpozi iaăfinanciar ,ădeăexperien aătrecut ăşiădeăal iăfactori.ăLimiteleădeăriscăindividualeăseăstabilescăpeă
bazaăcalificativelorăinterneădeăc treăconducereaăexecutiv ăsubăîndrumareaăadministratoruluiăspecială iăsubă
supraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăAăseăvedeaănotaă17ăpentruăprezent riăsuplimentareăreferitoareălaărisculădeă
credit.
(c) Riscul de lichiditate
ăăăăăăăăăăPreviziunileăreferitoareălaăfluxurileădeătrezorerieăsuntăefectuateălaănivelădeăsocietateăşiăagregateădeă
conducereaăsocietatii.ăConducereaăsocietatiiămonitorizeaz ăpreviziunileăprivindănecesarulădeălichidit iăalăacesteia,ă
pentruăaăseăasiguraăc ăexist ănumerarăsuficientăpentruăaăr spundeăcerin elorăopera ionale,ăastfelăîncâtăsocietateaăs ă
nuăîncalceălimiteleăîmprumuturilorăsauăîn elegerileălegateădeăîmprumuturiă(undeăeăcazul)ăpentruătoateăfacilit ileădeă
împrumut.ăAcesteăpreviziuniă inăcontădeăpl ileăasumateăc treăcreditoriăprinăplanulădeăreorganizare,ădeăplanurileădeă
finan areăaădatorieiăsocietatii,ădeărespectareaăîn elegerilor,ădeărespectareaăobiectivelorăinterneăprivindăindicatoriiădină
bilan ulăcontabil.
ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăinvesteşteăsurplusulădeănumerarăînăconturileăcurenteăpurt toareădeădobânzi,ădepoziteleă
laătermen,ăselectândăinstrumenteleăcuămaturit iăadecvateăsauălichiditateăsuficient ăpentruăaăoferiăoămarj ăsuficient ,ă
aşaăcumăs-aăstabilităpeăbazaăpreviziunilorăsus-men ionate.
ăăăăăăăăăăÎnătabelulădeămaiăjosăsuntăanalizateădatoriileăfinanciareăaleăSocietatiiăpeăgrupeădeămaturitateărelevant ,ăînă
func ieădeăperioadaăr mas ălaădataăbilan uluiăcontabilăpân ălaădataămaturit iiăcontractuale.ăValorileăprezentateăînă
tabelăreprezint ăvalorileănominaleăactualizateălaădataăbilan uluiăcontabil:

La 31 12 2017

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)
Obliga iiădinăleasingăfinanciar
Furnizoriăşiăalteădatorii
TOTAL

Sub 1 an

Între
2ă iă5ăani

Peste 5 ani

TOTAL

10,254,060

45,823,167

-

56,077,227

4,707,800

31,384,086

-

36,091,886

39,102,544

5,700,352

-

44,802,895

54,064,403

82,907,605

-

136,972,008
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La 31 12 2016

Între
2ă iă5ăani

Sub 1 an

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)
Obliga iiădinăleasingăfinanciar
Furnizoriăşiăalteădatorii

-

TOTAL

Peste 5 ani

TOTAL

151,332,997

-

151,332,997

496,691

710,426

-

1,207,117

18,975,777

191,998,305

-

210,974,083

19,472,468

344,041,728

-

363,514,196

3.2 Managementul riscului de capital
ăăăăăăăăăăObiectiveleăfirmeiăcuăprivireălaăadministrareaăcapitaluluiăvizeaz ăprotejareaăcapacit iiăfirmeiădeăa-şiă
continuaăactivitateaăînăviitor,ăastfelăîncâtăs - iăîndeplineasc ăobliga iileăasumateăprinăplanulădeăreorganizare,ăs ă
aduc ăbeneficiiăp r ilorăimplicate,ăprecumăşiămen inereaăuneiăstructuriăoptimeăaăcapitaluluiăpentruăreducereaă
cheltuielilor de capital.
ăăăăăăăăăăPentruăaămen ineăsauăajustaăstructuraăcapitalului,ăsocietateaăpoateăajustaăvaloareaădividendelorăacordateă
ac ionarilor,ăpoateărestituiăcapitalăc treăac ionari,ăemiteănoiăac iuniăsauăvindeăactiveăpentruăreducereaădatoriei.
ăăăăăăăăăăLaăfelăcaăşiăalteăentit iăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăacelaşiădomeniu,ăsocietateaămonitorizeaz ăcapitalulă
peăbazaăcoeficientuluiăgraduluiădeăîndatorare.ăDatoriaănet ăseăcalculeaz ăsc zândădinătotalulăîmprumuturiloră
(inclusivă„împrumuturileăpeătermenăscurtăşiălung”ădinăbilan ulăcontabilăindividual)ănumerarulăşiăechivalenteleădeă
numerar.ăCapitalulătotalăseăcalculeaz ăadunândălaă„capitalurileăproprii”ădinăbilan ulăcontabilăindividual,ădatoriaă
net .
La 31 12 2016

La 31 12 2017

152,540,114

92,169,113

6,150,482

3,407,465

146,389,632

88,761,648

Total capitaluri proprii

(268,646,659)

(15,780,339)

Total capital

(122,257,027)

72,981,308

-120%

122%

Total împrumuturi (nota 17)
Maiăpu in:ănumerarăşiăechivalentănumerară(notaă12)
Datoriaănet

Gradul de îndatorare
3.3ăEstimareaălaăvaloareaăjust

Evalu rileălaăvaloareaăjust ădup ănivelulăurm toareiăierarhiiăaăevalu riiălaăvaloareaăjust :
ă•ăPre urileăcotateă(neajustate)ăpeăpie eleăactiveăpentruăactiveăsauădatoriiăidenticeă-ănivelulă1.
ă•ăDatele,ăalteleădecâtăpreturileăcotate,ăcareăsuntăobservabileăpentruăactivăsauădatorie,ăfieădirectă(adic ,ăpre urile)ăfieă
indirectă(adic ,ăderivateleădinăpre uri)ă–ănivelulă2.
ă•ăDateleăpentruăactivăsauădatorie,ăcareănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileă(adic ,ădateleăintroduseă
neobservabile) - nivelul 3.
Tabelulăurm torăprezint ăactiveleăsocietatiiăcareăsuntăevaluateălaăvaloareaăjust ăla 31 12 2017
La 31 12 2017

