
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C O M U N I C A T  

 

Subscrisa DAFORA S.A. cu sediul in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. 
Sibiu, cod unic de inregistrare: RO 7203436, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J 
32/8/1995, prin prezentul comunicat, informam ca a fost intocmit Raportul semestrial aferent 
semestrului I 2018 conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016. 

Raportul semestrial la 30.06.2018 cuprinde situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului 
global, situatia fluxurilor de numerar, situatia modificarilor in capitalurile proprii, note explicative la 
situațiile financiare la 30.06.2018, raportul administratorului special la 30.06.2018 si declaratia 
persoanelor responsabile, cu menţiunea că situaţiile financiar contabile la 30.06.2018 întocmite 
de societate nu au fost auditate.  

Principalii indicatori economici și financiari conform IFRS sunt:  
 

ELEMENTE DE 

BILANT  31.03.2017 30.06.2017 31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 

active imobilizate  48,665,930 48,187,270 61,881,103 59,271,455 56,623,816 

active circulante 44,840,200 43,129,575 59,288,987 52,567,223 59,386,689 

capitaluri proprii  (273,457,745) (278,335,884) (15,780,339) (19,557,193) (20,850,729) 

 
 

REZULTATE 
FINANCIARE 

Trimestru II 2017 
(01.04-30.06.2017) 

Semestru I 2017 
(01.01-30.06.2017) 

Trimestru II 2018 
(01.04-30.06.2018) 

Semestru I 2018 
(01.01-30.06.2018) 

cifra de afaceri 14,520,712  30,135,761  27,575,064 49,604,612  

total venituri 15,681,028  32,576,873  28,044,568 52,901,716  

total cheltuieli 20,504,865  42,368,358  28,577,058 55,131,527  

profit brut (pierdere) (4,823,837) (9,791,485) (532,490) (2,229,811) 

profit net ( pierdere) (4,807,304) (9,776,511) (1,040,565) (3,287,708) 

 
 



 
 
 
Raportul aferent semestrului I 2018 este disponibil pentru cei interesati la sediul societatii 

si pe website-ul acesteia www.dafora.ro, Sectiunea « Investors », link :  

http://www.dafora.ro/investors/ si in link-ul de mai jos : 
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          Dafora a continuat lucrarile de foraj pentru operatorul SNGN Romgaz la sonda de mare adancime 66 Visani, aflata in 
jud. Braila, adancimea proiectata fiind de 5.500 de metri. Aceasta este o sonda de explorare de mare interes, deoarece se 
cerceteaza potentialul formatiunilor calcaroase care se afla la adancimi de peste 5.000 de metri. Astfel, exista posibilitatea 
sa se descopere rezerve importante de hidrocarburi in zona Caragele/Visani/Rosetti.

Ac iuniăînăform ădematerializat ,ănominative,ăcuă
valoareănominal ădeă0,1ălei/ac iune.

Principalele caractersistici ale valorilor mobiliare emise de Dafora 
SA:

I. EVENIMENTE IMPORTANTE SEMESTRUL I -  2018

          Dafora a finalizat lucrarile de foraj la sonda 678 Tintea in baza contractului-cadru cu OMV Petrom, semnat in 
noiembrie 2016. Sonda a fost forata cu intalatia BENTEC 350. Adancimea proiectata a fost de 2,268 m. In timpul forajului 
nu au fost inregistrate incidente. 

Pia aăreglementatăăpeăcareăseătranzac ioneazăăvalorileămobiliareă ăBursaădeăValoriăBucure ti.

●ăTrimestrulăIIă2018

          Dafora a continuat proiectele de foraj cu instalatii de clasa medie, respectiv F200 in Moldova, zona de acumulare 
Romanăsituataăinăvecinatateaăcontactuluiăcuăforma iuneaămiocenăăpericarpaticăăcatăsiădepresiuneaăTransilvaniei.ă
          Astfel, a fost forata pentru SNGN Romgaz sonda 3 Romani, in Moldova, la o adancime de 3.569 m. 
          Dupa aceasta sonda a urmat forarea in depresiunea Transilvaniei a sondei 306 Nades la o adancime de 2.847 m, 
respectiv 307 Nades la o adancime de 3.020 m.

          În baza celui de-al treilea contract subsecvent cu operatorul OMV Petrom, Dafora a executat lucrari de foraj pentru 
sondaă4317ăMamu,ăaflatăăînăjude ulăVâlcea.ăSondaăaăfostăsăpatăăcuăinstala iaăBentecă350ălaăoăadâncimeădeă4.386ămetri.
ăăăăăăăăăăTotodataăcuăfinalizareaăcontractuluiăsubsecventănumarulă3,ăsocietateaănoastrăăaăfinalizatăsemnareaăcontractuluiă
subsecventănumarulă4ăcuăOMVăPetromăpentruăîncăădouăăsondeă361ăTinteaărespectivă678ăTinteaăST,ăsituateăînăjude ulă

●ăTrimestrulăIă2018

ăăăăăăăăăăÎnăacelasiătimp,ăSNGNăRomgazăcontinuaăexploatareaăzacamantuluiădinăregiune,ăundeăinvesti iileăauăajunsădejaălaă40ă
milioaneădeăeuro,ăiarăînăperioadaăurmătoareăvorămaiăinvestiăaproximativă100ămilioaneădeăeuroăînăsondeănoi.ă inândăcontădeă
intensificareaăprogramuluiădeăexplorareăînăMunteniaădeăNord-ăEst,ăînăzonăăseăvaădezvoltaăunăatelierăadaugatăstructuriiă
existenteăcareăsăăsus inăădezvoltareaăactivită iiăcompanieiăprinărealizareaăunuiănumarăimportantădeăsondeădeăexplorare,ă
conducteădeăaduc iuneă iăcolectoareădestinateăsondelorăcuărezultateăimportanteălaătesteleădeăproduc ieăcareăurmeazăăaăfiăpuseă
înăproduc ie.
          Valoarea contractului este 27.582.766,97 lei cu termen estimat de finalizare 28.09.2018.

          Dafora a finalizat cu succes lucrarile de foraj la sonda de mare adancime Megiddo-Jezreel #1, Israel, pentru 
operatorul american Zion Oil & Gas, Dallas TX.  Sonda Megiddo-Jezreel #1 a fost sapata cu instalatia F400,  adancimea 
finala fiind de 5.060 m. 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.

ăăăăăăăăăăÎnăvedereaădezvoltăriiăcomercialeăaăzăcământului,ăZionăOilăȚăGasăaădecisăcontinuareaălucrarilorăcuăoperatiiădeăprobeă
de productie si testare a stratelor productive. Durata estimata a probelor este de aproximativ 100 zile.

          În continuarea colaborarii cu SNGN Romgaz pentru dezvoltarea perimetrului de hidrocarburi in zona 
Caragele/Visani/Rosetti, societatea noastra a demarat lucrarile la sondele 14 Caragele respective 36 Caragele.
          Sonda 14 Caragele a fost forata cu instalatia F320 la o adancime de 3.554 m .

Nr.ădinăregistrulăcomer ului: J 32/ 8 /1995

Activitateăpreponderentă: CAENă0910ăActivit iădeăserviciiăanexeăextrac ieiăpetroluluiăbrută iăgazelorănaturale
Capitalăsocialăsubscrisă iăvărsat: 100.232.329 LEI

Adresa: Jud.Sibiu,ămun.Media ,ăP- aăRegeleăFerdinandăIănr.15
Numărădeătelefon/fax: 0269-844507;  0269/841668

Codădeăidentificareăfiscală: RO 7203436

RAPORT SEMESTRIAL LA
30 2018

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Date identificare:
Persoanăăjuridică: S.C. DAFORA S.A.
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•ăExploatareălaăcapacitateaădeă60ș,ărealizandu-seăoăperformantaămaiămareăfataădeăpompeleădeă1.000ăHPăsauă1.300ăHP;ă
scazand astfel consumul de energie si echipamente consumabile (linere, pistoane si supape) cu aproximativ 20%.

•ăScadereaăuzuriiăsapelorădeăforajăutilizateăinătimpulăprocesuluiădeăforaj,ăprinăasigurareaăunuiădebitădeăpompareăconstantăsiă
marit, se realizeaza o mai buna racire a sapelor de foraj.
          Sonda 36 Caragele va fi sapata cu instalatia moderna F400, construita dupa standardul API (American Petroleum 
Institute), cel mai mare organism de certificare din industria petroliera la o adancime de 5.000 m cu o valoare de contract de 
20.740.086 lei.

•ăCrestereaăvitezaădeăavansareăaăsapeiăsiăimplicităscurtareaătimpilorădeăforaj.

•ăRealizareaăinăsigurantaăaăprocesuluiădeăforajăprinăasigurareaăunuiădebităsporitădeă2.350ălitriă/ăminut,ăfataădeă1.980ălitriăpeă
minut la pompele de capacitate mai mica, acest factor ducand la o mai buna curatire a gaurii de sonda prin conducerea mai 
eficienta a rocii dislocate (detritus) la suprafata si eliminarea riscului de prindere a garniturii de foraj.

ăăăăăăăăăăPerforman aăutilizăriiăacestorăechipamenteădeămareăputereăseătranspuneăprin:

ăăăăăăăăăăPentruăaăcre teăperforman aăopera iunilorădeăforaj,ăDaforaăaăachizitionată4ăpompeădeănoroiăTriplex,ădeăputereă1.600ă
HP,ăutilizareaăacestorăpompeăfăcându-seăsimultanăpeăcâteăoăinstala ieădeăforaj.
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Numerar si echivalent de numerar 10

C

I

ă-ăAchizi iiădeăserviciiă ASCC           4,432,424          3,086,147 
ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe AACC                       -                        -   

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăAchizi iiădeăbunuriă ABCC                86,374                      -   

ă-ăAchizi iiădeăserviciiă ASEA              388,688            299,140 
ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe AAEA                       -                        -   

Entit iăasociate
ă-ăAchizi iiădeăbunuriă ABEA                       -                  6,382 

(b)ăAchizi iiădeăbunuriăşiăserviciiă

2017 2018

ă-ăVânzăriădeăserviciiă VSCC              229,753            214,110 
ă-ăVânzăriădeăactiveăfixe VACC                       -                        -   

Entit iăsubăcontrolăcomun
ă-ăVânzăriădeăbunuriă VBCC                  1,274                      -   

ă-ăVânzăriădeăserviciiă VSEA                40,807              51,950 
ă-ăVânzăriădeăactiveăfixe VAEA                       -                        -   

Entit iăasociate
ă-ăVânzăriădeăbunuriă VBEA                       -                        -   

(a)ăVânz riădeăbunuriăşiăserviciiă

2017 2018

TRANZAC IIăCUăP R IăAFILIATE

Conform regulamentului CNVM 5 / 2018 mai jos regasiti extras din situatiile financiare ( nota 29 ) cu prezentarea principalelor 
tranzactii cu partile afiliate:

Cheltuieli în avans                226,448               102,512            (123,936) -54.73%

TOTAL ACTIVE 91,543,292 116,113,017         24,569,725 26.84%

Clienti si alte creante           26,309,572          39,997,449         13,687,877 52.03%

            4,112,653            3,216,046            (896,607) -21.80%

Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzării           10,372,107          13,183,950           2,811,843 27.11%

Stocuri             2,335,243            2,989,246              654,003 28.01%

Clien iăşiăalteăcrean e             1,282,808            1,234,659              (48,149) -3.75%

Active circulante           43,129,575          59,386,689         16,257,115 37.69%

Active financiare disponibile pentru vanzare                882,388               807,364              (75,024) -8.50%

Active aferente impozitului pe profit amanat             6,554,869            5,622,930            (931,939) -14.22%

Imobilizăriănecorporale                           0                          0                       -   0.00%

Active financiare la cost                  55,000                 71,504                16,504 30.01%

Active imobilizate           48,187,270          56,623,816           8,436,546 17.51%

Imobilizăriăcorporale           39,412,204          48,887,358           9,475,154 24.04%

2017 2018

(lei) (lei) (lei) (%)
1. ACTIVE 30 2017 30 2018 2018

II.ăSitua iaăeconomico-financiar ăaăSCăDAFORAăSAălaă30ăIUNIEă2018
A.ăSitua iaăşiăevolu iaăelementelorăpatrimonialeăseăprezint ăastfel:
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20

21
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F

II

ăăăăăăăăăăă-ăcre teriiăvaloriiăactivelorăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzăriiădinăcategoriaăimobilizăriăcorporaleăînăceaădeăactiveă
imobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzăriiă(contulă311ă"Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzării"),ăcaăurmareăaătransferurilorăînă
aceastăăcategorieăaăactivelorăcuprinseăînăplanulădeăreorganizareăpentruăvalorificare;
ă●ăscădereaăvaloriiăactivelorăaferenteăimpozituluiăpeăprofităamânat,ăcaăurmareăaăcuprinderiiăînăbazaăimpozabilăăaăimpozituluiăpeăprofită
curent a valorii provizioanelor nedeductibile anulate de societate;

ă●ăscădereaăvaloriiăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăcaăurmareăaădeprecieriiăcota ieiăpentruătitlurileădeăvaloareădinăaceastăă
categorie;

ă●ăscădereaăvaloriiădisponibilită ilorăde inuteăsubăformăădeănumerară iăechivalentădeănumerar,ălaăfineleăperioadeiăexistândăoăvaloareă
semnificativăăaăacestorădisponibilită i.

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII 30 2017 30 2018 2018 2017

ăăăăăăăăăăEvolu iaăgraficăăaăevolu ieiăprincipalelorăelementeădeăactivălaădataădeă30ăiunieă2018ăfa ăădeă30ăiunieă2018ăseăprezintăă

ăăăăăăăăăăDinăanalizaăsitua ieiăpozi ieiăfinanciareăaăDAFORAăSAălaăsfâr itulăsemestruluiăIă2018ăcomparativăcuăaceeasiăperioadaăaăanuluiă
trecutăseăconstatatăăurmătoareleăaspecte:
ă●ăcre tereaăvaloriiăactivelorătotaleăfa ăădeăvaloareaăînregistratăăînăprimulăsemestruădinăanulăanterioră iăoămodificareăaăstructuriiăacestora,ă
datorate în principal:
ăăăăăăăăăă-ăcre teriiăvaloriiăneteăaăimobilizărilorăcorporale,ăinfluen atăăînăprincipalădeăachizi iaădeăechipamenteădeăforajăînăleasing;

VENITURI IN AVANS                          -                           -                         -   0.00%

TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII           91,543,292        116,113,017         24,569,725 26.84%

Rezultatul reportat        (475,511,140)      (227,869,795)       247,641,345 52.08%

Ajustăriăcumulateădinăconversie                          -                           -                         -   0.00%

Capital social         140,968,822        140,968,822                       -   0.00%

Rezerve           56,206,434          66,050,243           9,843,810 17.51%

Furnizoriă iăalteădatorii         185,892,034            2,867,609     (183,024,425) -98.46%

CAPITALURI PROPRII        (278,335,884)        (20,850,729)       257,485,155 -92.51%

Datorii legate de leasing financiar                423,801          29,081,817         28,658,017 6762.15%

Datorii aferente impozitului amânat             4,411,352            2,798,261         (1,613,091) -36.57%

Datorii pe termen lung         341,824,788          72,902,312     (268,922,476) -78.67%

Împrumuturi         151,097,602          38,154,625     (112,942,977) -74.75%

Furnizoriă iăalteădatorii           24,347,308          42,431,545         18,084,237 74.28%

Provizioaneăpentruădatoriiă iăcheltuieli             3,276,733            3,163,497            (113,236) -3.46%

Împrumuturi                          -            13,678,639         13,678,639 0.00%

Datorii legate de leasing financiar                430,346            4,787,752           4,357,406 1012.54%

DATORII         369,879,176        136,963,746     (232,915,430) -62.97%

Datorii pe termen scurt           28,054,388          64,061,434         36,007,046 128.35%

2018

(lei)

ăăăăăăăăăă-ăcre teriiăvaloriiăcrean elorăfa ăădeăclien iă iăaăaltorăcrean e,ăcaăurmareăaăcre teriiăvaloriiăcrean elorăclien iădatorităăderulăriiă
lucrărilorăexecutateălaăOMVăPetromăsiăceloră3ăsondeăcareălaădataăraportariiăseăaflauăînălucruălaăSNGNăRomgaz.