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

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

TOTAL

924,718

-

20,237

944,955

924,718

-

20,237

944,955

Valoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăincluseăLaăNivelulă1ăseăbazeaz ăpeăcota iileăBurseiădeăValoriăBucureşti.
CapitalurileăpropriiăincluseălaăNivelulă3ănuăseăbazeaz ăpeădateădeăpia ăobservabileăşiănuăauăfostădepreciate.
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4ăESTIM RIăŞIăRA IONAMENTEăCONTABILEăCRITICE
ăăăăăăăăăăEstim rileăşiăra ionamenteleăsuntăevaluateăcontinuuăşiăauălaăbaz ăexperien aăistoric ăşiăal iăfactori,ăinclusivă
anticip rileăprivindăevenimenteăviitoareăcareăsuntăconsiderateărezonabileăînăcondi iileădate.
Estim riăşiăipotezeăcontabileăcritice
ăăăăăăăăăăSocietateaăelaboreaz ăestim riăşiăipotezeăreferitoareălaăviitor.ăEstim rileăcontabileărezultateăvorăfi,ăprină
defini ie,ărareoriăegaleăcuărezultateleărealeăcorespunz toare.ăEstim rileăşiăipotezeleăcareăimplic ăunăgradăridicatădeă
riscăsauăcareădetermin ăajust riăsemnificativeăaleăvalorilorăcontabileăaleăactivuluiăşiăpasivuluiăînăanulăfinanciară
urm torăsuntăsolu ionateăînăceleăceăurmeaz .
(a) Impozit pe profit
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăpl titoareădeăimpozităpeăprofit.ăPentruăstabilireaăprovizionuluiăpentruăimpozitulăpeăprofităsuntă
necesareăaprecieriăsemnificative.ăExist ămaiămulteătranzac iiăşiăcalculeăpentruăcareădeterminareaăimpozituluiăfinală
esteăincert .ăSocietateaărecunoaşteăobliga iileăpentruăverific rileăfiscaleăanticipateăestimândădac ăvorătrebuiăachitateă
impoziteăsuplimentare.ăDac ărezultatulăfiscalăfinalăalăacestorăopera iuniăesteădiferitădeăsumeleăînregistrateăini ial,ă
diferen eleăvorăinfluen aăprovizioaneleăpentruăimpozitulăpeăprofităşiăimpozitulăamânatăînăperioadaăînăcareăseă
efectueaz ăestimarea.
(b)ăValoareaăjust ăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzare
ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăinstrumentelorăfinanciareăcareănuăsuntătranzac ionateăpeăoăpia ăactiv ăseăstabileşteăpeăbazaă
unorătehniciădeăevaluare.ăSocietateaărecurgeălaăaprecieriăpentruăaăselectaădiferiteămetodeăşiăaăformulaăipotezeăpeă
bazaăcondi iilorădeăpia ăexistenteăşiăpeăbazaăsitua iilorăfinanciareăaleăemitentului,ăexistenteălaăfinalulăfiec reiădateă
de raportare.
(c)ăContracteădeăconstruc ie
ăăăăăăăăăăSocietateaăutilizeaz ămetodaăprocentuluiădeăfinalizareăpentruăcontabilizareaăcontractelorăcuăpre ăfixăpentruă
furnizareaădeăserviciiădeăforajăşiăconstruc ii.ăUtilizareaămetodeiăprocentuluiădeăfinalizareăpermiteăsocietatiiăs ă
estimezeăserviciileăprestateăpân ăînăprezentăcaăprocentădinătotalulăserviciilorăceătrebuieăprestate.
ăăăăăăăăăăStadiulădeăfinalizareăesteăestimatăprinăreferin ălaăcosturileăcontractuluiărealizateăpân ălaăfinalulăperioadeiădeă
raportare ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu
privireălaăactivitateaăviitoareăînăcadrulăunuiăcontractăsuntăexcluseădinăcosturileăcontractualeăatunciăcândăseăstabileşteă
stadiulădeăfinalizare.ăAcesteaăsuntăprezentateăcaăstocuri,ăpl iăanticipateăsauăalteăactive,ăînăfunc ieădeănaturaălor.
(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare
ăăăăăăăăăăSocietateaăurmeaz ărecomand rileăIASă39ăpentruăaăstabiliăcândăunătitluădeăparticipareădisponibilăpentruă
vânzareăesteădepreciat.ăPentruăaăstabiliăacestălucru,ăesteănevoieădeăra ionamenteăsemnificative.ăCândăfaceăaceast ă
estimare,ăsocietateaăareăînăvedere,ăpeălâng ăal iăfactori,ădurataăşiăm suraăînăcareăvaloareaăjust ăaăuneiăinvesti iiăesteă
maiămic ădecâtăcostulăacesteia;ăşiăs n tateaăfinanciar ăşiăperspectivaăpeătermenăscurtăaăentit iiăemitente,ăinclusivăaă
unorăfactoriăcumăarăfiăperforman aăindustrieiăşiăaăramurii,ăschimb rileătehnologiceăşiăfluxurileădeănumerară
opera ionaleăşiădeăfinan are.
5ăINFORMA IIăPEăSEGMENTE
Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special, care
sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuăprimulătrimestruădinăplanulădeăreorganizareărapoarteleăîntocmiteădeăConducereaăsociet iiăvoră
urm riăîndeplinireaăindicatorilorăasuma iăprinăplanulădeăreorganizareăînăceeaăceăprive teăveniturile,ăcheltuielileă
directe,ăcheltuielileăindirecte,ămarjaăopera ional ,ăEBITDA.
ăăăăăăăăăăActivitateaăesteăanalizat ădinăperspectivaătipuluiădeăserviciiăprestate.ăDinăpunctădeăvedereăgeografic,ă
aproximativă23șădinăcifraădeăafaceriăaăfostărealizat ăpeăbazaăserviciilorăprestateăînăIsrael,ărestulăserviciilorăfiindă
prestateăpeăpia aăintern .
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ăăăăăăăăăăSegmenteleădeăactivitateăidentificateăsunt:ăforajăşiăconstruc ii.
ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăevalueaz ăperforman aăsegmentelorădeăactivitateăpeăbazaăprofituluiăînainteădeă
impozitare,ădeăcheltuieliăfinanciareăşiădeăceleăcuăamortizareaăşiădepreciereaă(„EBITDA”).ăRezultateleăactivit iloră
întrerupte nu sunt incluse în evaluarea EBITDA.
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăăînregistrat ăînăRomâniaăşiădesf şoar ăactivitateaăatatăpeăpia aăintern ,ăcatăsiăpeăceaăextern .
In anul 2017 societateaăaărealizată23șădinăcifraădeăafaceriăînăstr in tate.
ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ălaă 31 12 2017
La 31 12 2017

Nota

0.11%
Construc ii

Total venit pe segment
Venit intre segmente

suntăurm toarele:

21.12%
Foraj

78.77%
Altele

100.00%
TOTAL

390,789

73,841,390

275,456,990

349,689,169

-

-

-

-

390,789

73,841,390

275,456,990

349,689,169

(325,280)

(81,335,176)

(5,554,721)

(87,215,178)

Profit/(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment

65,509

(7,493,786)

269,902,269

262,473,991

Cheltuiala cu amortizarea
Costuriăfinanciareă–ănet

(2,803)

(7,281,605)

(118,848)

(7,403,256)

(473)

(2,036,759)

(266,547)

(2,303,779)

Profit/(pierdere) inaintea impoz.pe profit

62,234

(16,812,151)

269,516,874

252,766,957

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

-

-

1,187,714

1,187,714

62,234

(16,812,151)

270,704,588

253,954,671

14

Venituri
Cheltuieliăopera ionale

ăăăăăăăăăăCre tereaăcifreiădeăafaceriăpeăsegmentulădeăforajăs-aădatoratăsemn riiădeăcontracteănoiăcuăclien iiătradi ionaliă
aiăsociet ii.
ăăăăăăăăăăSumaădeă-7.493.786ăleiăreprezentândărezultatăoperatională(pierdere)ăpeăsegmentulădeăforajăseădatoreaz ăînă
principalăurm toarelor:
- pierdere-neta la vanzarea activelor cf strategiei de valorificare (ct 6531+653+6583-7532-7583): -3.984.658 lei;
ă-ămaterialătubularăprinsălaăpu ulădeăforareă(ctă6581.01):ă-897.834ălei;
- ajustari de venituri cf IRFS (cont 704.07): -2.411.744 lei;
ă-ăreparatieăcatăIVăinstala ieăBentec:ă-1.670.913ălei;
- ajustari minus de inventar, inclusiv echip.Globe deposedate: 188.190 lei;
- diverse cheltuieli nedeductibile (ct 6588.02): 281.860 lei;
ă-ăcheltuieliăprivindăscoatereaădinăeviden ăaăunorăcrean eăcareănuămaiăputeauăfiăîncasateăcaăurmareăaă
falimentului/lichid riiădebitorilor:ă-31.079ălei.
ăăăăăăăăăăF r ăacesteăopera iuni,ădinăactivitateaădeăforajărezultatulăopera ionalăarăfiăunăprofitădeă1.972.492ălei.
Suma de 275.456.990 lei reprezentând venituri realizate pe segmentul ALTELE se compune în principal din:
ă-ăvenituriăob inuteăcaăurmareăaăscoateriiădinăeviden aăcontabil ă iăincluderiiăînăeviden aăextracontabil ăaăunoră
datoriiăînscriseăînăTabelulădefinitivăalăcrean elorădarăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizareă
(+271.872.424 lei);
ă-ăvenituriădinăactivitateaădeăcazareă iăalimenta ieăpublic ădeălaăHanulăGrewelnăde inutădeăDAFORAăSAă
(+1.091.954 lei);
ă-ăvenituriăob inuteălaăBazaăsportiv ăde inut ădeăDaforaăSAă(+27.673ălei);
ă-ăalteăvenituriărealizateăînăprincipal,ăcaăurmareăaăînregistr riiămodific rilorălaătabelulădefinitivăalăcrean eloră
conformădecizieiăjudec toruluiăsindică(+2.464.939ălei).
Suma de 5.554.721 lei reprezentând cheltuieli înregistrate pe segmentul ALTELE se compune în principal din:
ă-ăcheltuieliăpentruăfunc ionareaăHanuluiăGrewelnăde inutădeăDAFORAăSAă(-924.615ălei);
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ă-ăcheltuieliăpentruăfunc ionareaăBazeiăsportiveăde inut ădeăDAFORAăSAă(-295.443ălei);
ă-ăcheltuieliăprivindăscoatereaădinăeviden ăaăunorăcrean eăcareănuămaiăputeauăfiăîncasateăcaăurmareăaă
falimentului/lichid riiădebitoriloră(-3.565.864ălei).
ă-ăalteăcheltuieliăgeneraleădeăadministrare,ăajust riăpentruădepreciereă(-768.799ălei).
ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiat ălaă 31 12 2016
12.54%

La 31 12 2016

Construc ii

suntăurm toarele:

85.02%
Foraj

2.43%
Altele

100.00%
TOTAL

Total venit pe segment
Venit intre segmente

7,666,462

51,965,939

1,486,031

61,118,431

-

-

-

-

Venituri

7,666,462

51,965,939

1,486,031

61,118,431

(9,081,932)

(52,577,073)

(99,193,009)

(160,852,013)

(1,415,470)

(611,134)

(97,706,978)

(99,733,581)

(22,037)

(5,861,048)

(117,283)

(6,000,367)

(0)

483,203

1,768

484,971

(1,437,506)

(5,988,978)

(97,822,493)

(105,248,978)

-

-

(1,969,811)

(1,969,811)

(1,437,506)

(5,988,978)

(99,792,305)

(107,218,789)

Profită/ă(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment

Cheltuiala cu amortizarea
Costuriăfinanciareă–ănet
Profit / (pierdere) inaintea impoz.pe profit
Chelt./Ven.cu imp.pe profit curent si amanat

20

Profitul / (pierderea) anului

6ăIMOBILIZ RIăCORPORALE
ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 31 12 2017
redate în tabelul de mai jos:

precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

Terenuriă iă
cl diri
1

Instala iiă iă
ma ini
2

Mobilier,
dot riă iă
echipamente
3
8

Active în
curs de
construc ie
5
6

24,445,735

17,337,109

69,274

(0)

41,852,118

Intr ri

0

39,590,671

-

-

39,590,671

Diferen eădinăreevaluare

-

-

-

-

-

-

(19,526,597)

La 31 12 2017
Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat

Ie iriăactiveănonăcore

TOTAL

(17,853,290)

(1,668,134)

(5,173)

Ie iriăactiveăcore

(933,437)

-

(3,116)

Ch.cuăamort. iăalteădeprec.

(329,318)

(7,015,644)

(32,303)

-

(7,377,265)

Valoareăcontabil ănet ă
final

5,329,690

48,244,003

28,681

(0)

53,602,374

211

212

213

223

214

241

(936,553)

231

Cost sau evaluare

5,524,996

99,992,755

394,206

(0)

105,911,957

Amortizareăcumulat

(195,306)

(51,748,752)

(365,525)

-

(52,309,583)

Valoareăcontabil ănet ă
final

5,329,690

48,244,003

28,681

(0)

53,602,374

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ănet ăla 31 12 2016
redate în tabelul de mai jos:

precumă iămodific rileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt
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La 31 12 2016

Terenuriă iă
cl diri
1

Instala iiă iă
ma ini
2

Mobilier,
dot riă iă
echipamente
3

Active în
curs de
construc ie
5

23,182,994

25,557,664

104,903

(0)

48,845,561

30,000

880,503

-

74,080

984,583

1,537,746

(72,987)

-

-

1,464,759

Valoareăcontabil ănet ă
ini ial ărecalculat
Intr ri
Diferen eădinăreevaluare
Ie iri
Ch.cuăamort. iăalteădeprec.
Valoareăcontabil ănet ă
final
Cost sau evaluare

(546)

(3,656,344)

-

(74,080)

(3,730,970)

(304,459)

(5,371,727)

(35,629)

-

(5,711,815)

24,445,735

17,337,109

69,274

(0)

41,852,118

S

S

S

S

O

24,448,749

78,371,630

521,120

(0)

103,341,499

(3,014)

(61,034,521)

(451,846)

-

(61,489,381)

24,445,735

17,337,109

69,274

(0)

41,852,118

Amortizareăcumulat
Valoareăcontabil ănet ă
final

TOTAL

ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăcl dirileăSociet tiiăauăfostăreevaluateăultimaădat ălaă31ădecembrieă2016ădeăc treăevaluatoriă
independen i.ăLaă31ădecembrieă2008,ăSocietateaăaăreevaluatăşiăcelelalteăclaseădeăimobiliz riăcorporale.ăEvaluarileăsauăfacutăpeăbazaăinformatiilorădeăpeăpiat .
ăăăăăăăăăăÎncepândăcuălunaăiunieă2017ăsocietateaăaăînceputăvalorificareaăactivelorănonăcoreăînăurmaăpromov riiă
acestoraă iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzareăconformăstrategieiădeăvalorificareăaăactivelor,ăparteăaă
planuluiădeăreorganizare.ăValoareaăvânz rilorăaferenteăvalorific rilorăesteăînăsum ădeă12.420.679ălei,ăcosturileă
aferenteăacestorăvânz riăfiindăînăsum ădeă18.033.061ălei,ăiarăcomisionulădeă4șăreprezentândăonorariulă
administratorului judiciar este de 496.827 lei.
ăăăăăăăăNuăaăfostăcapitalizat ădobând ăînăcostulămijloacelorăfixeăînăcursulăanului 2017 .
ăăăăăăăăÎmprumuturileăbancare,ăfacilit ileădeădescoperitădeăcontăşiăscrisorileădeăgaran ieăsuntăgarantateăcuăactiveă
imobilizateăcuăvaloareăcontabil ănet ădeă:
68,928,732 lei (la 31 12 2016 valoarea era de:
52,756,901 lei)
ăăăăăăăăăăVehiculeleăşiăutilajeleăincludăurm toareleăsumeăpentruăcareăSocietateaăesteălocatarulăînăcadrulăunuiăcontractă
de leasing financiar:
La 31 12 2016

Costă–ăcontracteădeăleasingăfinanciarăcapitalizate
Amortizareăcumulat
Valoareăcontabil ănet

2,267,779
226,778
2,041,001

La 31 12 2017

38,789,279
2,790,438
35,998,841

Activeăde inuteăînăvedereaăvânz rii
Active
de inuteăînă
vederea
vânz rii
5

La 31 12 2017
Valoareăcontabil ănet ăini ial ărecalculat
Transferuri din mijloace fixe
Vânz ri

311

Valoareăcontabil ănet ăfinal

TOTAL

RD311

10,904,234

10,904,234

RC311

8,379,098

8,379,098

6532 = 311

3,659,598

3,659,598

6583 = 311

15,623,734

15,623,734

ăăăăăăăăăăÎnăcursulăanuluiă2017,ăSocietateaăaăînregistatătransferuriădeăactiveădinăcategoriaăimobiliz riăcorporaleăînăceaă
deăactiveăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz riiă(contulă311ă"Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz rii").ă
Laăimobiliz rileăcorporaleătransferateăînăcategoriaăactivelorăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânz riiăcareăauăfostă
reevaluate,ărezervaădinăreevaluareăaferent ăaăr masăînăsoldăurmândăaăseăînchideăînămomentulăvânz riiăactivului.
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7 IMOBILIZARI FINANCIARE
ăăăăăăăăăăSitua iaăimobiliz rilorăfinanciareănete,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2016

Titluriădeăparticipa ie
Garan iiăpentruăserviciileăfurnizateăter ilor
Alteăinvesti iiăpeătermenălung

La 31 12 2017

55,000
1,440,956
742,369
2,238,326

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

ăăăăăăăăăăSitua iaăTitlurilorădeăparticipareăşiăaltorăinvesti iiănete,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2016

Investi iiăînăfiliale
Investi iaăînăîntreprinderileăasociate
Alteăinvesti iiăpeătermenălung

La data de 31 12 2017

55,000
742,369
797,369

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

80.03
71.09
100.00
100.00
99.78
95.00

La 31 12 2016

La 31 12 2017

9,060,130
1,031,719
19,908
10,000
45,000
-

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

10,166,757

10,183,261

societateaăînregistraăajustariăpentruădepreciereaăinvesti iilorăla:
La 31 12 2016

M cel riileăMediaşăSRL
Ecocostruct SRL
Dafora Ukraina SRL

Investi iaănet ăînăfiliale
La data de 31 12 2017

La 31 12 2017

9,060,130
1,031,719
19,908

9,060,130
1,031,719
19,908

10,111,757

10,111,757

55,000

71,504

societateaăde ineaătitluriăsubăform ădeăintereseădeăparticipareăînăurm toareleăentit i:
%

CONDMAG SA
La data de 31 12 2017

71,504
944,955
1,016,460

societateaăaveaăurm toareleăfiliale:
%

La data de 31 12 2017

La 31 12 2017

45.82

La 31 12 2016

La 31 12 2017

77,967,265

77,967,265

societateaăînregistraăajustariăpentruătitluriăsubăform ădeăintereseădeăparticipare:
La 31 12 2016

CONDMAG SA
Investi iaănet ăînăîntreprinderileăasociate
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La 31 12 2017

77,967,265

77,967,265

-

-

8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII
Împrumuturi
iă
crean e

La 31 12 2017
Activeăconformăbilan ului

2

431

447

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

437

Active financiare
disponibile
pentru vânzare
4,411

4,424

444

4,482

36,091,890

944,955

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar

944,955

3,407,465

TOTAL

3,407,465

39,499,356

Împrumuturi
iă
crean e

446
36,091,890

Active financiare disponibile
pentru vânzare

La 31 12 2016

4,428

TOTAL

944,955

40,444,311

Active financiare
disponibile
pentru vânzare

TOTAL

Activeăconformăbilan ului
Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

22,306,299

22,306,299

Active financiare disponibile
pentru vânzare

742,369

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar

6,150,482

TOTAL

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

742,369
6,150,482

28,456,781

742,369

La 31 12 2016

29,199,150

La 31 12 2017

7,591,080
1,133,694
(8,724,774)
-

CÎ
DÎ
495,CÎ 495,DÎ

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

ăăăăăăăăăăPentruăîmprumuturileădepreciateăc treăp r iăafiliateăaăseăvedeaănotaă10.
ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruăîmprumuturileăc treăp r iăafiliateăseădatoreaz ăscoateriiă
dinăeviden ăaăîmprumuturilorăacordateăc treăSalconservăSAă iăM cel riileăMedia ăSRL,ăcaăurmareăaăînchideriiă
proceduriiădeăfalimentăaăacestora.ăAcesteăcrea eăauăfostăprovizionateăintegralăînăaniiăpreceden i.
9 ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE
ăăăăăăăăăăToateăactiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăpeătermenălungăşiăincludăurm toarele:
La 31 12 2016

Titluri cotate
Transgaz SA
VES SA
SIF MOLDOVA

Titluri necotate
Transgex SA
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La 31 12 2017

678,847
41,725
1,560
722,132

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

20,237
20,237

20,237
20,237

742,369

944,955

10ăCLIEN IăŞIăALTEăCREAN E
La 31 12 2016

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

491.01 491.02

Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucr riăcontractuale

418.03

La 31 12 2017

7,478,494
(5,105,015)
2,373,479

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

5,650,794

3,179,824

(593,721)

(593,721)

5,057,073

2,586,103

6,443,759

6,063,591

2,390,957
(1,202,029)
1,188,928

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

1,463,086
(283,889)
1,179,197

653,456
(206,771)
446,684

Crean eăfa ădeăp r iăafiliate
CR
REC
Minus:ăajust.pt.depreciereaăcrean elorădeălaăp r iăafiliate 495,CR REC.
Crean eăfa ădeăp r iăafiliateă–ănet