(lei) (lei) (%)

48,187,270

43,129,575

226,448

56,623,816 59,386,689

102,512
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30000000

40000000
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Evolu iaăprincipalelorăelementeădeăactiv

Active imobilizate

Active circulante

Cheltuieli in avans
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ăăăăăăăăăăDinăanalizaăsitua ieiăpozi ieiăfinanciareăaăDAFORAăSAălaăsfâr itulăsemestruluiăIă2018ăcomparativăcuăaceeasiăperioadaăaăanuluiă
trecutăseăconstatatăăurmătoareleăaspecte:

ă●ăscădereaăvaloriiădatoriilorătotaleăfa ăădeăvaloareaăînregistratăăînăprimulăsemestruădinăanulăanterioră iăoămodificareăaăstructuriiăacestora,ă
astfel:

ă●ăcre tereaăvaloriiăcapitalurilorăpropriiăfa ăădeăvaloareaăînregistratăăînăprimulăsemestruădinăanulăanterior,ădatorateăînăprincipală
rezultatului financiar pozitiv înregistrat la finele anului precedent ca urmare a inregistrarii planului de plati (care a diminuat drastic 
pierdereaăreportatăădinăaniiăpreceden i)ă iăaăconstituiriiădeărezerveălegaleălaăfineleăanuluiăprecedent;

ă-ăvaloareaădatoriilorăcurenteăaăcrescutădatorităăînăprincipal:
ăăăăăăăăăă-ăcre teriiădatoriilorăcătreăFurnizoriăcaăurmareăaăexecu ieiăînăsemestrulăIă2018ăaăunorălucrăriăsuplimentareăcareănecesităă
unăprocesămaiăîndelungatădeăaprobăriălaăbeneficiariă iăcareăauăfăcutăimposibilăăfacturareaăunorăsumeăsemnificative;
ăăăăăăăăăă-ăachizi ionăriiădeăutilajeăînăleasing;
ăăăăăăăăăă-ăreclasificăriiăunorădatoriiăpeătermenălungăcaăurmareăaăimplementăriiăplanuluiădeăreorganizare;
ă-ăvaloareaădatoriilorăpeătermenălungăaăscăzut,ădatorităăînăprincipal:
ăăăăăăăăăă-ăscăderiiăvaloriiăsumelorădatorateăinstitu iilorădeăcredităînăurmaăvalorificăriiăactivelorăaflateăînăgaran ie;
ăăăăăăăăăă-ăreclasificăriiăunorădatoriiăpeătermenălungăcaăurmareăaăimplementăriiăplanuluiădeăreorganizare;
ăăăăăăăăăă-ăscăderiiădatoriilorălegateădeăleasingăcaăurmareăaăachităriiăratelorădeăleasing;
ăăăăăăăăăă-ăscăderiiăpozi ieiăprovizioanelorăînăprincipalăaăcelorăaferenteăconcediilorădeăodihnăăneefectuate;

Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet             (95,058)         (406,354)         (311,297) 327.48%

Profit din exploatare        (8,796,498)        (1,148,931)       7,647,567 -86.94%

Alte cheltuieli de exploatare        (2,138,617)        (3,262,099)        (1,123,482) 52.53%

Provizioane pentru alte datorii - net             900,401       1,288,217          387,817 43.07%

Chelt.cuăamortiz. iădeprec.activelorăimobilizate        (2,767,912)      (4,897,603)      (2,129,691) 43.48%

Ajustari de valoare pentru activele circulante          1,128,422          323,854         (804,568) 0.00%

Cheltuieli cu personalul      (10,489,226)    (11,469,694)         (980,468) 9.35%

Serviciiăprestateădeăter i      (17,591,783)    (26,808,441)      (9,216,658) 52.39%

Materii prime si materiale consumabile        (9,034,491)      (5,740,450)       3,294,041 -36.46%

Costulămărfurilorăvândute           (206,273)             (1,502)          204,771 -99.27%

Varia iaăstoc.deăprod.fin. iăprod.înăcursădeăexec.                      -                      -                      -   -100.00%

Costurileăcapitalizateăaleăimobilizărilorăcorporale                      -                      -                      -   -100.00%

Venituri        30,135,761     49,604,612        19,468,852 64.60%

Alte venituri din exploatare          1,362,278          220,527      (1,141,751) -83.81%

2017 2017

(lei) (lei) (lei) (%)

dată,ăansamblulăfluxurilorăeconomiceăgeneratoareădeăvenituriă iăcheltuieli.

Sinteticăsitua iaă“Contuluiădeăprofită iăpierdere”ăalăS.C.ăDaforaăS.A.,ăcareăreflectăăfidelăveniturile,ăcheltuielileă iărezultateleă
financiareăseăprezintăăastfel:ăă

2018 2018

REZULTATUL GLOBAL AL 
EXERCI IULUI

30 2017 30 2018

ăăăăăăăăăăEvolu iaăgraficăăaăprincipalelorăelementeădeăpasivălaădataădeă30ăiunieă2018ăfa ăădeă30ăiunieă2017ăseăprezintăăastfel:

B.ăREZULTATULăGLOBALă(Contulădeăprofităşiăpierdere)

Activitateaăuneiăsocietă iăseăapreciazăăpeăbazaă“Contuluiădeăprofită iăpierdere”ăcareăgrupează,ăpeăoăperioadăădeăgestiuneă

-278,335,884

369,879,176

0

-20,850,729

136,963,746

0

-300000000

-200000000

-100000000
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100000000

200000000

300000000

400000000

30.06.2017 (lei) 30.06.2018 (lei)

Evolu iaăprincipalelorăelementeădeăpasiv

Capitaluri proprii

Datorii totale

Alte elemente de pasiv
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ăăăăăăăăăăDe iăînăsemestrulăIăalăanuluiăcurentăveniturileăsocietă iiăauăcrescutăcuăpesteă64șăfa ăădeăaceea iăperioadăăaăanuluiă
precedent,ăînăacestăsemestruăseăconstatăăob inereaăunuiărezultatănegativădinăexploatareădeăaproximativă1,1ămilioaneălei,ă
influen atăfiindăde:
-ăpozi iaă”Alteăcâ tiguri/pierderiănet”ăceăreflectăărezultatulănegativăalăvânzărilorădeăactiveăvalorificateăprinăplanulădeă
reorganizare;
-ătrecereaăpeăcheltuieliăaăunorăsumeăreprezentândăcrean eăchirografareăeliminateădinătabelulădeăcrean e,ăreprezentândăgaran iiă
deăbunăăexecu ieăaferenteăsegmentuluiădeăactivitateă”Construc ii”;
-ăcheltuielileăînregistrateăcaăurmareăaăpierderiiăunorăechipamenteălaăpu ăpentruăcareăs-aăimputatăvaloareaălaăînlocuire.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăînregistratălaăsemestrulăIă2018ăunăprofităînainteădeădobanzi,ăimpozite,ădepreciereă iăamortizareăînăsumăădeă
aprox.3,7ămil.lei,ăa aăcumăesteăprezentatăînăsituatiileăfianaciareălaănotaă5.ăă
          Rezultatul financiar reprezinta pierdere de aprox. 1 mil.lei ca urmare a diferentelor de curs valutar rezultate la 
reevaluareaăcrean eloră iădatoriilorăînăvalută,ădară iăcosturilorădeăfinan areălaăleasingă iăfactoring.

ăăăEvolutiaăgraficăăaărezultatuluiăglobalăînăprimulăsemestruădină2018ăfa ăădeăprimulăsemestruăalăanuluiă2017ăesteăreprezentataămaiăjos:

Alte elem.ale rezult.global afer.exercitiului             192,675           (75,361)         (268,036) 0.00%

Rezultat global total aferent exercitiului        (9,583,836)        (3,363,069)          6,220,766 -64.91%

Active financiare disponibile pentru vanzare             140,019         (137,591)         (277,610) 0.00%

Impactul impoz.amânat asupra rez.din reevaluare               52,656            62,230              9,574 0.00%

Alte elemente ale rezultatului global
Castiguri/(pierderi) din reev.terenurilor/cladirilor                      -                      -                      -   0.00%

Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului        (9,776,511)        (3,287,708)          6,488,802 -66.37%

Rezultatul perioadei        (9,776,511)        (3,287,708)          6,488,802 -66.37%

Profit (pierdere) înainte de impozitare        (9,791,485)        (2,229,811)       7,561,673 -77.23%

Chelt./venitul cu imp.pe profit curent si amânat               14,974      (1,057,897)      (1,072,871) 0.00%

Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet                      -                      -                      -   0.00%

Costuriăfinanciareă–ănet           (994,986)      (1,080,880)           (85,894) -8.63%

Venituri financiare             237,978       1,028,332          790,353 332.11%

Costuri financiare        (1,232,965)      (2,109,212)         (876,247) 71.07%

30,135,761

49,604,612

-8,796,498

-1,148,931 -994,986 -1,080,880

-9,776,511

-3,287,708

-10,000,000
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6/30/2017
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La 31 12 La 30 06

       (1,187,714)          1,057,897 
       (5,950,173)           (919,591)

ă-ăImpozităpeăprofităcurentă iăamânată(notaă25)
ă-ăAjustariădeădepreciereăpentruăstocuriăşiăcrean eă

                     -   

            (16,504)                      -   

Activeăfixeăde inuteăînăvedereaăvânzării

Dividende primite

                     -   

Vanzare actiuni disp pt vanzare
Dobânzi primite

Rambursăriădeălaăsocietă ileăafiliate
Achizi iiădeăac iuniăînăsocietă iăasociate

Încasăriăneteădinăvânzareaădeă
Împrumuturiăacordateăsocietă ilorăafiliate

               5,724                 2,771 

           238,571                      -   

                      0                      -   

                     -                        -   

         7,610,168          3,659,987 

           955,739                      -   

Fluxuriădeănumerarădinăactiv.deăinvesti ii

Numerarăşiăechivalenteădeănumerarălaăsfârşitulăanului          3,407,465          3,216,046 

Creştereaănet ăaănumeraruluiăşiăechivalentelorădeănumerar        (2,743,017)           (191,420)

Numerarăşiăechivalenteădeănumerarălaăînceputulăanului          6,150,482          3,407,465 

Plă iăcătreăfurnizoriiădeăleasing        (2,436,702)        (3,968,892)

Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeăfinan are        (9,375,532)        (8,034,897)

Încasăriădinăîmprumuturi                      -                          0 

Rambursăriădeăîmprumuturi        (6,938,830)        (4,066,006)

Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeăinvesti ii          5,753,115          1,853,613 

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeăfinan are
Încasăriădinăemisiuneaădeăac iuni                      -                        -   

       (3,040,583)        (1,809,145)

Impozităpeăprofităplătit                      -                        -   

Numerarănetăgeneratădinăactivit iădeăexploatare            879,400          5,989,864 

Numerar generat din exploatare          1,275,684          6,630,480 

Dobânziăplătite           (396,285)           (640,616)

Fluxuri de numerar din activ.de exploatare

Achizi iiădeăimobilizăriăcorporale

 - Datorii comerciale si alte datorii        21,332,603          7,017,031 

Numerar generat din exploatare          1,275,684          6,630,480 

 - Stocuri           (718,688)               (2,396)
ă-ăCrean eăcomercialeăsiăalteăcrean e        (9,834,641)        (3,136,805)

Profităopera ionalăînainteădeămodif.capitaluluiăcirculant        (9,503,590)          2,752,650 

Modific riăaleăcapitalăcirculant:        10,779,274          3,877,830 

           714,596                      -   
          (238,571)                      -   

 - Impact reevaluare active detinute in vederea 
 - Venituri din dividende incasate

         2,151,789             443,036 
         3,603,917             595,737 

 - Pierderi din schimbul valutar  
 - Pierderi din creante

                     -                        -   
           274,581        (1,288,217)

 - Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate
ă-ăProvizioaneăpentruăobliga iiăşiăcheltuieliă

           396,285             640,616 
   (274,069,331)             209,696 

 - Cheltuiala cu dobânda 
ă-ăCheltuiala/(venitul)ăcuăinregistrareăplanăplă iă

         3,429,644             828,042 
              (5,724)               (2,771)

 - (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core
 - Venituri din dobânzi 

         7,403,256          4,897,603 
             19,185           (421,688)

 - Depreciere
 - (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe

Profit/(pierdere) net      253,954,671        (3,287,708)

Ajust riăpentru:

C. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ăăăăăăăăăăSitua iaă“Fluxurilorădeătrezorerie”ăaăS.C.ăDaforaăS.A.ălaă30ăiunieă2018ăfa ăădeăceaădeălaăsfâr itulăanuluiăprecedentăseă
prezintăăastfel:

2017 2018
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0.08%

Stocuri St            2,335,243          2,989,246            654,003 28.01%

Stocuri St            2,986,849          2,989,246                2,396 

Capital angajat Ca=Cpr+Cî      (127,238,282)          17,303,896     144,542,178 -113.60%

-92.51%

Capital imprumutat (Credite peste 1 an) Cî        151,097,602        38,154,625    (112,942,977) -74.75%

(lei) (lei) (lei) (%)

Capital propriu Cpr      (278,335,884)      (20,850,729)      257,485,155 

ăăăăăăăăăăNivelulăindicatoruluiăgraduluiădeăindatorareăînăsemestrulăIă2018ăfa ăădeăsemestrulăIă2017ăesteăprezentatăastfel:

SEM. CRT. SEM.CRT./

30 2017 30 2018 SEM. AN PREC. SEM.AN PREC.

Gradul de indatorare Gî =Cî/Ca x 100                152.53              220.50                67.97 44.56%

Gradul de indatorare Gî =Cî/Cpr x 100              (290.38)            (182.99)              107.39 -36.98%

Capital angajat Ca=Cpr+Cî         30,042,828          17,303,896     (12,738,932) -42.40%

32.13%

Capital imprumutat (Credite peste 1 an) Cî          45,823,167        38,154,625        (7,668,542) -16.74%

(lei) (lei) (lei) (%)

Capital propriu Cpr        (15,780,339)      (20,850,729)        (5,070,389)

31 2017 30 2018 SEM. PREC. SEM. PREC.

2  Analiza solvabilitatii societatii

          Indicatorul gradului de îndatorare exprimăăeficacitateaămanagementuluiărisculuiădeăcredit,ăindicândăpoten ialeă
problemeădeăfinan are,ădeălichiditate,ăcuăinfluen eăînăonorareaăangajamentelorăasumate.

ăăăăăăăăăăNivelulăindicatoruluiăgraduluiădeăindatorareăînăsemestrulăIă2018ăfa ăădeăsemestrulăprecedentăesteăprezentatăastfel:

SEM. CRT. SEM.CRT./

Rata de lichiditate curentă Ac/Dts                1.5374              0.9270            (0.6103) -39.70%

Datorii pe termen scurt Dts=Its+Fz+Ob          28,054,388        64,061,434       36,007,046 128.35%
Active circulante Ac=Aiv+St+Cr+Db         43,129,575       59,386,689       16,257,115 37.69%
Disponibilită iăbăneşti Db            4,112,653          3,216,046           (896,607) -21.80%

27.11%

Crean eă Cr          26,309,572        39,997,449        13,687,877 52.03%

SEM.AN PREC.

(lei) (lei) (lei) (%)

Act.imob.detinute in vederea vanz. Aiv          10,372,107        13,183,950          2,811,843 

In semestrul I 2018 fata de semestrul I 2017, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

SEM. CRT. SEM.CRT./

Indicatori Formula 30 2017 30 2018 SEM. AN PREC.

Rata de lichiditate curentă Ac/Dts                1.0966              0.9270            (0.1696) -15.47%

Datorii pe termen scurt Dts=Its+Fz+Ob          54,064,403        64,061,434         9,997,031 18.49%
Active circulante Ac=Aiv+St+Cr+Db         59,288,987       59,386,689              97,702 0.16%
Disponibilită iăbăneşti Db            3,407,465          3,216,046           (191,420) -5.62%
Crean eă Cr          37,270,939        39,997,449          2,726,510 7.32%

Act.imob.detinute in vederea vanz. Aiv          15,623,734        13,183,950        (2,439,784) -15.62%

SEM. PREC. SEM. PREC.