16,369,341
(16,017,965)
351,377

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

Împrumuturiăc treăp r iăafiliate
CÎ
DÎ
Minus:ăajust.pt.deprec.împrumuturilorăc treăp r iăafiliate 495,CÎ 495,DÎ
Împrumuturiăc treăp r iăafiliateă–ănetă(Notaă29)

8,724,774
(8,724,774)
-

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

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

9,258,628
(1,440,956)
7,817,672

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

24,411,484

37,270,939

411

Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate
clientilorăpt.ălucr riăcontractuale
Sumeădatorateăclientilorăpentruălucr riăcontractualeănete
Alteăsumeănefacturateăclien ilor

418

Avansuriăc treăfurnizori
Minus:ăajust.pt.depr.crean elorădinăavansuriăc treăfurniz.
Crean eădinăavansuriăc treăfurnizori
Alteăcrean e
Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăaltorăcrean e
AlteăCrean e

491.04

409

4091.3

491.05

8.6
496

2678 512-GBE

TOTALăCREAN E

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabil ăaătuturorăcrean elorăcurenteăaproximeaz ăvaloareaăjust ăaăacestora.ăNuăexist ădiferen eă
semnificativeăîntreăvaloareaăcontabil ăşiăvaloareaăjust ăaăgaran iilor.
ăăăăăăăăăăVechimeaăcren elorăcomercialeăcareăsuntăscadente,ădarănedepreciate,ăseăprezint ăastfel:
La 31 12 2016

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

1
1
1

1,442,543
244,777
461,948
199,299
24,913
2,373,479

3
3
3

La 31 12 2017

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

ăăăăăăăăăăValorileăneteăaleăclien ilorăşiăaltorăcrean eăaleăSocietatiiăsuntăexprimateăîn:
La 31 12 2016

LEI
USD
EURO
TOTAL

1
1
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3
3

24,309,964
11,189
90,332
24,411,484

La 31 12 2017

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

Varia iaăîntreăanulăcurentăfa ădeăanulăprecedentăseădatoreaz ăînceperiiălucr rilorăînăIsrael.
ăăăăăăăăăăMişc rileăajust rilorăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăaleăSociet iiăsuntăurm toarele:
La 1 ianuarie
Ajust riăpentruădepreciereaăcrean elor
Sume neutilizate stornate
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei
La 31 decembrie

La 31 12 2016

21,724,902
15,972,566
1,432,844
7,185,180

1
1

3
3

491

496

La 31 12 2017

7,185,180
1,111,080
1,100,463
7,174,562

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

La 31 12 2016

16,319,399
1,719,750
1,417,791
16,017,440

2
2

La 31 12 2017

16,017,440
2,758,265
551,450
13,810,626

495,CR
ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleă
circulanteă-ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăMişc rileăaferenteăajustarilorăpentruădepreciereaăîmprumuturilorăacordateădeăSocietateăp r ilorăafiliateă
suntădup ăcumăurmeaz :
La 31 12 2016

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

8,602,108
2,594,447
2,717,113
8,724,774

Împr.
Dob.

La 31 12 2017

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

495,CÎ 495,DÎ
ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruăCrean eădepreciateăpeăparcursulăperioadeiăseădatoreaz ă
scoateriiădinăeviden ăaăîmprumuturilorăacordateăc treăSalconservăSAă iăM cel riileăMedia ăSRL,ăcaăurmareăaă
închideriiăproceduriiădeăfalimentăaăacestora.ăAcesteăcrea eăauăfostăprovizionateăintegralăînăaniiăpreceden i.
ăăăăăăăăăăMişc rileăajustarilorăpentruăîmprumuturiădepreciateăacordateăp r ilorăafiliateăauăfostăincluseăînă„ajustariădeă
valoareăpentruăactiveleăcirculante,ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.
ăăăăăăăăăăAjustareaădeprecierilorăpentruăcrean eă iăîmprumuturiăc treăp r ileăafiliateăsuntăinfluen ateădeăreevaluareaă
crean eloră iăîmprumuturilorăînăvalut .
11 STOCURI
La 31 12 2016

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

301 302 308
331
371 378 4428
345 346 348
303 381 4091
391 3921 3922
3945 3946 398
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351

354
393

6,840,130
1,962,964
45,845
332,192
146,262
(6,922,188)
2,405,205

La 31 12 2017

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

ăăăăăăăăCompaniaăaăconstituităinăcursulăanuluiădeăraportareăajust riădeădepreciereăpentruăstocuriăcuămi careălent ăsauă
f r ămi careăînăpropor ieădeă50șăpentruăceleăcuăvechimeăîntreă361-720ăzileă iă100șăpentruăceleăcuăvechimeămaiă
mare de 720 zile.
12ăNUMERARăŞIăECHIVALENTEăDEăNUMERARă
La 31 12 2016

Numerarăînăcas
Conturi bancare
TOTAL

531

La 31 12 2017

20,353
6,130,129
6,150,482

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

13ăCAPITALăSOCIALăŞIăPRIMEăDEăCAPITAL
La data de 31 12 2017

structuraăac ionariatuluiăsociet iiăesteăurmatoarea:
Num rădeăac iuni

La 31 12 2017

Procentăde inere

Capital social
(retratat)

C lbureanăGheorghe
Foraj Sonde SA Craiova

500,766,391

49.96%

70,428,821

139,586,800

13.93%

19,631,776

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

236,889,889

23.63%

33,316,684

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice
TOTAL

125,080,214

12.48%

17,591,540

1,002,323,294

100.00%

140,968,822

La data de 31 12 2016

structuraăac ionariatuluiăsociet iiăesteăurmatoarea:

La 31 12 2016

Num rădeăac iuni

Procentăde inere

Capital social
(retratat)

C lbureanăGheorghe
Foraj Sonde SA Craiova
Dafora Group SA Medias

500,766,391

49.96%

70,428,821

139,586,800

13.93%

19,631,776

76,435,688

7.63%

10,750,073

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

225,652,087

22.51%

31,736,176

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice
TOTAL

59,882,328

5.97%

8,421,975

1,002,323,294

100.00%

140,968,822

La data de 31 12 2017 num rulătotalăautorizatădeăac iuniăesteăde 1,002,323,294 buc. fiecare având o
valoareănominal ădeă0,1ălei/ac iune.ăToateăac iunileăemiseăsuntăpl titeăînăîntregime.
ăăăăăăăăăăăăDiferen aădintreăvaloareaănominal ă iăvaloareaăraportat ăconformăIFRSăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă
const ăînăajust riădeăhiperinfla ie,ăcareăauăfostăînregistrateăînăconformitateăcuăIASă29ă„Raportareaăfinanciar ăînă
economiileăhiperinfla ioniste”ăpân ălaă31ădecembrieă2003.ăÎnăcursulăanuluiă2017,ăac iunileăSociet iiăauăfostăreluateă
laătranzac ionareălaăBursaădeăValoriăBucure ti.
14ăCONTRACTEăDEăCONSTRUC IE
La 31 12 2016

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

418.03

La 31 12 2017

5,650,794
5,650,794
5,650,794

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

Cuăprivireălaăcontracteleădeăconstruc iiăînăderulareălaă31.12.2017ăsuntăprezentateăurm toareleăinforma ii:
ă-ăvaloareaăestimat ătotal ăaăcontractelorăesteădeă24.332.623 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăcosturilorărealizateăpanaălaă31.12.2017ăesteădeă7.637.627 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăavansurilorăprimiteădeăSocietateăesteădeă0 lei;
ă-ăvaloareaătotal ăaăgaran iilorădeăbun ăexecu ieăre inuteăesteădeă635.140 lei.
ă-ăvaloareaăvenituriădinăproduc ieăînăcursărealizat ă iănefacturat ăesteădeă600.000 lei.
ă-ăvaloareăvenituriădinăajustareă”procentădeăfinalizare”ăconformăIASă11ăînăperioadaădeăraportareăesteădeă2.579.824
lei.
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15 ALTE REZERVE
La 31 12 2016

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

2,854,945
(1,446,458)
186,552
8,853,811
46,034,024
56,482,874

1061
1034
1035
105
1068

La 31 12 2017

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

16ăFURNIZORIăŞIăALTEăDATORII
La 31 12 2016

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

156,251,779
8,787,478
19,522
15,680,503
20,329,127
920,152
201,988,562

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

(149,290,358)
(8,117,809)
(19,522)

23,065
27

(12,098,684)

(970,727)

(16,754,217)
17.8. SBSTL
(909,327)
CDTL
(187,189,918)

(2,596,874)

14,798,643

34,650,829

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

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ădatoriiăcomerciale
17.4.
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăgaran iiă
167.02TL
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăavansuriădeălaăclien i
419L
Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăsumeădatorateăp r iloră
afiliate
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăpersonal,asigur riă
socialeăşiăalteăimpozite
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăcreditoriădiver i
TOTAL

La 31 12 2017

17.7.

Por iuneaăcurent

(3,544,508)

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ădatoriileăcomercialeăpentruăcareăexist ădistribuiriăînă
planulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenăscurtă
a aăcumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticădatoriileăcomercialeăa aăcumă
rezult ădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
17 ÎMPRUMUTURI
La 31 12 2016

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

14.1. 14.2.
ÎPATL

10.1. 10.2.
ÎPATS

Total împrumuturi
-30-

La 31 12 2017

148,416,201
710,426
2,916,796
152,043,423

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

496,691
496,691

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

152,540,114

92,169,113

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăcontabil ăîmprumuturileăpentruăcareăexist ădistribuiriăînăplanulă
deăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenăscurtăa aă
cumărezult ădinăplanulădeăpl i,ăiarăînăeviden aăextracontabil ăînămodăanaliticăîmprumuturileăa aăcumărezult ădină
tabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexist ădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.
(a) Împrumuturi bancare
ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăbancareăaveauăînainteădeăintrareaăînăinsolven ăaăDAFORAăSA,ăscaden aămaxim ăpân ăînă
anulă2019ăşiărataădobânziiăvariabileălegat ădeărataădobânziiăEuriborăsauăRoborăplusăoămarj .ă
ăăăăăăăăăăValoareaăjust ăaăîmprumuturilorăaproximeaz ăvaloareaăcontabil ăaăacestora.ăImpactulăscont riiănuăesteă
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile. Nu au fost contractate împrumuturi noi
înăcursulăanuluiă2017.ăLaă31ădecembrieă2017,ăSocietateaăareăîmprumuturiădeălaăurm toareleăb nci:ăBancaă
Transilvania, BCR, BRD, Piraeus Bank, Kredyt Incaso, Alpha Bank si Bancpost. Din totalul soldului de
56.077.227ăRONădeălaă31ădecembrieă2017,ă10.254.060ăRONăsuntăpeătermenăscurt,ărestulăsumeiăurmândăaăfiăpl tit ă
peăoăperioad ămaiămareădeăunăanăconformăplanuluiădeăreorganizare.
ăăăăăăăăăăValorileăcontabileăaleăîmprumuturilorăcontractateădeăcompanieăsuntăexprimateăînăurm toareleădevize:
La 31 12 2016

La 31 12 2017

107,448,217
43,884,780
151,332,997

EURO
RON

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

(b) Datorii din contracte de leasing financiar
Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin
locatoruluiăînăcazădeăneplat .
ăăăăăăăăăăSoldulădatoriilorădinăleasingăfinanciarăexistenteălaădataădeă31.12.2017ăseădatoreaz ăachizi ion riiăînăleasing,ă
dup ădataăintr riiăînăinsolven ,ăaătreiăgeneratoareăCATă(înălunaădecembrieă2015)ă iăaăaltorăechipamenteă(dou ă
instala iiădeăforaj)ăutilizateăînăactivitateaăcurent ăă(înălunileăiulieă iănoiembrieă2017).
18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
ăăăăăăăăăăAnalizaăactivelorăşiădatoriilorăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăseăprezint ădup ăcumăurmeaz :
Active privind impozitul amânat:
Act.priv.imp.amânatădeărecup.dup ămaiămultădeă12ăluni
Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni

La 31 12 2016

6,884,274
6,884,274

> 1 an
< 1 an

Datorii privind impozitul amânat:
Dat.priv.imp.amânatădeărecup.dup ămaiămultădeă12ăluni
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni

La 31 12 2016

> 1 an
< 1 an

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

La 31 12 2017

5,976,179
5,976,179
La 31 12 2017

4,808,387
4,808,387

2,155,843
2,155,843

2,075,887

3,820,336

ăăăăăăăăăăModificareaăbrut ăaferent ăimpozituluiăpeăprofităamânatăesteăurm toarea:
La 31 12 2016

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

4412

4412
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(4,184,919)
1,969,811
139,221
(2,075,887)

La 31 12 2017

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

ăăăăăăăăModificareaăînăactiveăşiădatoriiăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăînăcursulăanului,ăf r ăaăluaăînăconsiderareă
compensareaăsoldurilorăaferenteăaceleiaşiăautorit iăăfiscale,ăesteăurm toarea:

Datorii privind
impozitul amânat
(ct.4412.01)
J

Contracte
de
construc ii

Depreciere
accelerat

Deprecierea
aferenta dif.
din reeval.

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

TOTAL

4412.01

La 31 12 2015
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2016
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2017

-

1,048,310

1,286,595

20,643

2,355,547

-

(296,136)

130,015

9,206

(156,915)

-

752,174

1,416,610

29,848

2,198,632

-

513,947

(589,149)

32,414

(42,789)

-

1,266,121

827,460

62,262

2,155,843

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânată–ăactivăesteărecunoscutăcuăprivireălaăpierderileăfiscaleăreportateăînăm suraăînăcareă
esteăprobabil ărealizareaăbeneficiuluiăfiscalăaferentădinăprofitulăimpozabilăviitor.ăPierdereaăfiscalaăpoateăfiăreportat ă
contra unui venit impozabil viitor, putand fi recuperata pe o perioada de 7 ani.
Active privind
impozitul amânat
(ct.4412.02)

Contracte
de
construc ii

La 31 12 2015
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global in
anul precedent
La 31 12 2016
Înregistrat / creditat în
situatia rezult.global în
perioada de raportare
La 31 12 2017

Pierdere
fiscal

Provizioane

-

TOTAL

-

(9,621,578)

-

-

(9,621,578)

-

2,737,304

-

-

2,737,304

-

(6,884,274)

-

-

(6,884,274)

-

908,095

-

-

908,095

-

(5,976,180)

-

-

(5,976,180)
#VALUE!

19ăPROVIZIOANEăPENTRUăOBLIGA IIăŞIăCHELTUIELI

Proviz.
pentru
litigii
##

Proviz. pt.
proiecte
cu marja
negativa
conform
IAS 11

1512.03

La 31 12 2016

-

924,728

Proviz. pt.
garan iiă
acordate
clien ilor

Proviz. pt.
beneficiile
angaj.

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

1512.02

##

##

##

TOTAL

##

2,133,088

160,993

958,325

4,177,134

483,756

63,826

1,321,685

1,869,267

Înregistrat/(creditat) în
contul de profit / pierdere:
-Provizioane suplimentare
- Utilizate în timpul
anului
La 31 12 2017

-

(924,728)

-

-

-

(3,334)

(34,448)

(632,176)

(1,594,686)

2,613,510

190,371

1,647,834

4,451,715
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(a)ăProvizioaneăpentruăgaran iiă
La 31 decembrie 2017, Societatea a recunoscut ajustari de valoare pentru proiectele in derulare conform IAS
11.ăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacord ăgaran iiădeăbun ăexecu ieăclien ilorăs i,ădeă5ă–ă10ășă
dinăvaloareaătotal ăaălucr rilorădeăconstruc ieăfacturate.ăSocietateaăaăcalculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpân ălaărecep iaăfinal ,ăavândăînăvedereăfaptulăc ăaceastaăesteăceaămaiăbun ăestimareăaăcosturiloră
repara iilorănecesare;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbun ăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbun ăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.
(b) Concedii neefectuate
ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăconcediiăneefectuateăpeăparcursulăperioadeiăincludeăcheltuielileăcuăsalariileăşiătoateă
cheltuielile sociale aferente.
(c) Alte obligatii
ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruălitigiiăreprezint ă100șădinăvaloareaăuneiăamenziăaplicat ădeăConsiliulăConcuren eiădină
România, a fost reversat ca provizion iar suma a fost inregistrata ca datorie la bugetul statului. Se vor urma prin
intermediulădepartamentuluiăjuridicăpropriuă iăsubăîndrumareaăadministratoruluiăjudiciarăc ileădeăatacălegale.
ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăpensiiăşiăobliga iiăsimilareăs-aăcalculatăprinădeterminareaăobliga iilorăfa ădeăsalaria iălaă
pensionareăprinăestimareaăprobabilit iiădeăaăseăpensionaădinăsocietateăaăfiec ruiăangajat,ăînăfunc ieădeăvârst ,ăsex,ă
func ie,ăsalariu,ăvechimeăînămunc ,ăvechimeăînăsocietate,ăetc.
20ăALTEă(PIERDERI)/CÂŞTIGURIă-ănet
La 31 12 2016

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

6583
7583
6532
7532

(3,367,044)
97,473
(3,269,572)

La 31 12 2017

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

ăăăăăăăăăăOăsum ăsemnificativ ăreprezentândăalteăvenituriădinăexploatareăprovineădinăîncepereaăvalorificariiăactiveloră
non-coreăînăurmaăpromov riiăacestoraă iăpublic riiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzare,ăconformăstrategieiădeă
valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.
21 ALTE VENITURI
La 31 12 2016

Alte venituri din exploatare
Venituri din subventii
Venituri din sconturi primite

7411 7412 7413 7414
2
7415 7416 7417 7418 7419
767

12,068,605
12,068,605

La 31 12 2017

274,878,007
274,878,007

ăăăăăăăăăăLaăcre tereaăveniturilorădeăalt ănatur ădecâtăceleăgenerateădeăactivitateaăprincipal ăoăinfluen ăaăavut-oă
scoatereaădinăeviden ăaăunorăfurnizoriăaăc rorăcrean ăaăfostămodificat ăsauăeliminat ăcaăurmareăaăînregistr riiă
tabeluluiădefinitivăalăcrean elor,ă iăaăprogramuluiădeăpl iădinăplanulădeăreorganizare.ăDinăsumaădeă274.878.007ă
RON,ă271.979.075ăRONăsuntăaferen iărelu riiădatoriilorăconformăplanuluiădeăreorganizare.
22 ALTE CHELTUIELI
La 31 12 2016