(lei) (lei) (lei) (%)

Indicatori Formula 31 2017 30 2018

1ăAnalizaălichidit iiăsociet ii

ăăăăăăăăăăAnalizaălichidită iiăsocietă iiăurmăreşteăcapacitateaăacesteiaădeăa-şiăachitaăobliga iileăcurenteă(deăexploatare)ădinăactiveă
curente,ăcuădiferiteăgradeădeălichiditate,ăprecumăşiăevaluareaărisculuiăincapacită iiădeăplată.
          Rataădeălichiditateăcurent ă–ăcomparăăansamblulăactivelorăcirculante,ăcuăansamblulădatoriilorăpeătermenăscurtă
(scadenteăsubăunăan)ăşiăoferăăgaran iaăacopeririiădatoriilorăcurenteădinăactiveleăcurente.ăValoareaărecomandatăăacceptabilăă
este aproximativ 2.

In semestrul I 2018 fata de semestrul precedent, indicatorii de lichiditate au evoluat astfel:

SEM. CRT. SEM.CRT./

D. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
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5.ăINFORMA IIăPRIVINDăSALARIA II

ăăăăăăăăăăFor aădeămuncăăreprezintăăunulădinăelementeleăforteăînădezvoltareaăafacerii,ăsitua ieăfa ăădeăcareăconducereaăsocietă iiă
puneăunăaccentădeosebităîncepândădeălaăselec ia,ăinstruirea,ădezvoltareaăspirituluiădeăechipă,ăcreareaăcondi ilorădeămuncă,ă
evaluareaă iăapreciereaăactivită iiăpersonalului.ă

Rentabilitatea financiara rf = Pc / Cpr 0.0352 0.1069 0.0718 204.00%

Rentabilitatea economica re = Pe / At -0.0961 -0.0099 0.0862 -89.70%

Rata rentabilităţii resurselor consumate rc = Pe / Che -0.2183 -0.0225 0.1958 -89.68%

Rata rentabilităţii veniturilor rv = Pe / Ve -0.2793 -0.0231 0.2562 -91.74%

Activ total At        91,543,292   116,113,017        24,569,725 26.84%
Capital propriu Cpr    (278,335,884)      (20,850,729)      257,485,155 -92.51%

-77.23%

Profit net 21 Pn        (9,776,511)      (3,287,708)          6,488,802 -66.37%
Profit curent 19 Pc        (9,791,485)      (2,229,811)       7,561,673 
Profit din exploatare Pe = Ve-Che        (8,796,498)      (1,148,931)       7,647,567 -86.94%

58.18%

Cheltuieli de exploatare CE Che        40,294,537     50,974,071     10,679,534 26.50%
Venituri din exploatare VE Ve        31,498,039     49,825,140        18,327,101 

2018 2017 2017

(lei) (lei) (lei) (%)

Rateleădeăgestiuneăreflectăădurateleădeărota ieăaăactivelorăimobilizateăşiăcirculanteăprinăcifraădeăafaceriăexprimateăînănumără
de zile.

4 Analiza ratelor de rentabilitate

Exprimăăeficien aăutilizăriiăresurselorămaterialeăşiăfinanciareăînăactivitateaădeăexploatareăălaănivelulăsocietă iiăînăperioadaă
analizată.

2018 2018

Indicatori Formula 30 2017 30

65.23%

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate CA/Ai                    0.63                  0.88                  0.25 40.08%

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (Clm/CA)x 180                  58.40                96.50                38.09 

171.97%

Active imobilizate A Ai          48,187,270        56,623,816          8,436,546 17.51%
Clien iăsoldămediu 411 Clm            9,777,699        26,592,237        16,814,538 

64.60%Cifra de afaceri 1 CA          30,135,761        49,604,612        19,468,852 

SEM.AN PREC.

(lei) (lei) (lei) (%)

Evolu iaăratelorădeăgestiuneăînăsemestrulăIă2018ăfa ăădeăsemestrulăIă2017ăseăprezintăăastfel:

SEM. CRT. SEM.CRT./

Indicatori Formula 30 2017 30 2018 SEM. AN PREC.

24.89%

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate CA/Ai                    1.21                  0.88                (0.33) -27.54%

Viteza de rotaţie a debitelor clienţi (Clm/CA)x 180                  77.26                96.50                19.23 

65.62%

Active imobilizate A Ai          61,881,103        56,623,816        (5,257,287) -8.50%
Clien iăsoldămediu 411 Clm          16,056,269        26,592,237        10,535,968 

     (25,206,549) -33.69%

(lei) (lei) (lei) (%)

Cifra de afaceri 1 CA          74,811,161        49,604,612 

SEM. CRT. SEM.CRT./

Indicatori Formula 31 2017 30 2018 SEM. PREC. SEM. PREC.

3 Analiza ratelor de gestiune                                                                                   

Vitezaădeărota ieăaădebitelorăclien iăexprimăăeficacitateaăsocietă iiăînăcolectareaăcrean elorăsale,ărespectivănumărulădeăzileă
pânăălaădataălaăcareădebitoriiăîşiăachităădatoriileăcătreăsocietate.

Vitezaădeărota ieăaăactivelorăimobilizateăexprimăăeficacitateaămanagementuluiăactivelorăimobilizate,ăprinăexaminareaă
cifreiădeăafaceriăgenerateădeăoăanumităăcantitateădeăactiveăimobilizate.

Evolu iaăratelorădeăgestiuneăînăsemestrulăIă2018ăfa ăădeăsemestrulăprecedentăseăprezintăăastfel:

Gradul de indatorare Gî =Cî/Ca x 100              (118.75)              220.50              339.25 -285.68%

Gradul de indatorare Gî =Cî/Cpr x 100                (54.29)            (182.99)            (128.70) 237.08%
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ăăăăăăăăăăSocietateaăaădemaratăimplementareaăPlanuluiădeăreorganizareăîncepândăcuălunaăaprilieă2017,ăiarăpânăăînăprezent,ă
AdunareaăCreditorilorăaăaprobatăfărăăobiec iuniăRapoarteleăfinanciareăaferenteătrimestrelorăIăsiăIVădeăreorganizare.

ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăaflăăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulăproceduriiăgeneraleă
deăinsolven ăăaăsocietă iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeărolulăTribunaluluiăSibiu.

          Rata de diminuare a capitalului social este de 94,9992811401 %.
ăăăăăăăăăăRotunjireaănumăruluiădeăac iuniăcareărămânăînăcontulăac ionarilorăseăvaărealizaălaăîntregulăinferior.
ăăăăăăăăăăTotodatăăs-aăaprobatăstabilireaăpre uluiăinstrumentuluiăfinanciarălaăcareăseăcompenseazăăfrac iunileădeăac iuniăînă
conformitateăcuăart.176ăalin.(2)ădinăRegulamentulăA.S.F.ănr.5/2018,ădupăăcumăurmează:
-ăunăpre ădeă0,1ă(zerovirgulaunu)ălei/ac iuneăpentruăcompensareaăfrac iunilorădeăac iuniărezultateăînăurmaăaplicăriiă
algoritmuluiăsiărotunjiriiărezultatelor,ăînăceeaăceăpriveşteăreducereaăcapitaluluiăsocialăprinăreducereaănumăruluiădeăac iuni.
-ăunăpre ădeă1ă(un)ăleu/ac iuneănouăă(consolidată)ăpentruăcompensareaăfrac iunilorădeăac iuniărezultateăînăurmaăaplicăriiă
algoritmuluiăsiărotunjiriiărezultatelor,ăînăceeaăceăpriveşteămajorareaăvaloriiănominaleăaăuneiăac iuni.

ăăăăăăăăăă intaăCompanieiăînăanulă2018ăesteădeămaximizareăaăprofiturilorăşiădeădepăşireăaăindicatorilorăfinanciariăînregistra iăînă
anulăprecedent,ăprinăcontractareaădeălucrăriănoiăpeăplanăinternăşiăinterna ional,ăidentificareaădeănoiăpie eădeădesfacereăaă
serviciilorănoastre,ădarăşiămen inereaărela ieiăcuăclien iiătradi ionali.ă

          Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare. În cursul anului 2018, se împlinesc cele 18 luni 
prevăziteăînălegeaăInsolven eiăcaă iătermenămaximalăînăcareăsocietateaăpoateăsăăpropunăăprelungireaăplanuluiădeă

ăăăăăăăăăăCompaniaăşi-aăîndeplinităobliga iileădeăplatăăstabiliteăînăProgramulădeăplă i,ăefectuândăplă iăatâtădinăactivitateaă
opera ională,ăcâtăşiădinăvalorificareaăactivelor.ăTotodată,ăaăfăcutăplă iăanticipateăcătreăcreditoriădinăvalorificareaăactiveloră

ăăăăăăăăăăIndicatoriiăcareăreflectăăcosturileăcuăsalariileăexprimăăpondereaăacestoraăînătotalăcheltuieliădeăexploatareă iă
productivitatea muncii. 
ăăăăăăăăăăÎnăperioadaăanalizatăăs-aăinregistratăoăcrestereăaăcosturilorăcuăsalariileăcaăurmareăaămajorariiăsalariuluiăminimăpeă
economie de la 1.450 lei la 1.900 lei. In acest sens, grila de salarizare a fost adaptata corespunzator prin operarea de 
majorari de salarii in mod etapizat si la alte categorii de personal productiv cu o continua focusare pe eficientizarea 
costurilor companiei pentru a pastra un echilibru financiar, chiar in contextul unor perspective inca dificile la nivel 
macroeconomic. 

ăăăăăăăăăăÎnădataădeă23.07.2018ăaăavutălocăAdunareaăGeneralaăExtraordinarăăaăAc ionarilorăSCăDAFORAăSA,ăăcareăaăaprobată
reducereaăcapitaluluiăsocialăalăsocietă iiădeălaă100.232.329,40ăleiălaă5.012.337ălei,ărespectivăcuăsumaădeă95.219.992,4ălei,ăînă
vedereaăacopeririiăpar ialeăaăpierderilorăînregistrateăînăcontabilitateădinăexerci iileăfinanciareăanterioareă(înăcontulărezultată
reportat)ăprinărealizareaăurmătoarelorăopera iuni:
-ăreducereaănumăruluiădeăac iuni,ăînămodăpropor ionalăcuăcotaădeăparticipareăaăfiecăruiăac ionarălaăcapitalulăsocialălaădataădeă
înregistrare,ăşi
-ămajorareaăvaloriiănominaleăaăuneiăac iuniădeălaă0,1ăleiăperăac iuneălaă1ăleuăperăac iune,ăprinăreducereaăcorespunzătoareăaă
număruluiădeăac iuniăde inuteădeăfiecareăac ionarălaădataădeăînregistrare,ărespectivă10ăac iuniăcuăvaloareănominalaădeă0,1ă
lei/ac iuneţă1ăac iuneăcuăvaloareănominalaădeă1ăleu/ac iune.

Cifra de afaceri/salariat                      CA/Nms                 97,134            161,510              64,376 66.28%

Ponderea ch.de personal in cifra de afaceri Chp/CA*100 34.81% 23.12%               (11.68) -33.57%
Cifra de afaceri CA          30,135,761        49,604,612        19,468,852 64.60%
Ponderea ch.de personal in ch.de exploatare Chp/Che*100 26.03% 22.50%                 (3.53) -13.56%
Cheltuieli de exploatare Che          40,294,537        50,974,071        10,679,534 26.50%

-1.01%

Cheltuieli de personal pe angajat Chpa=Chp/Nms                 33,809              37,345                3,536 10.46%
Numărămediuădeăsalaria i NMS Nms                 310.25              307.13                 (3.12)

-100.00%

Cheltuieli de personal O Chp=Cs+Cas+Ctm          10,489,226        11,469,694            980,468 9.35%
Cheltuieli cu tichete de masa 642 Ctm                        -                        -                        -   

31.08%

Cheltuieli cu asigurarile sociale 645 Cas            2,326,070            769,446        (1,556,624) -66.92%
Cheltuieli cu salariile 641 Cs            8,163,156        10,700,248          2,537,092 

2017 2017

(lei) (lei) (lei) (%)

ăăăăăăăăăăEvolu iaăcosturilorăsalarialeăseăprezintăăastfel:

2018 2018

Indicatori Formula 30 2017 30 2018

ăăăăăăăăăăFor aădeămuncăăreprezintăăunulădinăelementeleăforteăînădezvoltareaăafacerii,ăsitua ieăfa ăădeăcareăconducereaăsocietă iiă
puneăunăaccentădeosebităîncepândădeălaăselec ia,ăinstruirea,ădezvoltareaăspirituluiădeăechipă,ăcreareaăcondi ilorădeămuncă,ă
evaluareaă iăapreciereaăactivită iiăpersonalului.ă

În primul semestru al anului 2018 ănumărulămediuădeăsalaria iăaăfostădeă 307   fa ăăde 310   în anul precedent.

10/11
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ăăăăăăăăăăCompensa iileăvorăfiăpuseălaădispozi iaăac ionarilorăîncepândăcuădataăplă iiăprinăintermediulăsocietă iiăDepozitarulă
Central SA si Agentului de plata, potrivit regulilor emise in acest sens de Depozitarul Central, sens in care se va deschide 
unăcontăcolectorăcuădestina ieăspecialaăpentruăplataăsumelorăreprezentândărestituiriăinănumerar,ăcaăurmareăaăderulăriiă
opera iunilorădeămaiăsus.ăSuportareaăcomisioanelorădeăplataăaăcompensa iilorăseăvaăfaceădeăcătreăsocietate.

Compartiment Contabilitate

CALBUREAN GHEORGHE Ivan Cosma Melania
ADMINISTRATOR SPECIAL Director financiar

Gaidarji Stela
În numele SC STELA CONT SRL

În primul semestru al 2018 nuăauăexistatătranzac iiămajoreăîncheiateădeăemitentăcuăpersoaneleăcuăcare
ac ioneazăăînămodăconcertatăsauăînăcareăauăfostăimplicateăacesteăpersoane.ăÎnăperioadaădeăraportareănuăauăexistatămodificăriă
privindădrepturileăde inătorilorădeăvaloriămobiliareăemiseădeăsocietateaăcomercială.

ăăăăăăăMen ionămăcăăsitua iileăfinanciareăaleăS.C.ăDAFORAăS.A.ă 30 2018 nu au fost auditate.

11/11
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SC DAFORA SA
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LA

30 2018
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STANDARDELEăINTERNA IONALEăDEăRAPORTAREăFINANCIAR
ADOPTATEăDEăUNIUNEAăEUROPEAN
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30 06

30 06

30 06 4

30 06

30 06

CUPRINS:

 6-39

5

1

2

2018SITUA IAăINDIVIDUAL ăAăPOZI IEIăFINANCIAREăLA

2018SITUA IAăINDIVIDUAL ăAăREZULTATULUIăGLOBALăLA

2018SITUA IAăINDIVIDUAL ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRIIăLA

2018SITUA IAăINDIVIDUAL ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIEăLA

2018NOTEăLAăSITUA IILEăFINANCIAREăINDIVIDUALEăLA
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A
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3
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B
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8

9

10 Numerar si echivalent de numerar
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D

D1

11

12

13

14

D2

15

16

17

18

E

19

20

21

22

F

II

Ivan Cosma Melania - Director financiar

10

TOTAL CAP.PROPRII SI DATORII

Datorii legate de leasing financiar

      136,963,746 

        29,081,817 

          2,155,843           2,798,261 

Capital social

17         31,384,086 

 

13

VENITURI IN AVANS

Rezultatul reportat
Ajustăriăcumulateădinăconversie

Cheltuieli în avans

             807,364 

          5,976,179           5,622,930 

Clienti si alte creante         37,270,939 

10

             102,512 

        45,823,167 

16

DATORII

        38,154,625 

        34,650,829 

9

Compartiment Contabilitate   

Furnizoriă iăalteădatorii

                       -   

    116,113,017 

CAPITALURI PROPRII        (20,850,729)

        66,364,067 

      140,968,822 

                       -   

     (223,113,228)

                       -   

15

                       -   

    121,191,669 

     (227,869,795)

        66,050,243 

       (15,780,339)

Furnizoriă iăalteădatorii

          3,544,508           2,867,609 

GheorgheăC lburean - Administrator Special

Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL

 

16

      140,968,822 

Datorii legate de leasing financiar

Datorii pe termen lung

          3,163,497 

Rezerve

Datorii aferente impozitului amânat

        82,907,605         72,902,312 

Provizioaneăpentruădatoriiă iăcheltuieli

18

19

Împrumuturi

Active imobilizate         61,881,103         56,623,816 

(înălei,ădacăănuăseăspecificăăaltceva)

1. ACTIVE 31 2017

DAFORA S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE LA

201830 IUNIE

30

18

        53,602,374 

               71,504 

                        0 
Imobilizăriăcorporale

Active financiare la cost

17

          3,407,465 

7

          4,451,715 

               71,504 

17

17

TOTAL ACTIVE 121,191,669

2. CAPITALURI PROPRII SI DATORII

Datorii pe termen scurt

116,113,017

        39,997,449 

          4,787,752           4,707,800 

11Stocuri           2,986,849 

        64,061,434 

        59,386,689 

        48,887,358 

        13,678,639 

      136,972,008 

Împrumuturi

          2,989,246 

2018NOTA

6
                        0 

Active financiare disponibile pentru vanzare              944,955 

Active aferente impozitului pe profit amanat

Imobilizăriănecorporale

        10,254,060 

12

Clien iăşiăalteăcrean e           1,286,090           1,234,659 

Active circulante         59,288,987 

          3,216,046 

        42,431,545 

               21,579 

Activeăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzării 6         15,623,734         13,183,950 

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăastăzi,ă16.08.2018

        54,064,403 
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1 J

2 J

3 J

4 J

5 J

6 J

7 J

8 J

9 J

10 J

11 J

12 J

13 J

14 J

15 J

16 J

17 J

18 J

19 J

20 J

21 J

22 J

23 J

24 J

25 J

26 J

28 J

121D121C

27            (75,361)

Rezultat global total aferent exercitiului

GheorgheăC lburean - Administrator Special

Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL Ivan Cosma Melania - Director financiar

                     -   

             (1,502)

Costuriăfinanciareă–ănet

             14,974       (1,057,897)

                     -   

                     -   

      (1,080,880)

Costuri financiare

           900,401         1,288,217 

Costulămărfurilorăvândute          (206,273)

    (26,808,441)

      (1,232,965)

Alteăcastiguri/(pierderi)ă–ănet

2017

      (3,262,099)
Provizioane pentru alte datorii - net

      (2,138,617)
        1,128,422 

Venituri financiare            237,978 

Varia iaăstocurilorădeăprod.fin. iăpr.înăcursădeăexec.