Energieăelectric ,ăînc lzireăşiăapaă
605
Alteăimpozite,ătaxeăşiăcheltuieliăsimilareă
635
Desp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riă
6581
Alte cheltuieli de exploatare
652.0 6531.0 655.0 656.0 657.0 6587.0
6582.0 6585.0 6588.0
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(2,025,104)
(472,215)
(767,245)
(108,936,297)
(112,200,862)

La 31 12 2017

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

ăăăăăăăăăăCheltuielileămariăcuăenergiaăseădatoreaz ăfaptuluiăc ăreprezint ăoăalternativ ămaiăeconomic ă(acoloăundeă
beneficiarulă iăproiectulăpermite)ădecâtăvariantaătermic ăcuămotorin ,ăaceastaădinăurm ăgenerândă iăoăie ireădeăcashă
imediat .
ăăăăăăăăăăLaăpozi iaăDesp gubiri,ăamenziăşiăpenaliz riăpondereaăceaămaiămareăoăreprezint ăvaloareaăechipamenteloră
pierduteăînăsubteranăînătimpulăopera iunilorădeăforaj.
23ăCHELTUIELIăAFERENTEăBENEFICIILORăANGAJA ILOR
CHELTUIELI
Salariiăşiăindemniza iiă
Cheltuieliăcuăasigur riăsocialeă

La 31 12 2016

7
645

NUM RăMEDIUăDEăANGAJA I
Num rădeăangaja i

La 31 12 2017

(10,355,935)
(2,821,836)
(13,177,771)
La 31 12 2016

NMS

(17,440,524)
(5,007,107)
(22,447,631)
La 31 12 2017

249.83

317.33

24ăVENITURIăŞIăCHELTUIELIăFINANCIARE
Cheltuieli financiare

La 31 12 2016

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

666.01
666.02
666.03

Câ tiguri/(pierderi)ăneteădinăschimbăăvalutarăaferenteă
activit ilorădeăfinan are
Alte cheltuieli financiare
O
O
Cheltuieli financiare
Venituri financiare
Venituri din interese de participare
Venituri din dobânzi:

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

La 31 12 2017

(38,871)

(396,285)

-

(59,001)

(38,871)
-

(337,283)
-

516,518

(2,592,369)

477,647

(2,988,654)

La 31 12 2016

7611 7613 7615

La 31 12 2017

7,324

238,571
5,724

- Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt

766

7,324

5,724

- Venituri din dobânzi la împrumuturile acordate părţilor
afiliate

4518

-

-

7,324

440,580
684,875

Alte venituri financiare
Venituri financiare

762

F

767

Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciare
Câ tiguriă(pierderi)ădinăproviz.ăpt.ădepreciereaăimob.financiare (786-686)
Câ tiguriă(pierderi)ădinăinvesti iiăfinanciareăcedate
(764Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciareă-ănet
CHELTUIELI FINANCIARE NETE

La 31 12 2016

La 31 12 2017

-

-

484,971

(2,303,779)

25 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT
La 31 12 2016

Impozit curent:
- Impozit curent la profitul aferent anului
Impozit amânat (nota 18):
ă-ăOrigineaăşiăstornareaădiferen elorătemporareă
Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit

691
792
692
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La 31 12 2017

-

-

1,969,811
1,969,811

(1,187,714)
(1,187,714)

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităalăSocietatiiădifer ădeăsumaăteoretic ăcareăarărezultaădacaăs-arăutilizaărataăaplicabil ă
profitului societatii astfel:
La 31 12 2016

Profit/(pierdere) înainte de impozitare
Impozitul calculat la rata de impozitare
Efectele fiscale ale:
- Deduceri
ă-ăVenituriănesupuseăimpozit rii
- Alte sume asimilate veniturilor
- Cheltuieli nedeductibile fiscal
- Utilizarea de pierderi fiscale nerecuperate anterior
- Minus: Credit fiscal
Cheltuiala / Venitul cu impozitul pe profit

19
24
11.2
37
42
45

691

692

792

Profit impozabil / (pierdere fiscala)

La 31 12 2017

(105,248,978)

252,766,957

(16,839,836)

40,442,713

(6,770,183)
(26,792,127)
652,164
64,467,418
(134,430,854)
-

(22,513,078)
(50,292,145)
2,037,581
14,665,743
(210,092,526)
-

(1,969,811)

1,187,714

(210,092,371)

(12,239,754)

26ăREZULTATULăPEăAC IUNE
(a)ăDeăbaz
ăăăăăăăăăăRezultatulădeăbaz ăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăîmp r ireaăprofituluiăaferentăac ionarilorăsociet iiălaănum rulă
mediuăponderatăalăac iunilorăordinareăaflateăînăemisiuneăînătimpulăanului,ăcuăexcep iaăac iunilorăordinareă
achizi ionateădeăsocietateăşiăp strateăcaăac iuniădeătrezorerieă(notaă13).
La 31 12 2016

Rezultatăaferentăac ionarilorăsociet iiă
Num rulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînăcursădeă
emisiune (mii)

La 31 12 2017

(107,218,789)

253,954,671

1,002,323

1,002,323

(106.97)

253.37

(b) Diluat
ăăăăăăăăăăRezultatulădiluatăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăajustareaănum ruluiămediuăponderatăalăac iunilorăexistenteă
pentruăaăluaăînăconsiderareăconversiaătuturorăac iunilorăpoten ialădiluate.ăSocietateaănuăareădatoriiăconvertibileăsauă
op iuniădeăemisieădeăac iuniăcareăpotăfiătransformateăînăac iuniăcomuneăcareăarăputeaăduceălaăajustareaănum ruluiă
mediuăponderatăalăac iunilor.
În anii 2016 i 2017 nuăauăfostăpl titeădividende.
27ăNUMERARăGENERATăDINăACTIVIT

ILEăDEăEXPLOATARE
La 31 12 2016

Profit/(pierdere) net
Ajust riăpentru:
- Depreciere
- (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe
- (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core
- Venituri din dobânzi
- Cheltuiala cu dobânda
ă-ăCheltuiala/(venitul)ăcuăinregistrareăplanăpl iăconformă
plan reorganizare
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La 31 12 2017

(107,218,789)

253,954,671

6,000,367
3,271,493
(7,324)
38,871

7,403,256
19,185
3,429,644
(5,724)
396,285

92,586,957

(274,069,331)

ă-ăImpozităpeăprofităcurentă iăamânată(notaă25)
ă-ăAjustariădeădepreciereăpentruăstocuriăşiăcrean eă
- Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate
ă-ăProvizioaneăpentruăobliga iiăşiăcheltuieliă
- Pierderi din schimbul valutar
- Pierderi din creante
- Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii
- Venituri din dividende incasate

1,969,811
(3,383,970)
(2,989,720)
(516,518)
4,423,998
-

(1,187,714)
(5,950,173)
274,581
2,151,789
3,603,917
714,596
(238,571)

Profităopera ionalăînainteădeămodific rileăcapitaluluiă
circulant

(5,824,823)

(9,503,590)

Modific riăaleăcapitalăcirculant:
- Stocuri
ă-ăCrean eăcomercialeăsiăalteăcrean e
- Datorii comerciale si alte datorii

8,382,694
897,740
(681,573)
8,166,527

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

Numerar generat din exploatare

2,557,871

1,275,684

28ăCONTINGEN E
ăăăăăăăăăăSocietateaăareădatoriiăcontingenteăcuăprivireălaălitigiileărezultateădinăactivitateaăobişnuit .ăNuăseăanticipeaz ă
alte datorii semnificative rezultate din datoriile contingente.
(a) Litigii
ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăobiectulăunuiănum rădeăac iuniăînăinstan ărezultateăînăcursulănormalăalădesf şur riiăactivit ii.ă
Conducereaăsocietatiiăconsider ăc ăacesteăac iuniănuăvorăaveaăunăefectăadversăsemnificativăasupraărezultateloră
economiceăşiăaăpozi ieiăfinanciareăaăsocietatii,ăcuăexceptiaăcelorăprezentateăînăacesteăsituatiiăfinanciare.
(b) Impozitare
ăăăăăăăăăăSistemulădeăimpozitareădinăRomâniaăaăsuferitămultipleămodific riăînăultimiiăaniăşiăesteăîntr-oăfaz ădeăadaptareă
laăjurispruden aăUniuniiăEuropene.ăCaăurmare,ăînc ăexist ăinterpret riădiferiteăaleălegisla ieiăfiscale.ăÎnăanumiteă
situa ii,ăautorit ileăfiscaleăpotătrataăînămodădiferităanumiteăaspecte,ăprocedândălaăcalculareaăunorăimpoziteăşiătaxeă
suplimentareăşiăaădobânzilorăşiăpenalit ilorădeăîntârziereăaferenteă(înăprezentănivelulădobânziiăesteădeă0,02șăpentruă
fiecareăziădeăîntârziereăiarănivelulăpenalit iiădeăîntârziereăesteădeă0,01șăpentruăfiecareăziădeăîntârziere).ăÎnă
România,ăexerci iulăfiscalăr mâneădeschisăpentruăverificareăfiscal ătimpădeă5ăani.ăConducereaăsocietatiiăconsider ă
c ăobliga iileăfiscaleăincluseăînăacesteăsitua iiăfinanciareăsuntăadecvate.
(c)ăPre ulădeătransfer
ăăăăăăăăăăLegisla iaăfiscal ădinăRomâniaăincludeăprincipiulă„valoriiădeăpia ”,ăconformăc ruiaătranzac iileăîntreăp r ileă
afiliateătrebuieăs ăseădesf şoareălaăvaloareaădeăpia a.ăContribuabiliiălocaliăcareădesf şoar ătranzac iiăcuăp r iăafiliateă
trebuieăs ăîntocmeasc ăşiăs ăpun ălaădispozi iaăautorit ilorăfiscaleădinăRomânia,ălaăcerereaăscris ăaăacestora,ă
dosarulădeădocumentareăaăpre urilorădeătransfer.ă
ăăăăăăăăăăNeprezentareaădosaruluiădeădocumentareăaăpre urilorădeătransferăsauăprezentareaăunuiădosarăincompletăpoateă
duceălaăaplicareaădeăpenalitatiăpentruăneconformitate;ăînăplusăfa ădeăcon inutulădosaruluiădeădocumentareăaă
pre urilorădeătransfer,ăautorit ileăfiscaleăpotăinterpretaătranzac iileăşiăcircumstan eleădiferitădeăinterpretareaă
conduceriiăşi,ăcaăurmare,ăpotăimpuneăobliga iiăfiscaleăsuplimentareărezultateădinăajustareaăpre urilorădeătransfer.ă
Conducereaăsocietatiiăconsider ăc ănuăvaăsuferiăpierderiăînăcazulăunuiăcontrolăfiscalăpentruăverificareaăpre urilorădeă
transfer.ăCuătoateăacestea,ăimpactulăinterpret rilorădiferiteăaleăautorit ilorăfiscaleănuăpoateăfiăestimatăînămodă
credibil.ăAcestaăpoateăfiăsemnificativăpentruăpozi iaăfinanciar ăşi/ăsauăpentruăopera iunileăsocietatii.

-36-

ăăăăăăăăăăCuăsprijinulăuneiăfirmeădeăconsultan ădinădomeniu,ăSCăDAFORAăSAăaăîntocmitădosarulăpre urilorădeă
transferăpentruăperioadaă2010-2015.ăLaădataăprezentelorăsitua iiăfinanciareăsocietateaăareăînălucruăcuăaceea iăfirm ă
deăconsultan ădosarulăpre urilorădeătransferăpentruăperioadaă2016-2017.
(d)ăCrizaăfinanciar
Volatilitateaărecent ăaăpie elorăfinanciareăinterna ionaleăşiăromâneşti:
ăăăăăăăăăăActualaăcriz ăglobal ădeălichidit iăcareăaăînceputălaăjum tateaăanuluiă2007ăaăavutăcaărezultat,ăprintreăaltele,ă
unănivelăsc zutăalăfinan riiăpie eiădeăcapital,ăniveluriăsc zuteădeălichiditateăînăsectorulăbancarăşi,ăocazional,ărateă
maiămariălaăîmprumuturileăinterbancareăşiăoăvolatilitateăfoarteăridicat ăaăburselorădeăvalori.ăÎnăprezent,ăîntregulă
impactăalăactualeiăcrizeăfinanciareăesteăimposibilădeăanticipatăşiădeăprevenităînătotalitate.
ăăăăăăăăăăConducereaănuăpoateăestimaăînămodăfiabilăefecteleăasupraăpozi ieiăfinanciareăaăSociet iiăaăsc deriiăînă
continuareăaălichidit iiăpie elorăfinanciareăşiăaăcreşteriiăvolatilit iiăcursuluiădeăschimbăalămonedeiăna ionaleăşiăaă
indicilorăpie elorădeăcapital.ăConducereaăconsider ăc ăaăluatătoateăm surileănecesareăpentruăaăasiguraăcontinuitateaă
Societ iiăînăcondi iileăactuale.
Impactulăasupraălichidit ii
ăăăăăăăăăăVolumulăfinan rilorădinăeconomieăs-aăredusăsemnificativăînăultimaăvreme.ăăAceastaăpoateăafectaăcapacitateaă
societatiiădeăaăob ineănoiăîmprumuturiăşi/sauădeăaărefinan aăîmprumuturileăexistenteăînătermeniăşiăcondi iiăsimilareă
cuăfinan rileăprecedente.
Impactulăasupraăclien ilor/ăîmprumut torilor
ăăăăăăăăăăClien iiăşiăal iădebitoriăaiăsocietatiiăpotăfiăafecta iădeăcondi iileădeăpia ,ăceeaăceăpoateăafectaăcapacitateaă
acestoraădeăaărambursaăsumeleădatorate.ăăAceastaăpoateăaveaăimpactăşiăasupraăpreviziunilorăconduceriiăSociet iiăcuă
privireălaăfluxurileădeănumerarăşiăasupraăevalu riiădeprecieriiăactivelorăfinanciareăşiănefinanciare.ăÎnăm suraăînăcareă
exist ăinforma iiădisponibile,ăconducereaăaăreflectatăînămodăadecvatăestim rileărevizuiteăaleăfluxurilorădeănumerară
viitoare în evaluarea deprecierii.
(e) Angajamente
Garan ii
SGB
La data de 31 12 2017 societateaăaveaăemiseăscrisoriădeăgaran ieăînăfavoareaăunorăter eăp r iăinăvaloare
1,704,227 lei (la 31 12 2016 valoarea era de:
684,951 lei) . În cazul în care Societatea nu îsi
de
îndeplinesteăobligatiileăcontractualeăacesteăscrisoriăseătransform ăînădatorii.
29ăTRANZAC IIăCUăP R IăAFILIATE
S-auăefectuatăurm toareleătranzac iiăcuăp r ileăafiliate:
(a)ăVânz riădeăbunuriăşiăserviciiă
La 31 12 2016

La 31 12 2017

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

VBEA
VSEA
VAEA

428
45,742
-

3,594
64,664
-

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

VBCC
VSCC
VACC

2,606
567,371
88,004

1,274
308,388
(3,858)

Vânz rileădeăserviciiăsuntănegociateăcuăter iiăpeăoăbaz ăcost-plus,ăcareăpermiteăoămarj ăceăvariaz ădeălaă5șălaă10ș.
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(b)ăAchizi iiădeăbunuriăşiăserviciiă
La 31 12 2016

La 31 12 2017

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

ABEA
ASEA
AAEA

698,878
-

792,009
-

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

ABCC
ASCC
AACC

133,258
6,477,433
-

86,374
6,061,483
11,424

(c)ăCompensa iiăacordateăpersonaluluiă–ăcheieădinăconducere
Personalul-cheieădinăconducereăincludeădirectoriă(executivi,ăneexecutiviăşiăadministratori),ămembriăaiăComitetuluiă
Executiv.
La 31 12 2016

Salariiă iăpl i

1,752,680

SAL-PL

La 31 12 2017

1,800,144

(d)ăSolduriălaăsfârşitădeăanărezultateădinăvânz riă/cump r riădeăbunuri/serviciiă
La 31 12 2016

La 31 12 2017

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

d.c.1
d.c.2

16,094,729
-

13,801,437
-

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

d.c.3
d.c.4

274,612
-

254,553
-

16,369,341

14,055,990

(16,017,440)
351,901

(13,810,626)
245,365

ă-ăSumeădatorateădeălaăp r ileăafiliateăpentruălucr ri
contractuale

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor
Valoareaăcontabil ănet

ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruăcrean eleădeălaăp r ileăafiliateă(entit iăasociate)ăseă
datoreaz ăreevalu riiăcrean eiăistoriceăînăvalut ăfa ădeăDaforaăUcrainaă iăscoateriiădinăeviden ăaăcrean elorăfa ădeă
Salconserv SA, ca urmare a închiderii procedurii de faliment a acestora.
La 31 12 2016

La 31 12 2017

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

d.d.1
d.d.2

12,263,469
-

996,712
-

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

d.d.3
d.d.4

3,417,033
-

2,927,088
-

15,680,502

3,923,801
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ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruădatoriiăc treăp r ileăafiliateă(entit iăasociate)ăseă
datoreaz ătreceriiădatoriilorăînăeviden aăextracontabil ăcaăurmareăaălipseiădeădistribuiriăînăplanulădeăreorganizareă
c treăacesteăentit i.
ăăăăăăăăăăCrean eleănuăsuntăgarantateăşiănuăpoart ădobând .ăAjustarileăpentruăcrean eădeălaăp r ileăafiliateăsuntă
prezentate în nota 10.
ăăăăăăăăăăDatoriileăc treăp r ileăafiliateărezult ,ăînăprincipal,ădinătranzac iiădeăachizi ie.ăDatoriileănuăpoart ădobând .
(e)ăÎmprumuturiăc treăp r iăafiliateă
La 31 12 2016

Împrumuturiăc treăentit ileăasociateă
Împrumuturiăc treăentit ileăde inuteăsubăcontrolăcomun

e.1
e.2

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor
Valoareaăcontabil ănet

La 31 12 2017

6,312,807
2,411,967
8,724,774

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

(8,724,774)
(0)

(6,489,042)
(0)

ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruăîmprumuturileăc treăp r iăafiliateăseădatoreaz ă
scoateriiădinăeviden ăaăîmprumuturilorăacordateăc treăSalconservăSAă iăM cel riileăMedia ăSRL,ăcaă
urmareăaăînchideriiăproceduriiădeăfalimentăaăacestora.ăAcesteăcrea eăauăfostăprovizionateăintegralăînăaniiă
preceden i.