           (95,058)          (406,354)

                     -   
           220,527 

30

Cheltuieli cu personalul

30

      30,135,761 

    (17,591,783)

      (1,148,931)

DAFORA S.A.

    (10,489,226)

                     -   

30

Chelt.cuăamortizăriă iădeprec.activelorăimobilizate       (2,767,912)

      (5,740,450)

      (4,897,603)
Ajustari de valoare pentru activele circulante
Alte cheltuieli de exploatare

IUNIE 2018

      49,604,612 

REZULTATUL GLOBAL AL EXERCITIULUI

                     -                        -   
Materii prime si materiale consumabile

Venituri

Costurileăcapitalizateăaleăimobilizărilorăcorporale

      (2,109,212)

Cheltuiala/venitul cu imp.pe profit curent si amanat

  

Active financiare disponibile pentru vanzare

      (9,583,836)

Compartiment Contabilitate   

         (994,986)

      (2,229,811)

Alteăcastiguri/(pierderi)ăfinanciareă–ănet

J            192,675 

Profit / (pierdere) aferent exercitiului

           140,019          (137,591)

Alte elemente ale rezultatului global aferente 
exercitiului

      (3,363,069)

           323,854 

    (11,469,694)
Serviciiăprestateădeăter i

2018

SITUATIA INDIVIDUALA A REZULTATULUI GLOBAL LA

Alte venituri din exploatare         1,362,278 

      (3,287,708)

             62,230 

      (3,287,708)

Alte elemente ale rezultatului global

      (9,776,511)

Profit / (pierdere) înainte de impozitare       (9,791,485)

Impactul imp.pe profit amânat asupra rez.din reev.              52,656 

Profită/ă(pierdere)ăaferentăexerci iului       (9,776,511)       (3,287,708)

Rezultatul perioadei       (9,776,511)

        1,028,332 

      (9,034,491)

Profit / (pierdere) din exploatare       (8,796,498)

Câ tig/(pierd.)ădinăreev.terenurilor,ăclăd.ă iăaltorăMF                      -   

(înălei,ădacăănuăseăspecificăăaltceva)

-2-



Rezultatulăpeăac iuneă(Notaă26)

06 06

                  (9.75)                   (3.28)

30 30

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăastăzi,ă16.08.2018

2017 2018

Rezultatăaferentăac ionarilorăsocietă iiă          (9,776,511)          (3,287,708)

Numărulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînă           1,002,323           1,002,323 

-3-
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                      -           (1,707,320)
Corec iiăefect.înăanul

       61,693,024 

                      -   

GheorgheăC lburean - Administrator Special

                      -   

 

556,735            

                      -   

                      -   

Imp.profit amânat recunoscut pe 
seama cap.proprii

                      -   (238,462)          Repart.la rez.rep.din rez.reeval.

                      -   

 

-                   

Sold la

                      -   

140,968,822

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

                      -   

140,968,822

                      -   

                      -   (3,287,708)       

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                      -              (203,069)

                      -   

48,888,969

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

Alte elem. ale rezult. global

            556,735 

                      -   

61,693,024

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

Sold la

                      -   

                      -                         -   

(224,820,549)   

                      -   

 

                      -   

2017

                      -                         -   

140,968,822 4,671,042

                      -   

 

2018

la înreg.afer.ex.fin.precedente

61,693,024

2017

Capital social
Rezerve din 
reevaluare

        (1,707,320)

Ac iuniăproprii

 

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

           (885,282)

19.IV

                      -   

                      -   

2018

                      -   

Tranzactii cu actionarii

Majorarea capitalului social

                      -   

                      -   

(223,113,228)   (15,780,339)     

61,693,024 (223,113,228)   

           (203,069)

-                   

7,593,905Sold la

Alte rezerve
Rezultatul 
reportat

        (1,644,603)

                      -   

            202,586                       -                         -   

(12,804,055)     -                   

        (2,922,863)        12,804,055       (10,766,474)

(recalculat)

140,968,822

                      -   

30

4,671,042

                      -                         -                         -                         -   

-                   

4,671,042

(15,780,339)     

                      -   

la înreg.afer.ex.fin.precedente

Corec iiăefect.înăanul 2017
                      -   

                      -   

(268,849,728)   

48,888,969 (466,098,356)   

                      -   

Repart.la rez.legale din profit                       -                         -   12,804,055       

Sold la

                      -   238,462            

2018

                      -   

Modif.deăval.justăăaleăactiveloră
financ.disp.pt.vânzare (AFS)

Majorarea capitalului social

           (137,591)

2,037,581                 (2,037,581)                       -   

IUNIE

      (20,850,729)Sold la

                      -                         -   

                      -   

2018

140,968,822 7,593,905

(3,287,708)       

 

(17,487,659)     

Alte elem. ale rezult. global

Modif.deăval.justăăaleăactiveloră
financ.disp.pt.vânzare (AFS)

Repart.la rez.rep.din rez.reeval.

                      -                         -   

202,586            

 

                      -   

           (313,823)

(recalculat)
Sold la

Ac iuniăproprii

                      -   

Repart.la rez.legale din profit                       -                         -   -                   -                   

(137,591)          

              62,230                       -   

                      -   

    (227,869,795)

Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL Ivan Cosma Melania - Director financiar

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

     140,968,822          4,357,219 

                      -   

 

                      -   

             (75,361)

-                   

Compartiment Contabilitate   

62,230              

            238,462                       -   

A

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăastăzi,ă16.08.2018

Tranzactii cu actionarii

-                   

(466,301,425)   

TOTAL

DAFORA S.A.

253,954,671     253,954,671     

SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăMODIFIC RILORăCAPITALURILORăPROPRIIăLA

(înălei,ădacăănuăseăspecificăăaltceva)

2017

                      -                         -   

(268,646,659)   

                      -   (1,644,603)       

2018

                      -   

 

Imp.profit amânat recunoscut pe 
seama cap.proprii
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Activeăfixeăde inuteăînăvedereaăvânzării

12

         (9,375,532)
Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeă
finan are

Fluxuriădeănumerarădinăactivit iădeă
finan are

12

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
la începutul anului

 

          6,150,482 

          3,407,465 

Împrumuturiăacordateăsocietă ilorăafiliate

          5,753,115 

                 2,771 

                       -                          -   Rambursăriădeălaăsocietă ileăafiliate

Numerarănetă(utilizat)ăînăactivit iădeă
investi ii

                       -   

          3,216,046 

         (1,809,145)

DAFORA S.A.

2018

Fluxuri de numerar din activ.de 

             955,739 

                        0 

              (16,504)

         (4,066,006)

          6,630,480 

Dobânziăplătite             (396,285)             (640,616)

Încasăriăneteădinăvânzareaădeăimob.corporale                        -   

                       -   

                       -   

Achizi iiădeăimobilizăriăcorporale

30

SITUATIAăINDIVIDUAL ăAăFLUXURILORăDEăTREZORERIEăLA

2017

Achizi iiădeăac iuniăînăsocietă iăasociate

         (3,040,583)

27

                       -   Impozităpeăprofităplătit

          5,989,864 

Numerar generat din exploatare           1,275,684 

             879,400 

2018

30

                       -                          -   

Creştereaănet ăaănumeraruluiăşiă
echivalentelor de numerar

         (8,034,897)

          3,407,465 

Gaidarji Stela - În numele SC Stela Cont SRL Ivan Cosma Melania - Director financiar

         (3,968,892)

         (2,743,017)

                       -   

Plă iăcătreăfurnizoriiădeăleasing          (2,436,702)

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar
laăsfârşitulăanului

Rambursăriădeăîmprumuturi

Compartiment Contabilitate   

GheorgheăC lburean - Administrator Special

 

         (6,938,830)

IUNIE

            (191,420)

Dobânzi primite

                       -   

31

                       -   

Fluxuriădeănumerarădinăactiv.deăinvesti ii

(înălei,ădacăănuăseăspecificăăaltceva)

NOTA

          7,610,168           3,659,987 

Dividende primite              238,571                        -   

Vanzare actiuni disp pt vanzare

Numerarănetăgeneratădinăactivit i
de exploatare

          1,853,613 

Încasăriădinăîmprumuturi

                 5,724 

                        0 
Încasăriădinăemisiuneaădeăac iuni

Acesteăsitua iiăfinanciareăindividualeăauăfostăsemnateăastăzi,ă16.08.2018
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(înălei,ădacăănuăseăspecificăăaltceva)
30

          Situatiile financiare individuale au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare 
FinanciaraăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă(“UE”),ăconformăOrdinuluiăMinistruluiăFinantelorăPubliceă
nr.2844/2016 cu modificarile ulterioare.

NOTEăLAăSITUA IILEăFINANCIAREăINDIVIDUALEăLA

ăăăăăăăăăăÎntocmireaăsitua iilorăfinanciareăindividualeăînăconformitateăcuăIFRSănecesităăutilizareaăunorăestimăriă
contabileăcritice.ăDeăasemenea,ăsolicităăconduceriiăsăăfoloseascăăra ionamentulăînăprocesulădeăaplicareăaăpoliticiloră
contabileăaleăSocietatii.ăDomeniileăcareăimplicăăunăgradămaiăridicatădeăcomplexitateăşiădeăaplicareăaăacestoră
ra ionamenteăsauăceleăînăcareăipotezeleăşiăestimărileăauăunăimpactăsemnificativăasupraăsitua iilorăfinanciareăsuntă
prezentate în Nota 5.

ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăaăluatăfiin ăăînăbazaăHGăNr.690/1994ăprinăreorganizareaăRegieiăAutonomeăRomgazăMedia .ă
Dină1902ă iăpânăăînă1989ăaăfostăoăfilialăăaăCompanieiăNa ionaleădeăGaz.ăDupăăoăserieădeăschimbăriăspecificeăaceleiă
perioadeă iădupăăunăprocesădeăprivatizareăînceputăînă1995,ăDaforaăaădevenităoăsocietateăcomercialăăpeăac iuni.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteăoăsocietateăpeăac iuni,ăcotatăălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ăesteăînfiin atăăşiăareăsediulăînă
România.ăAdresaăsediuluiăsocialăesteăPia aăRegeleăFerdinandăIănr.ă15,ăMediaş.
ăăăăăăăăăăDAFORAăSAăesteămembrăăaăI.A.D.C.ăprinăAsocia iaăContractorilorădeăForajădinăRomâniaăşiăaăAsocia ieiă
CamereiădeăComer ăşiăIndustrieăRomânoă–ăIrakiană.
ăăăăăăăăăăConformăcertificărilorăob inute,ăactivitateaăseădesfăşoarăărespectândăstandardeleăISOă9001,ăISOă14001ăşiă
OHSAS 18001.

2.2.1.ăContinuitateaăactivit iiă

2.2 Bazele întocmirii

1.ăINFORMA IIăGENERALE

2018

2. SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE

ăăăăăăăăăăPrincipaleleăpoliticiăcontabileăaplicateălaăîntocmireaăacestorăsitua iiăfinanciareăsuntăprezentateămaiăjos.ăă
Acesteăpoliticiăauăfostăaplicateăconsecventăînăto iăaniiăprezenta i,ădacăănuăseăspecificăăaltfel.

ăăăăăăăăăăSitua iileăfinanciareăindividualeăaleăDaforaăSAăauăfostăîntocmiteăinăconformitateăcuăStandardeleă
Interna ionaleădeăRaportareăFinanciarăă(„IFRS”)ăşiăcuăInterpretărileăIFRIC,ăaşaăcumăauăfostăadoptateădeăUniuneaă
Europeană.ăSitua iileăfinanciareăindividualeăauăfostăîntocmiteăînăbazaăconven ieiăcostuluiăistoric,ăaşaăcumăauăfostă
modificateăînăurmaăreevaluăriiăimobilizărilorăcorporaleăşiăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareălaă
valoareaăjustăăprinăcapitalurileăproprii.

2.1 Declaratia de conformitate

ăăăăăăăăăăDAFORAăSAă(„Societatea”)ădesfăşoarăăactivită iădeăforajăsiăconstructiiă(activitateăînărestrângereădesfă uratăă
doarăpentruăfinalizareaăproiectelorăaflateăînăderulareălaădataăintrăriiăînăinsolven ăă iăacoperireăpost-garan ie).ăă
ActivitateaădeăbazăăaăSocietă iiăconstăăînăserviciiădeăforajăonshoreăpentruăpetrol,ăgazeănaturaleăşiăapeăgeotermale,ă
lucrăriădeăprobeăproduc ieăşiăworkover,ătransportăşiămentenan ăăpentruăechipamenteădeăforaj.ăDatorităăexperien eiă
vasteăacumulateăînăactivită iădeăforaj,ăaceastaăs-aăextinsăpeăpie eăstrăine.ăÎnăacelaşiătimp,ăSocietateaăareăexperien ăă
înăinginerieăcivilăăşiăindustrială,ăaeroporturiăşiălucrăriădeăinfrastructură.ă

IUNIE

ăăăăăăăăăăÎnăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.85/2014ăprivindăprocedurileădeăprevenireăaăinsolven eiăşiădeă
insolven ă,ăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaăîntocmităTabelulădefinitivăalăcrean elor,ăcareăaăfostă
publicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ăănr.22312ădină07ădecembrieă2016.

ăăăăăăăăăăÎnăvedereaăcontinuăriiăactivită iiăadministratorulăjudiciarăCITRăFilialaăClujăSPRLăaădepusăînădataădeă
09.12.2016ălaădosarulăcauzeiăPlanulădeăreorganizareăaăactivită iiăsocietă ii,ăacestaăfiindăaprobatădeăcătreăAdunareaă
CreditorilorăDaforaăSAădinădataădeă30.12.2016,ăconformăProcesuluiăverbalădeă edin ăănr.992/30.12.2016ăcuăvotulăaă
4ădinăceleă5ăcategoriiădeăcrean e,ăpublicatăînăBuletinulăProcedurilorădeăInsolven ăănr.105/04.01.2017.
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(a) Standardele si interpretarile în vigoare in perioada curenta

•ăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”ă iăamendamenteleălaăIFRSă15ă„DataăintrăriiăînăvigoareăaăIFRSă15”ă-ă
adoptateădeăUEăînă22ăseptembrieă2016ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2018)

•ăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”ă-ăadoptatădeăUEăînă22ănoiembrieă2016ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeă
începândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2018)

ăăăăăăăăăăPlanulădeăreorganizareăaăactivită iiăaăfostăconfirmatăprinăSentin aăCivilăănr.250/30.03.2017ăpronun atăădeă
TribunalulăSibiuăînădosarulănr.1747/85/2015.ăSentin aădeăconfirmareăaăPlanuluiădeăReorganizareăalăDaforaăSAăaă
rămasădefinitivă.

ăăăăăăăăăăAdoptareaăacestorăamendamente,ăinterpretăriăsauăîmbunătă iriălaăstandardeleăexistenteăaădusălaămodificăriăaleă
politicilorăcontabileăaleăSocietă iiăasaăcumăesteămentionatălaă2.23.

2.2.2.ăModific riăaleăpoliticilorăcontabileăşiăinforma iilorădeăfurnizat

ăăăăăăăăăăÎnădataădeă17.10.2017,ăAdunareaăCreditorilorăaăaprobatăfărăăobiec iuniăprimulăraportăfinanciarăalăDaforaăSAă
aferentătrimestruluiăIădeăreorganizare,ăiarăînădataădeă09.01.2018ăaăfostăaprobatăfărăăobiec iuniă iăcelăde-alădoileaă
raport financiar al Dafora SA aferent trimestrului II de reorganizare.

ăăăăăăăăăăSocietateaăaăimplementatămăsuriădeămanagementăspecificăpentruărealizareaăobiectivelorăpropuseăşiăînă
vedereaăsatisfaceriiăexigen elorăclien ilor.ăStructuraădeăpersonalăaăfostăadaptatăălaăamploareaă iănumărulăefectivăală
lucrărilorădeăforaj,ăsocietateaălucrândăsimultanăcuă4ăinstalatiiădeăforajăpentruăclien iiătraditionaliăsiăavândăoăinstalatieă
angrenatăăpeăplanăextern.ăÎnăcontinuareăseădepunădiligen eăpentruăextindereaăactivită iiăsocietătiiăpeăpie eleăexterneă
de profil.

ăăăăăăăăăăSocietateaăcontinuăăimplementareaăPlanuluiădeăReorganizareăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciară iă
aăjudecătoruluiăsindic.
ăăăăăăăăăăPrinăurmare,ăSocietateaăăadoptăăînăcontinuareăprincipiulăcontinuită iiăactivită iiălaăîntocmireaăsitua iilorăsaleă
financiare individuale.

•ăAmendamenteălaăIFRSă1ă iăIASă28ăînăurmaă„Îmbunătă irilorăIFRSă(ciclulă2014-2016)”ăcareărezultăădinăproiectulă
anualădeăîmbunătă ireăaăIFRSă(IFRSă1,ăIFRSă12ă iăIASă28)ăcuăscopulăprincipalădeăaăeliminaăinconsecven eleă iădeăaă
clarificaăanumiteăformulăriă–ăadoptateădeăUEăînă7ăfebruarieă2018ă(amendamenteleălaăIFRSă1ă iăIASă28ăsuntă
aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2018).

ăăăăăăăăăăUrmătoareleăstandardeăşiăamendamenteăaleăstandardelorăexistente,ăemiseădeăComitetulăprivindăStandardeleă
Interna ionaleădeăContabilitateă(InternationalăAccountingăStandardăBoardă-ă”IASB”)ăşiăadoptateădeăUniuneaă
Europeanăă(UE)ăauăintratăînăvigoareăpentruăanulăcurent:

•ăAmendamenteălaăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”ă–ăClarificăriălaăIFRSă15ăVenituriădinăcontracteăcuă
clien iiă–ăadoptateădeăUEăînă31ăoctombrieă2017ă(aplicabileăpt.perioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă01.01.2018)

•ăAmendamenteălaăIFRSă4ă„Contracteădeăasigurare”ă-ăAplicareaăIFRSă9ăInstrumenteăfinanciareăîmpreunăăcuăIFRSă4ă
Contracteădeăasigurareă–ăadoptateădeăUEăînă3ănoiembrieă2017ă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauă
dupăă1ăianuarieă2018ăsauălaăaplicareaăpentruăprimaădatăăaăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare)

ăăăăăăăăăăLaădataădeă27.04.2018ăaăavutălocăAdunareaăCreditorilorăsocietă iiăDafora,ăcareăaăavutăcaăpuncteăpeăordineaă
deăziăprezentareaă iăaprobareaărapoartelorăfinanciare,ăîntocmiteădeăadministratorulăjudiciar,ăaferenteătrimestrelorăIIIă
iăIVădeăreorganizareăaăsocietă ii.ăÎnăurmaăvoturilorăexprimateăînăcadrulă edin ei,ăcuăunăprocentădeă85,11șă

Adunarea Creditorilor a aprobat Rapoartele financiare întocmite de administratorul judiciar aferente trimestrelor 
IIIă iăIV.

          Astfel, conform extras din raport administrator judiciar: ,,distribuirile realizate în perioada de reorganizare 
totalizeazăă11,70ămil.lei,ăavândăcaăsurseădeăfinan are:
oăăăActivitateaăcurentăăţă2,67ămil.ălei;
oăăăValorificărileădeăactiveăţă8,61ămil.ălei;
oăăăDeblocăriăgaran iiădeăbunăăexecu ieăţă0,42ămil.ălei.ă
ăăăăăăăăăăRaportatălaăplanulădeăreorganizare,ăobservămăfaptulăcăădistribuirileădinăvalorificărileădeăactiveădepăşescădeă
pesteăşaseăoriădistribuirileăprevizionate.
ăăăăăăăăăăPrinăraportareălaătotalulădistribuirilorăestimateăprinăplanăaăseărealizaădinăvalorificărileădeăactiveăprecizămăcăă
distribuirileărealizateădupăăprimulăanăseăsitueazăălaăunănivelădeă49șădinătotal”.
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2.3 Consolidare

(c) Standarde si interpretari emise de IASB, dar inca neadoptate de UE

ăăăăăăăăăăÎnăprezent,ăIFRSăadoptateădeăUEănuădiferăăsemnificativădeăIFRSăadoptateădeăIASB,ăcuăexcep iaăurmătoareloră
standarde,ăamendamenteăsauăîmbunătă iriălaăstandardeleă iăinterpretărileăexistente,ăcareănuăauăfostăaprobateăpentruăaă
fiăutilizateălaădataăpublicăriiăsitua iilorăfinanciareăindividuale:

urmeaza a fi emise in termenul legal.

ăăăăăăăăăăLaădataăemiteriiăsitua iilorăfinanciareăindividuale,ăurmătoareleăstandardeăauăfostăadoptateădeăUE,ăînsăănuă
intraserăăînăvigoare:

•ăAmendamenteălaădiverseăstandardeăînăurmaă„Îmbunătă irilorăIFRSă(ciclulă2015-2017)”ăcareărezultăădinăproiectulă
anualădeăîmbunătă ireăaăIFRSă(IFRSă3,ăIFRSă11,ăIASă12ă iăIASă23)ăcuăscopulăprincipalădeăaăeliminaă
inconsecven eleă iădeăaăclarificaăanumiteăformulăriă(aplicabileăpt.perioadeleăanualeăîncepândăcu/dupăă01.01.2019)

ăăăăăăăăăăRaportareaăpeăsegmenteădeăactivitateăseăfaceăîntr-unămodăconsecventăcuăraportareaăinternăăcătreăprincipalulă
factorădecizionalăopera ional.ăPrincipalulăfactorădecizionalăopera ional,ăcareăesteăresponsabilăcuăalocareaăresurseloră
şiăevaluareaăperforman eiăsegmentelorădeăactivitate,ăaăfostăidentificatăcaăfiindăadministratorulăspecialăcareăiaă
deciziileăstrategice.ăActivitateaăsocietă iiăseădesfă oarăăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.

•ăIFRICă22ă„Tranzac iiăcuăvalutăă iăavansuri”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarie)
•ăIFRICă23ă„Incertitudineăcuăprivireălaătratamenteleăaplicateăimpozituluiăpeăprofit”ă(aplicabilăpentruăperioadeleă
anualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2019).

2018

ăăăăăăăăăăAcesteaăsuntăsitua iileăfinanciareăindividualeăaleăSocietatii.ăSocietateaăîntocmeşte,ădeăasemenea,ăşiăsitua iiă
financiareăconsolidateăpentruăaceeaşiăperioadăăînăconformitateăcuăStandardeleăInternationaleădeăRaportareă
Financiara,ăasaăcumăauăfostăeleăadoptateădeăUniuneaăEuropeana.ăSitua iileăfinanciareăconsolidateălaădataăde

2.4 Raportarea pe segmente

(b)ăAmendamenteălaăstandardeăemiseădeăIASBăşiăadoptateădeăUE,ădarăneintrateăînăvigoare

•ăIFRSă16ă„Leasing”ă–ăadoptatădeăUEăînă31ăoctombrieă2017ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauă
dupăă1ăianuarieă2019)

•ăIFRSă14ă„Conturiădeăamânareăaferenteăactivită ilorăreglementate”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuă
sauădupăă1ăianuarieă2016)ă–ăComisiaăEuropeanăăaădecisăsăănuăemităăprocesulădeăaprobareăaăacestuiăstandardă
interimară iăsăăa tepteăfinalizareaăacestuia
•ăIFRSă17ă„Contracteădeăasigurare”ă(aplicabilăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2021)
•ăAmendamenteălaăIFRSă2ă„Plataăpeăbazăădeăac iuni”ă–ăClasificareaă iăevaluareaătranzac iilorăcuăplatăăpeăbazăădeă
ac iuniă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2018)
•ăAmendamenteălaăIFRSă9ă„Instrumenteăfinanciare”ă-ăCaracteristicileădeăplatăăînăavansăcuăcompensareănegativăă
(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2019)

•ăAmendamenteălaăIFRSă10ă„Situa iiăfinanciareăconsolidate”ă iăIASă28ă„Investi iiăînăentită iăasociateă iăasocieriăînă
participa ie”ă-ăVânzareaădeăsauăcontribu iaăcu,ăactiveăîntreăunăinvestitoră iăentită ileăasociateăsauăasocierileăînă
participa ieăaleăacestuiaă iăamendamenteleăulterioareă(dataăintrăriiăînăvigoareăaăfostăamânatăăpeăperioadăă
nedeterminată,ăpânăăcândăseăvaăfinalizaăproiectulădeăcercetareăprivindămetodaăpuneriiăînăechivalen ă)
•ăAmendamenteălaăIASă19ă„Beneficiileăangaja ilor”ă–ăModificarea,ăreducereaăsauădecontareaăunuiăplană(aplicabileă
pentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2019)
•ăAmendamenteălaăIASă28ă„Investi iiăînăentită iăasociateă iăasocieriăînăparticipa ie”ă–ăIntereseăpeătermenălungăînă
entită iăasociateă iăasocieriăînăparticipa ieă(aplicabileăpentruăperioadeleăanualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăian.2019)
•ăAmendamenteălaăIASă40ă„Investi iiăimobiliare”ă-ăTransferuriădeăinvesti iiăimobiliareă(aplicabileăpentruăperioadeleă
anualeăîncepândăcuăsauădupăă1ăianuarieă2018),
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ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăclădirileăsuntăprezentateălaăvaloareaăjustă,ăpeăbazaăevaluărilorăperiodice,ăcelăpu inăoădatăălaătreiă
ani,ăefectuateădeăcătreăevaluatoriăexterniăindependen i,ăminusăamortizareaăşiădepreciereaăulterioareăpentruăclădiri.ăă
Oriceăamortizareăcumulatăălaădataăreevaluăriiăesteăeliminatăădinăvaloareaăcontabilăăbrutăăaăactivului,ăiarăvaloareaă
netăăesteăînregistratăăcaăvaloareăreevaluatăăaăactivului.ăToateăcelelalteăimobilizăriăcorporaleăsuntăînregistrateălaăcostă
istoricăminusăamortizarea.ăCostulăistoricăincludeăcheltuielileăcareăpotăfiăatribuiteăînămodădirectăachizi ieiă
elementelor respective.

ăăăăăăăăăăCheltuielileăulterioareăsuntăincluseăînăvaloareaăcontabilăăaăactivuluiăsauărecunoscuteăcaăactivăseparat,ădupăă
caz,ădoarăcândăintrareaădeăbeneficiiăeconomiceăviitoareăpentruăsocietateăasociateăelementuluiăesteăprobabilăăiară
costul elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil.

(a)ăMonedaăfunc ional ăşiădeăprezentare

ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăeliminărileădeterminateădeăcomparareaăîncasărilorăcuăvalorileăcontabileăsuntă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ă

2.5ăConversiaăînămoned ăstr in

ăăăăăăăăăăCâştigurileăşiăpierderileădinăcursulădeăschimbăcareăseăreferăălaăîmprumuturiăşiălaănumerarăşiăechivalenteădeă
numerarăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„veniturilorăsauăcheltuielilorăfinanciare”.ăăToateă
celelalteăcâştiguriăşiăpierderiădinăcursulădeăschimbăsuntăprezentateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăînăcadrulă„alteă
(pierderi)/câştiguriăfinanciareă–ănet”.

ăăăăăăăăăăTranzac iileăînămonedăăstrăinăăsuntăconvertiteăînămonedăăfunc ionalăăfolosindăcursulădeăschimbăvalabilălaă
dataătranzac iilor.ăăCâştigurileăşiăpierderileărezultateădinădiferen eleădeăcursăvalutarăînăurmaăîncheieriiăacestoră
tranzac iiăşiădinăconversiaălaăfinalulăexerci iuluiăfinanciar,ălaăcursulădeăschimbădeălaăsfârşitulăanuluiăăaăactiveloră
monetareăşiăobliga iilorădenominateăînămonedăăstrăinăăseăreflectăăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiă
în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie împotriva 
riscurilorăşiăcaăăinstrumenteădeăacoperireăaăinvesti ieiăneteăîmpotrivaăriscurilor.

(b)ăTranzac iiăşiăsolduri

ăăăăăăăăăăCheltuielileăcuărepara iiăşiăîntre inereăsuntăînregistrateăînăsitua iaăveniturilorăşiăcheltuielilorăînăperioadaă
financiarăăînăcareăsuntăefectuate.ăCosturileăînlocuiriiăcomponentelorămajoreăaleăelementelorădeăimobilizăriă
corporaleăşiăechipamentelorăsuntăcapitalizateăcândăcomponenteleăînlocuiteăsuntăscoaseădinăuz.

ăăăăăăăăăăTerenurileănuăseăamortizează.ăăAmortizareaăaltorăelementeădeăimobilizăriăcorporaleăesteăcalculatăăpeăbazaă
metodeiăliniareăînăvedereaădiminuăriiăvaloriiăreevaluateăaăfiecăruiăactivăpânăălaăvaloareaăsaărezidualăăpeăparcursulă
durateiăsaleădeăvia ăăutilă,ădupăăcumăurmează:

ăăăăăăăăăăMajorărileăvaloriiăcontabileărezultateădinăreevaluareaăterenurilorăşiăclădirilorăsuntăcreditateălaă„rezerveădină
reevaluare”ădinăcapitalurileăproprii.ăDiminuărileăcareăcompenseazăămajorărileăaferenteăaceluiaşiăactivăsuntă
înregistrateăalăturiădeăalteărezerveădirectăînăcapitalurileăproprii;ătoateăcelelalteădiminuăriăsuntăînregistrateăînăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ăSumeleăînregistrateăînărezerveleădinăreevaluareăsuntătransferateăînărezultatulăreportatălaă
sfârşitulădurateiădeăvia ăăutilăăaăactivuluiăsauăcândăactivulăesteăderecunoscut.

ăăăăăăăăăăElementeleăcuprinseăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăsuntăevaluateăînămonedaămediuluiăeconomicăprimară
înăcareăaceastaăîşiădesfăşoarăăactivitateaă(„monedaăfunc ională”).ăSitua iileăfinanciareăindividualeăsuntăprezentateăînă
“Leiăromâneşti”ă(“RON”),ăcareăesteămonedaăfunc ionalăăşiădeăprezentareăaăsocietatii.