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăc treăentit ileăasociateăauăavutăscaden eăsubăunăană iăauăfostărenegociateăde-aălungulă
timpuluiăavândăoărat ăaădobânziiăegal ăcuărataădobânziiădeăreferin ăcomunicat ădeăBNR,ăiarălaămomentulă
prezenteiăraport riăacesteăîmprumuturiăsuntăprovizionateă100ș,ăf r ăaăseămaiăcalculaădobânziă(acesteaă
fiindăsociet iăaflateăînăproceduraădeăfaliment).
(f)ăÎmprumuturiădeălaăp r ileăafiliate
La 31 12 2016

Persoanaăcareăde ineăcontrolul
Entit iăsubăcontrolăcomun

f.1
f.2

La 31 12 2017

1,291,174
1,625,622
2,916,796

-

ăăăăăăăăăăVaria iaădintreăanulăcurentă iăanulăprecedentăpentruăîmprumuturileădeălaăp r ileăafiliateăseădatoreaz ătreceriiă
acestoraăînăeviden aăextracontabil ăcaăurmareăaălipseiădeădistribuiriăînăplanulădeăreorganizareăc treăacesteăentit i.
30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

ăăăăăăăăăăÎnăperioadaădeăraportareănuăauăexistatămodific riăprivindădrepturileăde in torilorădeăvaloriămobiliareă
emiseădeăsocietateaăcomercial .
ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăart.81ădinăLegeaănr.85/2014,ăîncepândăcuădataădeă19.06.2015ă iăpân ă
laădataădeă25.09.2017ăac iunileăemiseădeăc treăDaforaăSAăauăfostăsuspendateădeălaătranzac ionareaăpeă
BVB,ădup ăaceast ădat ăreluându-seătranzac ionarea.
ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăafl ăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulăproceduriiă
generaleădeăinsolven ăaăsociet iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeărolulă
TribunaluluiăSibiu.ăÎnăcadrulăproceduriiădeăinsolven ăs-aăprocedatălaăevaluareaăîntreguluiăpatrimoniuăalăsociet ii,ă
raportulădeăevaluareăfiindăemisă iădepusălaădosarulăcauzei.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaădemaratăimplementareaăPlanuluiădeăreorganizareăîncepândăcuălunaăaprilieă2017,ăiarăpân ăînă
prezent,ăAdunareaăCreditorilorăaăaprobatăf r ăobiec iuniăRapoarteleăfinanciareăaferenteătrimestrelorăIăsiăIIădeă
reorganizare.
ăăăăăăăăăăCompaniaăşi-aăîndeplinităobliga iileădeăplat ăstabiliteăînăProgramulădeăpl i,ăefectuândăpl iăatâtădină
activitateaăopera ional ,ăcâtăşiădinăvalorificareaăactivelor.ăTotodat ,ăamăf cutăpl iăanticipateăc treăcreditoriădină
valorificarea activelor excedentare.
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Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare. În cursul anului 2018, se împlinesc
celeă18ăluniăprev ziteăînălegeaăInsolven eiăcaă iătermenămaximalăînăcareăsocietateaăpoateăs ăpropun ăprelungireaă
planului de reorganizare.
ăăăăăăăăăă intaăCompanieiăînăanulă2018ăesteădeămaximizareăaăprofiturilorăşiădeădep şireăaăindicatorilorăfinanciariă
înregistra iăînăanulăprecedent,ăprinăcontractareaădeălucr riănoiăpeăplanăinternăşiăinterna ional,ăidentificareaădeănoiă
pie eădeădesfacereăaăserviciilorănoastre,ădarăşiămen inereaărela ieiăcuăclien iiătradi ionali.ă
ăăăăăăăăăăNuăsuntăalteăevenimenteăsemnificativeădeămen ionat.

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăast zi,ă27.03.2018
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Raportul auditorului independent
Către acţionarii societăţii DAFORA S.A. - în insolvență, in insolvency, en procedure
collective

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare individuale
Opinia
1. Am auditat situaţiile financiare individuale anexate ale societăţii S.C. DAFORA S.A. - în
insolvență, in insolvency, en procedure collective ("Societatea"), cu sediul social în Piața
Regele Ferdinand I, nr. 15, Mediaș, Sibiu, România, identificată la Registrul Comerțului cu nr.
J32/8/1995 și codul de identificare fiscală RO7203436, care cuprind situația individuală a
poziției financiare la data de 31.12.2017, situația individuală a rezultatului global, situația
individuală a modificărilor capitalurilor proprii și situația individuală a fluxurilor de trezorerie
aferente exercițiului încheiat la data respectivă, 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:

-15.780.339 lei,

• Rezultatul net al exerciţiului financiar:

253.954.671 lei, profit

2. In opinia noastră, situaţiile financiare individuale anexate ale Societății la 31.12.2017 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 individuale.
Baza pentru opinie
3. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA-uri)
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și cu Regulamentul (UE) nr.
537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene („Regulamentul (UE)
nr. 537/2014”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în
secțiunea „Responsabilitatea auditorului în legătură cu auditul situațiilor financiare” 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), și am îndeplinit și celelalte responsabilități etice, conform Codului
IESBA și conform Regulamentului (UE) nr. 537/2014. Credem că probele de audit pe care leam obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
Evidențierea unor aspecte - Incertitudine semnificativă legată de continuitatea activității
4. După cum este prezentat în Nota 2.2.1 și Nota 30 la situațiile financiare individuale,
Societatea a intrat în insolvenţă la data de 19.06.2015. De asemenea, la data de 31.12.2017
Societatea înregistra capitaluri proprii negative în sumă de -15.780.339 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
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trei ani de la data confirmării planului de reorganizare de către judecătorul sindic. La data de
31.12.2017 situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite pe baza principiului
continuității activității, întrucât conducerea Societății consideră că planul de reorganizare
aprobat de adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Societății și la ieșirea din insolvență.
Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.
Aspectele cheie de audit
5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional,
au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă.
Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare 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

Venituri din contracte pe termen lung
Societatea furnizează servicii de foraj şi
construcţii cu termen contractual ce variază,
de regulă, între 1 şi 3 ani.
Societatea utilizează „metoda procentului de
finalizare”, în conformitate cu IAS 11
“Contracte de construcții” pentru a stabili
suma adecvată recunoscută într-un exercițiu
financiar. 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
conducerii Societății cu privire la:

Procedurile realizate pentru a obține o asigurare
rezonabilă cu privire la recunoașterea veniturilor din
contracte pe termen lung au fost următoarele:
•

Înțelegerea întregului proces de recunoaștere a
veniturilor din contracte cu derulare pe termen
lung și documentarea lui prin obținerea unui flux
complet de informații pentru o tranzacție
semnificativă;

•

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

•

Testarea veniturilor din contracte pe termen lung
de la clienții la care nu am trimis scrisori de
confirmare, prin selectarea tranzacțiilor cele mai
semnificative și utilizarea unor programe
statistice de selectare a tranzacțiilor și verificarea
acestora cu documentele justificative (facturi și
situații de lucrări);

•

Testarea contractelor pe termen lung în derulare
la data de 31.12.2017 și evaluarea rezonabilității
procentului de finalizare utilizat în calculul
ajustărilor conform IAS 11 înregistrate la
31.12.2017;

•

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

ale

•

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

•

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

•

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

Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare,
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
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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 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, inclusiv al
prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și
evenimentele importante într-o manieră care asigură prezentarea fidelă;

13. Ca parte din procesul de audit, comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre
alte aspecte, aria de acoperire a auditului și programul desfășurării acestuia, precum și
principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului
intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanța o declarație că am respectat
cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte
aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și,
acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
15. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanța, stabilim care sunt
aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare individuale din perioada
curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în
raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea
publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinam că un
aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca
beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.
Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare individuale
Administratorii Societăţii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea, în conformitate cu
cerințele OMFP 2844/2016, punctele 15-19, 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 situațiilor financiare anexate nu acoperă raportul administratorilor.
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În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale ale Societăţii la 31.12.2017, 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 anexate;

b)

raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative,
informațiile cerute de OMF 2844/2016, punctele 15-19;

c)

în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare
individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 cu privire la Societate și la
mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie
eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si 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. Durata totală neîntreruptă a misiunii noastre
este de 2 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate de la 31.12.2016 până la 31.12.2017.
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, 27.03.2018

Ella Chilea
Auditor înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 2190 / 2007
In numele: MAZARS ROMANIA SRL
Societate înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 699/29.01.2007

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

S-au întocmit situatiile financiare individuale anuale la 31.12.2017 pentru:
Entitate:
S.C. DAFORA S.A.
Judeţul:
32 - SIBIU
Adresa:
Medias str. P-a Regele Ferdinand I nr.15
Nr. din registrul comerţului: J 32/ 8/ 1995
Forma de proprietate:
35 -Societate comerciala cu raspundere limitata
Activitate preponderentă:
CAEN 1910 ActivităTi de servicii anexe extracTiei
petrolului si gazelor naturale
Cod de identificare fiscală: RO 7203436
Gheorghe Calburean în calitate de Administrator special al S.C. DAFORA S.A. si
Gaidarji Stela reprezentant legal al S.C. Stela Cont S.R.L., prestator servicii de contabilitate,
membră a CECCAR, înregistrată sub nr.110, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor
financiare individuale la 31.12.2017 şi confirmă că:
a) Situatiile financiare individuale pentru anul 2017, s-au întocmit în conformitate cu
Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară asa cum au fost adoptate de U.E.
b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare individuale anuale
sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
c) Situatiile financiare individuale anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare,
performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea
defaşurată.
d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Administrator special,
Gheorghe Calburean

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