2.6ăImobiliz riăcorporale

ăăăăăăăăăă-ăClădiriăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă25ă–ă60ăani
ăăăăăăăăăă-ăInstala iiătehniceăşiămaşiniăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ă18ăani
ăăăăăăăăăă-ăMijloaceădeătransportăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă3ă–ăăă5ăani
ăăăăăăăăăă-ăEchipamenteădeăbirouăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă5ă–ă16ăani

ăăăăăăăăăăValoareaărezidualăăaăunuiăactivăesteăvaloareaăestimatăăob inutăădeăsocietateădinăeliminareaăactivuluiărespectivă
minusăcosturileăestimateăaleăeliminării,ăînăcazulăînăcareăactivulăareădejaăvechimeaăşiăcorespundeăcondi iilorăaferenteă
sfârşituluiăvie iiăutileăaăacestuia.ăăValoareaărezidualăăaăunuiăactivăesteăzeroăînăcazulăînăcareăsocietateaăestimeazăă
utilizareaăactivuluiăpânăălaăsfârşitulăvie iiăfiziceăaăacestuia.ăăValorileărezidualeăaleăactivelorăşiădurateleădeăvia ăăutilăă
suntărevizuite,ăşiăajustateăînămodăcorespunzător,ălaăfiecareădatăăaăbilan uluiăcontabil.
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(a)ăActiveăfinanciareălaăvaloareaăjust ăprinăcontulădeăprofităşiăpierdere

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăşiăcrean eleăsuntăactiveăfinanciareănederivateăcuăplă iăfixeăsauădeterminabileăşiăcareănuăsuntă
cotateăpeăoăpia ăăactivă.ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăcirculante,ăcuăexcep iaăcelorăcareăauăoăperioadăădeămaturitateă
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.

Programe informatice

ăăăăăăăăăăLicen eleăachizi ionateăaferenteădrepturilorădeăutilizareăaăprogramelorăinformaticeăsuntăcapitalizateăpeăbazaă
costurilorăînregistrateăcuăachizi ionareaăşiăpunereaăînăfunc iuneăaăprogramelorăinformaticeărespective.ăAcesteă
costuriăsuntăamortizateăpeădurataădeăvia ăăutilăăestimatăăaăacestoraă(treiăpânăălaăcinciăani).

2.8 Deprecierea activelor nefinanciare

(b)ăÎmprumuturiăşiăcrean e

ăăăăăăăăăăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjustăăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntăactiveăde inuteăspreă
tranzac ionare.ăUnăactivăfinanciarăesteăclasificatăînăaceastăăcategorieădacăăesteăachizi ionatăînăprincipalăînăscopulă
tranzac ionăriiăpeătermenăscurt.ăInstrumenteleăderivateăsuntădeăasemeneaăclasificateăcaăde inuteăînăscopulă
tranzac ionării,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăsuntădesemnateăcaăinstrumenteădeăacoperireăaăriscurilor.ăăActiveleădină
aceastăăcategorieăsuntăclasificateăcaăactiveăcirculante.

2.7ăImobiliz riănecorporale

ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăclasificăăactiveleăfinanciareăînăurmătoareleăcategorii:ăevaluateălaăvaloareaăjustăăprinăcontulădeă
profităşiăpierdere,ăîmprumuturiăşiăcrean e,ăşiădisponibileăpentruăvânzare.ăClasificareaăseăfaceăînăfunc ieădeăscopulăînă
careăauăfostăachizi ionateăactiveleăfinanciare.ăConducereaăstabileşteăclasificareaăacestorăactiveăfinanciareălaă
momentulărecunoaşteriiăini iale.ă

2.10 Active financiare

ăăăăăăăăăăActiveleăimobilizateă(sauăGrupurileădestinateăcedării)ăsuntăclasificateăcaăactiveăde inuteăpentruăvânzareă
atunciăcândăvaloareaăcontabilăăurmeazăăsăăfieărecuperatăăînăprincipalăprinăvânzare,ăiarăvânzareaăesteăconsideratăă
foarteăprobabilă.ăăAcesteaăsuntăînregistrateălaăvaloareaăceaămaiămicăădintreăvaloareaăcontabilăăşiăvaloareaăjustăămaiă
pu inăcosturileădeăvânzare,ădacăăvaloareaăcontabilăăurmeazăăsăăfieărecuperatăăînăprincipalăprinăvânzareăşiănuăprină
utilizarea sa în continuare.
ăăăăăăăăăăSocietateaăaăînregistratătransferulăactivelorănon-coreăceăfacăobiectulăvalorificăriiăprinăplanulădeăreorganizareă
dinăcategoriaăactivelorăimobilizateăînăcategoriaăstocurilorăcaăactiveăimobilizateăde inuteăînăvedereaăvânzării.

ăăăăăăăăăăActiveleăcareăauăoăduratăădeăvia ăăutilăănedeterminatăănuăsuntăamortizateăşiăsuntărevizuiteăanualăpentruă
identificareaăpierderilorădinădepreciere.ăActiveleăceăsuntăsupuseăamortizăriiăsuntărevizuiteăpentruăidentificareaă
pierderilorădinădepreciereăoriădeăcâteăoriăevenimenteăsauăschimbăriăînăcircumstan eăindicăăfaptulăcăăvaloareaă
contabilăănuămaiăpoateăfiărecuperată.ăăPierdereaădinădepreciereăesteăreprezentatăădeădiferen aădintreăvaloareaă
contabilăăşiăvaloareaărecuperabilăăaăactivuluiărespectiv.ăăValoareaărecuperabilăăesteămaximulădintreăvaloareaăjustăăaă
activuluiăminusăcosturileădeăvânzareăşiăvaloareaădeăutilizare.ăÎnăscopulăevaluăriiădeprecierii,ăactiveleăsuntăgrupateă
pânăălaăcelămaiămicănivelădeădetaliuăpentruăcareăpotăfiăidentificateăfluxuriăindependenteădeănumerară(unită iă
generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt 
revizuiteăînăvedereaăuneiăposibileăstornăriăaădeprecieriiălaăfiecareădatăădeăraportare.

2.9ăActiveăimobilizateăde inuteăînăscopulăvânz riiă(sauăGrupuriădestinateăced rii)ă

2.10.1 Clasificare

ăăăăăăăăăăCosturileăaferenteădezvoltăriiăsauăîntre ineriiăprogramelorăinformaticeăsuntărecunoscuteădreptăcheltuieliăînă
perioada în care sunt efectuate.
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(a) Active înregistrate la cost amortizat

2.12 Deprecierea activelor financiare

ăăăăăăăăăăModificărileăvaloriiăjusteăaătitlurilorămonetareăşiănemonetareăclasificateăcaădisponibileăpentruăvânzareăsuntă
recunoscute în alte elemente ale rezultatului global.

ăăăăăăăăăăDividendeleăaferenteăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntărecunoscuteăînăsitua iaăvenituriloră
şiăcheltuielilorălaăalteăvenituriăatunciăcândăseăstabileşteădreptulăsocietatiiădeăaăleăîncasa.

ăăăăăăăăăăAchizi iileăşiăvânzărileăregulateădeăactiveăfinanciareăsuntărecunoscuteălaădataătranzac ionăriiă–ădataălaăcareă
societateaăseăangajeazăăsăăcumpereăsauăsăăvândăărespectivulăactiv.ăInvesti iileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaă
justăăplusăcheltuielileădeătranzac ionareăpentruătoateăactiveleăfinanciareăneînregistrateălaăvaloareaăjustăăprinăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ăActiveleăfinanciareăevaluateălaăvaloareaăjustăăprinăcontulădeăprofităşiăpierdereăsuntărecunoscuteă
ini ialălaăvaloareaăjustă,ăiarăcosturileădeătranzac ionareăsuntătrecuteălaăcheltuieliăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ă
Activeleăfinanciareăînceteazăăsăămaiăfieărecunoscuteăînămomentulăînăcareădreptulădeăaăîncasaăfluxuriădeătrezorerieă
dinăinvesti iiăexpirăăsauăesteătransferat,ăiarăsocietateaătransferăătoateăriscurileăşiăbeneficiileăaferenteădreptuluiădeă
proprietate.ăActiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăînregistrateăulteriorălaăvaloareaăjustă.ăă
Împrumuturileăşiăcrean eleăsuntăînregistrateălaăcostăamortizatăpeăbazaămetodeiădobânziiăefective.

ă-ădispari iaăpie eiăactiveăpentruăacelăactivăfinanciarădinăcauzaădificultă ilorăfinanciare;ăsau

2.10.2ăRecunoaştereăşiăevaluare

2.11 Compensarea instrumentelor financiare

          Atunci când titlurile de valoare clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau depreciate, 
ajustărileăcumulateăaleăvaloriiăjusteărecunoscuteăînăcapitalurileăpropriiăsuntăincluseăînăsitua iaăveniturilorăşiă
cheltuielilorălaă„câştiguriăşiăpierderiădinătitluriădeăplasament”.

ă-ădificultateăfinanciarăăsemnificativăăaăemitentuluiăsauădebitorului;

c) Active financiare disponibile pentru vânzare

ăăăăăăăăăăActiveleăşiădatoriileăfinanciareăsuntăcompensate,ăiarăvaloareaănetăăesteăraportatăăînăbilan ulăcontabilănumaiă
atunciăcândăexistăădreptulălegalăaplicabilădeăaăcompensaăsumeleărecunoscuteăşiăexistăăinten iaădeăaăcompensaăpeă
bazăănetăăsauădeăaăvalorificaăactivulăşiădeăaăcompensaădatoriaăînăacelaşiătimp.

ă-ădateăobservabileăindicăăfaptulăcăăexistăăoădiminuareămăsurabilăăaăfluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateădintr-
unăportofoliuădeăactiveăfinanciareădeălaărecunoaştereaăini ialăăaăacelorăactive,ăchiarădacăădiminuareaănuăpoateăfiă
încăăidentificatăăcuăactiveleăfinanciareăindividualeădinăportofoliu,ăinclusiv:

ăăăăăăăăăăCriteriileăutilizateădeăsocietateăpentruăaăstabiliădacăăexistăădoveziăobiectiveăprivindăexisten aăuneiăpierderiădină
depreciere includ:

ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeazăălaăsfârşitulăfiecăreiăperioadeădeăraportareădacăăexistăăprobeăobiectiveăconformăcăroraăună
activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare 
esteădepreciatăşiăsuntăsuportateăpierderiădinădepreciereădacă,ăşiănumaiădacă,ăexistăădoveziăobiectiveăaleădeprecieriiă
caărezultatăalăunuiaăsauămaiămultorăevenimenteăcareăauăapărutădupăărecunoaştereaăini ialăăaăactivuluiă(ună
„evenimentăcareăocazioneazăăpierderi”)ăşiădacăăacelăevenimentă(sauăevenimente)ăcareăocazioneazăăpierderiăareă(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.

          Activele financiare disponibile pentru vânzare sunt instrumente nederivate care fie sunt clasificate în mod 
specificăînăaceastăăcategorieăsauănuăseăîncadreazăăînăniciăunaădinăcelelalteăcategorii.ăEleăsuntăincluseăînăactiveleăpeă
termenălung,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăconducereaăinten ioneazăăsăăînstrăinezeăinvesti iileăînătermenădeă12ăluniădeă
la finalul perioadei de raportare.

ă-ăprobabilitateaăcaădebitorulăsăăintreăînăprocedurăădeăfalimentăsauăreorganizareăfinanciară;

ă-ăsocietatea,ădinămotiveăeconomiceăsauăjuridiceălegateădeădificultateaăfinanciarăăaădebitorului,ăacordăădebitoruluiăoă
concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;

ă-ăoăîncălcareăaăcontractului,ăcumăarăfiăneplataăsauăîntârzieriălaăplataădobânziiăsauăaăcreditului;
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(b)ăActiveăclasificateăcaădisponibileăînăvedereaăvânz rii

ăăăăăăăăăăTestareaădeprecieriiăcrean elorăcomercialeăesteădescrisăăînănotaă2.14.

ăăăăăăăăăăDacă,ăîntr-oăperioadăăulterioară,ăvaloareaăpierderiiădinădepreciereăseădiminueazăăşiădiminuareaăpoateăfiă
conectatăăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavutălocădupăărecunoaştereaădeprecieriiă(cumăarăfiăoăîmbunătă ireă
aăratinguluiădeăcredităalădebitorului),ăreluareaăpierderiiădinădepreciereărecunoscuteăanteriorăesteărecunoscutăăînă
contulădeăprofităşiăpierdere.

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabilăăaăactivuluiăesteăredusăăşiăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscutăăînăsitua iaăconsolidatăăaă
veniturilorăşiăcheltuielilor.ăDacăăunăîmprumutăsauăoăinvesti ieăpăstratăăpânăălaăscaden ăăareăoăratăăvariabilăăaă
dobânzii,ărataădeăactualizareăpentruămăsurareaăoricăreiăpierderiădinădepreciereăesteărataăactualăăaădobânziiăefectiveă
determinateăînăbazaăcontractului.ăCaăsolu ieăpractică,ăsocietateaăpoateămăsuraădepreciereaăpeăbazaăvaloriiăjusteăaă
instrumentului,ăfolosindăunăpre ădeăpia ăăobservabil.

ăăăăăăăăăăăăăăă(i)ăschimbăriănefavorabileăînăstatutulădeăplatăăalădebitorilorădinăportofoliu;
ăăăăăăăăăăăăăăă(ii)ăcondi iiăeconomice,ălaănivelăna ionalăsauălocal,ăcorelateăcuăîncălcareaăcondi iilorăini ialeăaleăactiveloră
din portofoliu.

ăăăăăăăăăăStocurileăsuntăînregistrateălaăceaămaiămicăăvaloareădintreăcostăşiăvaloareaărealizabilăănetă.ăCostulăesteă
determinatăpeăbazaămetodeiăprimulăintrat,ăprimulăieşită(FIFO).ăCostulăproduselorăfiniteăşiăproduc ieiăînăcursădeă
execu ieăincludeămateriiăprime,ăfor aădeămuncăădirectă,ăalteăcosturiădirecteăşiăcheltuielileădeăproduc ieăindirecteă
aferenteă(peăbazaăcapacită iiănormaleădeăexploatare),ădarăexcludeăcosturileălegateădeăîmprumuturi.ăÎnăcursulănormală
alăactivită ii,ăvaloareaărealizabilăănetăăesteăestimatăăpeăbazaăpre uluiădeăvânzareădiminuatăcuăcheltuielileădeăvânzareă
variabileăaferente.ăăAcoloăundeăesteănecesar,ăsuntăconstituiteăajustariăpentruădepreciereăpentruăstocuriăcuămişcareă
lentăăşiăuzateăfizicăsauămoral.
          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.

ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeazăălaăsfârşitulăfiecăreiăperioadeădeăraportareădacăăexistăăprobeăobiectiveăconformăcăroraăună
activăfinanciarăsauăunăgrupădeăactiveăfinanciareăesteădepreciat.ăPentruătitlurileădeăcrean ă,ăsocietateaăutilizeazăă
criteriileămen ionateălaăpunctulă(a)ăanterior.ăÎnăcazulătitlurilorădeăplasamentăclasificateăcaădisponibileăpentruă
vânzare,ăoăscădereăsemnificativăăsauăprelungităăaăvaloriiăjusteăaătitluluiădeăvaloareăsubăcostăeste,ădeăasemenea,ăoă
dovadăăaădeprecieriiăactivelor.ăDacăăexistăăastfelădeădoveziăpentruăactiveleăfinanciareădisponibileăînăvedereaă
vânzării,ăpierdereaăcumulatăăă–ămăsuratăăcaădiferen aădintreăcostulădeăachizi ieăşiăvaloareaăjustăăcurentă,ămaiăpu ină
oriceăpierdereădinădepreciereăaferentăăaceluiăactivăfinanciar,ărecunoscutăăanteriorăînăprofităsauăpierdereă–ăesteă
eliminatăădinăcapitalurileăpropriiăşiărecunoscutăăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăPierderileădinădepreciereă
recunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpentruăinstrumenteleădeăcapitaluriăpropriiănuăsuntăstornateăprinăcontulădeă
profităşiăpierdere.ăDacă,ăîntr-oăperioadăăulterioară,ăvaloareaăjustăăaăunuiăinstrumentădeădatorieăclasificatăcaă
disponibilăpentruăvânzareăcreşteăşiăaceastăăcreştereăpoateăfiăconectatăăînămodăobiectivăcuăunăevenimentăcareăaăavută
locădupăărecunoaştereaădeprecieriiăînăprofităsauăpierdere,ăpierdereaădinădepreciereăesteăstornatăăprinăcontulădeăprofită
şiăpierdere.

2.13 Stocuri

ăăăăăăăăăăValoareaăpierderiiăesteămăsuratăăcaădiferen aădintreăvaloareaăcontabilăăaăactivuluiăşiăvaloareaăactualizatăăaă
fluxurilorădeătrezorerieăviitoareăestimateă(excluzândăpierderileăviitoareădinăcredite,ăcareănuăauăfostăîncăăînregistrate)ă
actualizateălaărataădobânziiăefectiveăini ialeăaăactivuluiăfinanciar.

ăăăăăăăăăăSocietateaăestimeazăămaiăîntâiădacăăexistăădoveziăobiectiveăaleădeprecierii.

2.14ăCrean eăcomerciale
ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjustă,ăiarăulteriorăevaluateălaăcostulăamortizatăpeă
bazaămetodeiădobânziiăefective,ămaiăpu inăajustareaăpentruădepreciere.
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ăăăăăăăăăăCosturileăincrementaleădirectăatribuibileăemisiuniiădeănoiăac iuniăsauăop iuniăsuntăprezentateăcaăoădeducere,ă
netădeăimpozit,ăînăcapitaluriăpropriiădinăîncasări.

2.17 Datorii comerciale

ăăăăăăăăăăConturileădeăfurnizoriăsuntăclasificateăcaădatoriiăcurenteădacăăplataătrebuieăsăăseăfacăăînătermenădeăunăanăsauă
maiăpu inădeăunăan,ăînăcursulănormalăalăactivită ii.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiăprezentateăcaădatoriiăpeătermenălung.

ăăăăăăăăăăPentruăsitua iaăfluxuluiădeănumerar,ănumerarulăşiăechivalenteleăacestuiaăcuprindănumerarăînăcasă,ădepoziteă
bancareălaăvedere,ăalteăinvesti iiăfinanciareăpeătermenăscurtăcuălichiditateămareăcuăscaden eăini ialeădeătreiăluniăsauă
maiăpu in,ăfacilită iădeădescoperitădeăcontăşiăparteaăpeătermenăscurtăşiălungăaăconturilorăbancareărestric ionate.ăÎnă
bilan ,ădescoperitulădeăcontăesteăprezentatălaăîmprumuturi,ăînăcadrulădatoriilorăcurente.
ăăăăăăăăăăSumeleăaflateăînăconturileădeădisponibilăbancarăaferenteăgaran iilorădeăbunăăexecu ieăre inuteăînăconturileă
societă iiădarălaădispozi iaăclien ilorăsuntăeviden iateălaăactiveăimobilizateă(por iuneaăcuăscaden aăpesteăunăan)ă iălaă
activeăcirculanteă(por iuneaăcuăscaden ăăsubăunăan).

2.18 Împrumuturi

ăăăăăăăăăăCrean eleăcomercialeăsuntăsumeleădatorateădeăclien iăpentruămărfurileăvânduteăsauăserviciileăprestateăînă
cursulănormalăalăactivită ii.ăDacăăacesteaăvorăfiăcolectateăconformăcontractuluiăînătermenădeăunăanăsauămaiăpu inădeă
unăană(sauămaiătârziu,ăînăcursulănormalăalăactivită ii),ăvorăfiăclasificateăcaăactiveăcirculante.ăÎnăcazăcontrar,ăvorăfiă
prezentate ca active imobilizate.

ăăăăăăăăăăAjustareaăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăseăconstituieăînămomentulăînăcareăexistăădoveziăobiectiveă
căăsocietateaănuăvaăputeaăcolectaătoateăsumeleăcareăîiăsuntădatorateăconformăcondi iilorăini ialeăaleăcrean elor.ă
Dificultă ileăsemnificativeăcuăcareăseăconfruntăădebitorul,ăprobabilitateaăcaădebitorulăsăăintreăînăprocedurăădeă
falimentăsauăreorganizareăfinanciară,ăneplataăsauănerespectareaăcondi iilorădeăplatăăsuntăconsiderateăindiciiăaleă
deprecieriiăcrean elorăcomerciale.

2.16 Capital social

ăăăăăăăăăăAc iunileăsuntăclasificateădreptăcapitaluriăproprii.ăAc iunileăpreferen ialeăcareăseărăscumpărăăobligatoriuăsuntă
clasificate ca datorii.

ăăăăăăăăăăAjustareaăesteăcalculataăcaădiferen aădintreăvaloareaăînregistratăăînăcontabilitateăşiăvaloareaăprezentăăaă
fluxurilorăviitoareădeănumerarăestimate,ăactualizateăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.ăValoareaăcontabilăăaă
activuluiăseăreduceăprinăutilizareaăunuiăcontădeăajustare,ăiarăvaloareaăpierderiiăesteărecunoscutăăînăsitua iaă
veniturilorăşiăcheltuielilorălaă„Ajustăriădeăvaloareăpentruăactiveăcirculante”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.ăăAtunciă
cândăoăcrean ăăcomercialăănuăpoateăfiărecuperată,ăaceastaăesteătrecutăăpeăcheltuială,ăcuăstornareaăcorespunzătoareăaă
ajustariiăpentruăcrean eăcomerciale.ăRecuperărileăulterioareăaleăsumelorăamortizateăanteriorăsuntăcreditateăînăcontulă
deăprofităşiăpierdere.ă

ăăăăăăăăăăAstfelăsocietateaăaăcalculat:ăajustăriăpentruădepreciereaăcrean elorădeă50șăpentruăcrean eleăcuăvechimeăîntreă
366ăzileă iă559ăzileăsiăajustăriăpentruădepreciereaăcrean elorădeă100ășăpentruăcrean eleăcuăvechimeămaiămareădeă560ă
zile.

2.15ăNumerarăşiăechivalenteădeănumerar

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntărecunoscuteăini ialălaăvaloareaăjustăăaăsumeiăîncasate,ănetădeăcosturileădeătranzac ionare.ăă

          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 ăăcontabilăădatoriileăcomercialeăpentruăcareăexistăă
distribuiriăînăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeă
termenăscurtăa aăcumărezultăădinăplanulădeăplă i,ăiarăînăeviden aăextracontabilăăînămodăanaliticădatoriileăcomercialeă
a aăcumărezultăădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexistăădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.

ăăăăăăăăăăDatoriileăcomercialeăsuntăobliga iileădeăaăplătiăpentruăbunurileăsauăserviciileăcareăauăfostăachizi ionateăînă
cursulănormalăalăactivită iiădeălaăfurnizori.ăSocietateaăaăeviden iatăseparatădatoriileăacumulateădeălaădataăintrăriiăînă
insolven ăăpânăălaă31.12.2017,ăfa ăădeădatoriileăacumulateăînainteădeăintrareaăînăinsolven ă.
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          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 ăăcontabilăăîmprumuturileăpentruăcareăexistăădistribuiriă
înăplanulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenă
scurtăa aăcumărezultăădinăplanulădeăplă i,ăiarăînăeviden aăextracontabilăăînămodăanaliticăîmprumuturileăa aăcumă
rezultăădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexistăădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.

ăăăăăăăăăăImpozitulăamânatădeărecuperatăesteărecunoscutănumaiăînămăsuraăînăcareăesteăprobabilăsăăseăob inăăînăviitorăună
profităimpozabilădinăcareăsăăfieădeduseădiferen eleătemporare.

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteărecunoscut,ăpeăbazaămetodeiăobliga ieiăbilan iere,ăpentruădiferen eleă
temporareăinterveniteăîntreăbazeleăfiscaleăaleăactivelorăşiădatoriilorăşiăvalorileăcontabileăaleăacestoraădinăsitua iileă
financiareăindividuale.ăTotuşi,ăimpozitulăpeăprofităamânatăcareărezultăăînăurmaărecunoaşteriiăini ialeăaăunuiăactivă
sauăpasivădintr-oătranzac ieăaltaădecâtăoăcombinareădeăîntreprinderi,ăşiăcareălaămomentulătranzac ieiănuăafecteazăă
profitulăcontabilăşiăniciăcelăimpozabilănuăesteărecunoscut.

2.19ăPozi iiăfiscaleăincerte

ăăăăăăăăăăPozi iileăfiscaleăincerteăaleăsocietatiiăsuntăanalizateădeăcătreăconducereălaădataăfiecăruiăbilan .ăăSeă
înregistreazăădatoriiăpentruăpozi iileăfiscaleăpentruăcareăconducereaăconsiderăăcăăesteăprobabilăsăăfieăaplicateătaxeă
suplimentareădacăăacesteăpozi iiăarăfiăverificateădeăautorită ileăfiscale.ăăEvaluareaăseăbazeazăăpeăinterpretareaălegiloră
fiscaleăcareăauăfostăadoptateălaădataăbilan uluiăcontabil.ăăDatoriileăaferenteăpenalizărilor,ădobânzilorăşiăimpozitelor,ă
alteleădecâtăimpozitulăpeăvenit,ăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcelorămaiăbuneăestimăriăaleăconduceriiănecesareăpentruă
stingereaăobliga iilorălaădataăbilan uluiăcontabil.

ăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăpeăprofităcurentăseăcalculeazăăpeăbazaăreglementărilorăfiscaleăînăvigoareălaădataă
bilan uluiăînă ărileăînăcareăîşiădesfăşoarăăactivitateaăşiăgenereazăăprofităimpozabilăfilialeleăşiăentită ileăasociateăaleă
societă ii.ăConducereaăevalueazăăperiodicăpozi iileădinădeclara iileăfiscaleăînăceeaăceăpriveşteăsitua iileăînăcareă
reglementărileăfiscaleăaplicabileăsuntăinterpretabile.ăAceastaăconstituieăprovizioane,ăacoloăundeăesteăcazul,ăpeăbazaă
sumelorăestimateăcaădatorateăautorită ilorăfiscale.
ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânatăesteădeterminatăpeăbazaăratelorădeăimpozitareă(şiălegilor)ăintrateăînăvigoareăpânăălaă
dataăbilan uluiăcontabilăşiăcareăurmeazăăsăăfieăaplicateăînăperioadaăînăcareăimpozitulăamânatădeărecuperatăvaăfiă
valorificatăsauăimpozitulăamânatădeăplatăăvaăfiăachitat.

2.20ăImpozităpeăprofităcurentăşiăamânat
ăăăăăăăăăăSocietateaăînregistreazăăimpozităpeăprofităcurentălaăoăratăădeă16șădinărezultatulăfiscalădeterminatăînă
conformitateăcuăCodulăFiscalădinăRomâniaăşiăcuăreglementărileăconexe.

ăăăăăăăăăăCheltuialaăcuăimpozitulăaferentăăperioadeiăincludeăimpozitulăcurentăşiăimpozitulăamânat.ăăImpozitulăesteă
recunoscutăînăcontulădeăprofităşiăpierdere,ăcuăexcep iaăcazuluiăînăcareăseăreferăălaăelementeleărecunoscuteăînăalteă
elementeăaleărezultatuluiăglobalăsauădirectăînăcapitalurileăproprii.ăăÎnăacestăcaz,ăşiăimpozitulăaferentăesteărecunoscută
în alte elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii.

ăăăăăăăăăăAc iunileăpreferen iale,ăaăcărorărăscumpărareălaăoăanumităădatăăesteăobligatorie,ăsuntăclasificateăcaădatorii.ă
Dividendeleăaferenteăacestorăac iuniăpreferen ialeăsuntărecunoscuteăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăcaăşiăcheltuieliăcuă
dobânda.

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăsuntăclasificateăcaădatoriiăpeătermenăscurt,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareăsocietateaăareăunădreptă
necondi ionatădeăaăamânaăachitareaădatorieiăpentruăminimumă12ăluniădeălaădataăbilan ului.ăParteaăăcurentăăaă
împrumuturilorăpeătermenălungăesteăinclusăăînădatoriileăcurente.ăDobândaăcumulatăălaădataăbilan uluiăcontabilăesteă
inclusăăînă„Împrumuturi”,ăînăcadrulădatoriilorăcurente,ădacăănuăesteărambursabilăăînătermenădeă12ăluni.

ăăăăăăăăăăOnorariileăplătiteălaăstabilireaăfacilită ilorădeăîmprumutăsuntărecunoscuteădreptăcosturiădeătranzac ionareăaleă
împrumutuluiăînămăsuraăînăcareăesteăprobabilăcaăfacilită ileăsăăfieăutilizate.ăÎnăacestăcaz,ăonorariulăesteăamânatăpânăă
laămomentulătrageriiăsumelor.ăÎnămăsuraăînăcareănuăexistăădoveziăcăăesteăprobabilăcaăuneleădintreăacesteaăsauătoateă
facilită ileăvorăfiăutilizate,ăonorariulăesteăcapitalizatăcaăplatăăînăavansăpentruăserviciileădeăfinan areăşiăamortizatăpeă
perioadaăfacilită iiălaăcareăseăreferă.
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ă-ăÎnăcazulădecesuluiăsalariatului,ăDAFORAăS.A.ăvaăplătiăfamilieiăacestuiaăpeălângăăajutorulădeădecesăcuvenităînă
cadrulăasigurarilorăsocialeădeăstată iăunăajutorăechivalentăcuădouăăsalariiădeăbazăăaleădecedatului.ăAjutorulăseăvaă
plătiăînălunaăevenimentului.ăDacăămaiămul iăcopiiăaiădecedatuluiăsuntăsalaria iăaiăunită ii,ăajutorulăvaăfiăprimitădeă
acelaăîndreptă ităsăăprimeascăăajutorădeăînmormântareădinăparteaăasigurărilorăsociale.

ă-ăunăajutorămaterialădeăcăsătorieăpentruăangaja iiăcuăcontractădeămuncăăpeăduratăănedeterminată,ălaădataă
evenimentuluiă iăcareăauăcelăpu ină1ăanăvechimeăînăsocietate,ăechivalentăcuăcelăpu ină1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeă
societate,ăcalculatăînălunaăevenimentuluiă(ajutorulădeăcăsătorieăseăacordăăoăsingurăădatăăînăvia ăăsalariatului).ă
Beneficiazăădeăacestădreptă iăsalaria iiăcuăcontractădeămuncăăîncheiatăpeăperioadaădeterminatăălaădataăevenimentuluiă
iăaăcărorăcontractăseădefinitivează,ădarănuămaiădevremeădeă1ăan;

ăăăăăăăăăăConformăContractuluiăColectivădeăMuncăăîncheiatălaănivelădeăsocietate,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.ăSocietateaănuăareănicioăaltăăobliga ieăfa ăădeăangaja iiăsăi,ăînăbazaălegiiă
româneşti,ăcuăprivireălaăpensiiăşiănuăparticipăălaăniciunăaltăplanădeăpensii.ăIndemniza iaăpentruăpensieăpeăcazădeă
boalăăesteăacordatăănumaiăînăcazulăînăcareădeciziaădeăpensionareăesteădefinitivă.

ăăăăăăăăăăIndemniza iile,ăsalariile,ăcontribu iileăcătreăfondurileădeăpensiiăşiădeăasigurăriăsocialeăaleăStatuluiăromân,ă
concediileădeăodihnăăanualeăşiăconcediileămedicaleăplătite,ăprimele,ăşiăbeneficiileănemonetareăsuntăcumulateăpeă
parcursulăanuluiăînăcareăsuntăprestateăserviciileăaferenteădeăcătreăangaja iiăsocietatii.

2.21ăBeneficiileăangaja ilor

ăăăăăăăăăăCrean eleăşiădatoriileăprivindăimpozitulăamânatăsuntăcompensateăatunciăcândăexistăădreptulălegalăaplicabilădeă
aăcompensaăcrean eleăfiscaleăcurenteăcuădatoriileăfiscaleăcurente,ăşiăcândăcrean eleăşiădatoriileăprivindăimpozitulă
amânatăimpuseădeăaceeaşiăautoritateăfiscalăăfieăaceleiaşiăentită iăimpozabile,ăfieăunorăentită iăimpozabileădiferite,ă
dacăăexistăăinten iaădeăaăcompensaăsoldurileăpeăoăbazăănetă.

ăăăăăăăăăăAngaja iiăcareăsuntădisponibiliza iădinămotiveăcareănuădepindădeăeiăvorăbeneficiaădeămăsurileăactiveădeă
combatereăaăşomajuluiăşiădeăcompensa iileăstabiliteăprinăprevederileălegaleăşiăaplicabileăprinăcontractulăcolectiveădeă
muncă.ăAcesteăbeneficiiăsuntăacordateăînăfunc ieădeăvechimeaăînăcadrulăSocietă ii,ăastfel:ă

ăăăăăăăăăăÎnăcursulănormalăalăactivită ii,ăsocietateaăfaceăplă iăcătreăStatulăromânăînănumeleăangaja ilorăsăi,ăpentruă
fondurileădeăpensii,ăsănătateăşiăşomaj.ăăTo iăangaja iiăsocietatiiăsuntămembriăaiăplanuluiădeăpensiiăalăstatuluiăromân.

ă-ăvechimeăîntreă0ă iă5ăaniă(inclusiv):ăindemniza iaădeăconcediereănuăseăacordă;
ă-ăvechimeăîntreă5ă iă15ăaniă(inclusiv),ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegalăăcuă1ă(un)ăsalariuădeăbazăăbrutăală
angajatuluiălaădataădisponibilizării;
ă-ăvechimeădeăpesteă15ăani,ăindemniza iaădeăconcediereăesteăegalăăcuă1.5ăsalariiădeăbazăăbruteăaleăangajatuluiălaădataă
disponibilizării.

ăăăăăăăăăăProvizioaneleăsuntărecunoscuteăînămomentulăînăcareăsocietateaăareăoăobliga ieălegalăăsauăimplicităărezultatăă
dinăevenimenteătrecute,ăcândăpentruădecontareaăobliga ieiăesteănecesarăăoăieşireădeăresurseăcareăîncorporeazăă
beneficiiăeconomiceăşiăcândăpoateăfiăfăcutăăoăestimareăfiabilăăînăceeaăceăpriveşteăvaloareaăobliga iei.ăProvizioaneleă
deărestructurareăincludăpenalită ileădeăîncetareăaăcontractuluiădeăleasingăşiăpenalită iădeăîncetareăaăcontractelorăcuă
angaja ii.ăNuăseărecunoscăprovizioaneăpentruăpierderiădinăexploatareăviitoare.

ă-ălaăna tereaăsauăînfiereaăfiecăruiăcopil,ăînăbazaăcertificatuluiă(certificatelor)ădeăna tere,ărespectivădeăînfiere,ăună
ajutorămaterialăpentruăsalaria iiăcuăcontractădeămuncăăpeăperioadaănedeterminatăălaădataăevenimentului,ăechivalentă
cuă1ăsalariuămediuăbrutărealizatăpeăsocietate,ăcalculatăînălunaăevenimentului.ăBeneficiazăădeăacestădreptă iăsalaria iiă
cuăcontractădeămuncăăîncheiatăpeăperioadăădeterminatăălaădataăevenimentuluiă iăaăcărorăcontractăseădefinitivează,ă
darănuămaiădevremeădeă1ăan.ăÎnăcazulăînăcareăambiiăso iăsuntăangaja iiăsocietă ii,ăbeneficiazăădeăajutorulădeăna tereă
mama copilului;

2.22 Provizioane

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistratălaă30ăiunieă2018ă iă31ădecembrieă2017ăunăprovizionăpentruăbeneficiiălaăpensionareă
(veziănotaă19).ăDeăasemenea,ăînăbazaăContractuluiăColectivădeăMuncă,ăcuăocaziaăunorăevenimenteădeosebiteăînă
via aăsalariatului,ăsocietateaăvaăacordaăurmătoarele:
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ăăăăăăăăăăVeniturileăincludăvaloareaăjustăăaăsumeiăprimiteăsauăcareăurmeazăăsăăfieăprimităăînăurmaăvânzăriiădeăbunuriăşiă
serviciiăînăcursulănormalăalăactivită iiăsocietatii.ăăVeniturileăsuntăprezentateănetădeătaxaăpeăvaloareăadăugată,ă
rabaturiăşiăreduceriăşiădupăăeliminareaăvânzărilorădinăcadrulăcompaniei.

ăăăăăăăăăăSocietateaăfurnizeazăăserviciiădeăforajăcătreădiferi iăclien i.ăAcesteăserviciiăsuntăfurnizateăpeăoăbazăămaterialăă
sauăcaăşiăcontracteăcuăpre ăfix,ăcuătermenulăcontractualăceăvariază,ădeăregulă,ăîntreă1ăşiă3ăani.

ăăăăăăăăăăSocietateaărecunoaşteăveniturileăatunciăcândăvaloareaăacestoraăpoateăfiăevaluatăăînămodăfiabil,ăcândăesteă
probabilăsăăproducăăbeneficiileăeconomiceăviitoareăpentruăăentitate,ăşiăcândăauăfostăîndepliniteăcriteriiăspecificeă
pentruăfiecareădintreăactivită ileăsocietatiiăaşaăcumăauăfostădescriseămaiăjos.ăSocietateaăîşiăbazeazăăestimărileăpeă
rezultateleăistorice,ăavândăînăvedereătipulădeăclient,ătipulădeătranzac ieăşiăelementeleăspecificeăfiecăruiăcontract.

(a)ăContracteădeăconstruc ie

2.23ăRecunoaştereaăveniturilor

ăăăăăăăăăăAcoloăundeăexistăăunăanumitănumărădeăobliga iiăsimilare,ăprobabilitateaăcaăoăieşireădeăresurseăsăăfieănecesarăă
pentruădecontareăesteădeterminatăăprinăluareaăînăconsiderareăaăîntregiiăcategoriiădeăobliga ii.ăProvizionulăesteă
recunoscutăchiarădacăăprobabilitateaălegatăădeăoriceăelementăinclusăînăaceeaşiăcategorieădeăobliga iiăesteămică.
ăăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacordăăgaran iiădeăbunăăexecu ieăclien ilorăsăi,ădeă5ă–ă10ă
șădinăvaloareaătotalăăaălucrărilorădeăconstruc ieăfacturate.

ăăăăăăăăăăContrapresta iaăprimităădeăentitateădeălaăunăclientăpoateăfiărecunoscutăădreptăvenitădoarădacăăareălocăunulădină
următoareleăevenimente:
a)ăentitateaănuămaiăareăobliga iiărestanteădeăaătransferaăbunuriăsauăserviciiăclientuluiăşiătoatăăsauămajoritateaă
contrapresta ieiăpromisăădeăclientăaăfostăprimităăşiănuăesteăreturnabilă
b)ăcontractulăaăfostăexecutatăşiăcontrapresta iaăprimităădeălaăclientănuăesteăreturnabilă.
Oriceăcontrapresta ieăprimităădeălaăunăclientăesteărecunoscutăădreptădatorieăpânăălaămomentulăîndepliniriiăcondi iiloră
deămaiăsusă.ăModificareaăcontractuluiăesteătratatăăcaăunăcontractăseparată(doarădacăădăănaştereăuneiăobliga iiă
suplimentare,ăiarăpre ulăacesteiaăreflectăăpre ulăsăuălaămomentulămodificării)ăsauăcaăoăajustareăaăcontractuluiăini ial,ă
contabilizatăădupăămetodaăajustăriiăvenituluiăcumulatăsauămetodaăajustăriiăprospectiveăaăvenitului,ăînăfunc ieădeă
circumstan e.

Recunoaştereaăveniturilorăseăfaceăcuăparcurgereaăurmătoarelorăcinciăetapte:
1. Identificarea contractului cu un client 
Cerin eleăIFRSă15ăseăaplicăăcontractelorăcuăclien iiăcareăîndeplinescăanumiteăcondi ii.ăUnăcontractăesteădefinitădeă
Standardădreptăunăacordăîntreădouăăsauămaiămulteăpăr iăcareădăănaştereăunorădrepturiăşiăobliga iiăexecutorii.ăOă
entitateăcontabilizeazăăunăcontractăcuăunăclientădoarădacăăsuntăîndepliniteăurmătoareleăcondi ii:
a)ăpăr ileăauăaprobatăcontractulăşiăsuntădeăacordăsăăîşiăonorezeăobliga iile,
b)ăentitateaăpoateăidentificaădrepturileăfiecăreiăpăr iăcuăprivireălaăbunurileăşiăserviciileătransferate,
c)ăentitateaăpoateăidentificaătermeniiădeăplatăăprivindăbunurileăşiăserviciileătransferate,
d)ăcontractulăareăsubstan ăăcomercialăă(adicăămodificăăriscul,ămomentulăapari ieiăşiăsumaăfluxurilorăviitoareădeă
trezorerieăaleăentită ii)
e)ăesteăprobabilăcaăentitateaăsăăcolectezeăcontrapresta iaălaăcareăesteăîndreptă ităăînăschimbulăbunurilorăşiăserviciiloră
transferate clientului

          Astfel, societatea a calculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbunăăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpânăălaărecep iaăfinalăăînăbazaăexperien eiăacumulateăde-aălungulătimpului;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbunăăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbunăăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.

ăăăăăăăăăăRecunoaştereaăveniturilorăconformăIFRSă15ă–ăVeniturileădinăcontracteleăcuăclientiiă-ătrebuieăsăădescrieă
transferulăbunurilorăşiăserviciilorăcătreăclien i,ăiarăevaluareaăacestoraătrebuieăsăăreflecteăcontrapresta iaălaăcareăseă
aşteaptăăsăăfieăîndreptă ităăentitateaăînăschimbulăacestorăbunuriăşiăservicii.

-16-



(e) Venituri din dividende
        Veniturile din dividende sunt recunoscute în momentul stabilirii dreptului de a încasa sumele respective.

          Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. Veniturile din dobânzi aferente 
împrumuturilorăşiăcrean elorădepreciateăsuntărecunoscuteăpeăbazaărateiădobânziiăefectiveăini iale.

(c) Venituri din dobânzi

2.ăIdentificareaăobliga iilorădeăexecutareăă
Unăcontractăincludeăobliga iiădeăaătransferaăbunuriăsauăserviciiăunuiăclient.ăOăobliga ieădeăaătransferaăunăbunăsauă
serviciuăesteăseparabilăădacăăîndeplineşteăcumulativăurmătoareleăcondi ii:
a)ăclientulăpoateăbeneficiaădeăbunulăsauăserviciulătransferatăseparatăsauăînăcombina ieăcuăalteăresurseădeăcareă
dispuneăşi
b)ăpromisiuneaăentită iiădeăaătransferaăbunulăsauăserviciulăcătreăclientăesteăidentificabilăăseparatădeăalteăpromisiuniă
prevăzuteăînăcontract.

ăăăăăăăăăăSocietateaăprezintăăcaăactivăsumaăbrutăădatoratăădeăclien iăpentruălucrărileăcontractualeăaferenteătuturoră
contractelorăînăcursăpt.careăcosturileărealizateăplusăprofitulărecunoscută(minusăpierderileărecunoscute)ădepăşescă
facturărileăperiodice.ăFacturărileăperiodiceăneplătiteădeăclien iăşiăre inerileăsuntăincluseălaă„clien iăşiăalteăcrean e”.ă

ăăăăăăăăăăVeniturileădinăchiriiăsuntărecunoscuteăpeăbazaăcontabilită iiădeăangajamente,ăînăconformitateăcuăsubstan aă
economicăăaăcontractelorăaferente.

(d) Venituri din chirii

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2018ăSocietateaăaplicăăIFRSă15ă„Venituriădinăcontracteăcuăclien ii”.ăLaădataă
deă31ădecembrieă2017ăSocietateaăaărealizatăoăanalizaăaăimpactuluiăaplicăriiăIFRSă15ăasupraădiferitelorătipuriădeă
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.ăSocietateaăconsiderăăcăăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ălaăIFRSă15ălaădataădeă1ăianuarieă2018ăvaă
fi nesemnificativ.
-ăVenituriădinălucrariădeăforajărealizateăînăbazaăunuiăpre ăorar:ăSocietateaăconsiderăăcăăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ă
la IFRS 15 la data de 1 ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.
-ăAlteăvenituriă(livrăriădeăbunuriăetc):ăSocietateaăconsiderăăcăăimpactulătreceriiădeălaăIASă11ălaăIFRSă15ălaădataădeă1ă
ianuarie 2018 va fi nesemnificativ.

3.ăÎndeplinireaăobliga iilorădeăexecutare
Entitateaătrebuieăsăădetermineăpentruăfiecareăobliga ieădeăexecutareăidentificatăălaăînceputulăcontractului,ădacăăvaăfiă
îndeplinităăînătimpăsauădacăăvaăfiăîndeplinităălaăunămomentăspecific.

ăăăăăăăăăăSocietateaăaăde inutăşiăunărestaurantăpânăăînălunaănoiembrieă2017,ăactivitateaăprincipalăăfiindădeăforaj,ăiară
celelalteădouăăsegmenteăfiindăînărestrângere.ăVânzărileădeăbunuriăsuntărecunoscuteăcândăSocietateaălivreazăă
produseăclien ilor.ăSeăconsiderăăcăălivrareaăareălocăcândăproduseleăauăfostăexpediateălaăloca iaăspecificată,ăriscurileă
deăuzurăăşiăpierdereăauăfostătransferate,ăşiăclientulăaăacceptatăproduseleăînăconformitateăcuăcontractulădeăvânzare.

(b)ăVenituriădinăvânz riădeăbunuri

5. alocarea pretului tranzactiei pentru obligatiile de executare
Înăcazulăînăcareăunăcontractăcon ineămaiămulteăobliga iiăseparate,ăentitateaăalocăăpre ulătranzac ieiăfiecăreiăobliga iiă
propor ionalăcuăpre ulăindividualăalăacesteia.

4.ăDeterminareaăpre uluiătranzac iei
Entitateaătrebuieăsăădetermineăsumaăcontrapresta ieiălaăcareăseăaşteaptăăsăăfieăîndreptă ităăînăschimbulăbunurilorăşiă
serviciilorăpromiseăînăcontractăpentruăaărecunoaşteăvenitul.ăPre ulăpoateăfiăoăsumăăfixăăsauăpoateăvariaădinăcauzaă
unorăreduceri,ăstimulente,ăbonusuriăsauăaltorăelementeăsimilare.ăPre ulătranzac ieiăesteăajustatăpentruăefectulăvaloriiă
înătimpăaăbanilorădacăărespectivulăcontractăcon ineăoăcomponentăădeăfinan areăsemnificativă.ăDacăăpre ulăincludeăoă
componentăăvariabilă,ăsumaăcontrapresta ieiăesteăestimatăăfolosindăfieătehnicaăvaloriiăaşteptate,ăfieăpeăceaăaăvaloriiă
celei mai probabile.
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2.26ăSitua iiăcomparative

ăăăăăăăăăăContracteleădeăleasingăînăcazulăcăroraăoăparteăsemnificativăădinăriscurileăşiăbeneficiileăasociateăproprietă iiă
suntăasumateădeălocatorăsuntăclasificateăcaăleasingăopera ional.ăăPlă ileăaferenteăcontractelorădeăleasingăopera ională
(neteădeăreducerileăacordateădeălocator)ăsuntăînregistrateăînăcontulădeăprofităşiăpierdereădupăăoămetodăăliniarăăpeă
parcursul perioadei de leasing.

ăăăăăăăăăăContrateleădeăleasingăpentruăimobilizăriăcorporaleăînăcareăsocietateaăîşiăasumăătoateăriscurileăşiăbeneficiileă
aferenteăproprietă iiăsuntăclasificateăcaăşiăcontracteădeăleasingăfinanciar.ăLeasing-urileăfinanciareăsuntăcapitalizateălaă
începutulăleasinguluiălaăvaloareaăceaămaiămicăădintreăvaloareaăjustăăaăproprietă iiăînchiriateăşiăvaloareaăactualizatăăaă
plă ilorăminimeădeăleasing.

2.25 Distribuirea dividendelor

3. MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR

ăăăăăăăăăăPentruăfiecareăelementăalăsitua ieiăindividualeăaărezultatuluiăglobalăpentruăcomparabilitateăesteăprezentatăă
valoareaăaferentăăelementuluiăcorespondentăpentruăexerci iulăfinanciarăprecedent,ăiarăpentruăfiecareăelementăală
situa ieiăindividualeăaăpozi ieiăfinanciareăşiăundeăeăcazul,ăpentruăsitua iaăindividualăăaămodificărilorăcapitaluluiă
propriuăşiăsitua iaăindividualăăaăfluxurilorădeătrezorerie,ăpentruăcomparabilitateăesteăprezentatăăvaloareaăaferentăă
elementuluiăcorespondentăpentruăînceputulăexerci iulăfinanciarădeăraportare.ăÎnăplus,ăSocietateaăprezintăăoăsitua ieă
individualăăaăpozi ieiăfinanciareălaăînceputulăceleiămaiărecenteăperioadeăprezentateăînăcazulăuneiăaplicăriă
retrospectiveăaăuneiăpoliticiăcontabile,ăalăuneiăcorec iiăcuăefectăretrospectivăsauăalăreclasificărilorădeăelementeăaleă
situa iilorăfinanciareăindividuale,ădacăăefectulăasupraăSocietă iiăesteăsemnificativ.

ăăăăăăăăăăSocietateaăfunc ioneazăăînăprincipalăînăRomâniaăşiăesteăexpusaărisculuiăvalutarărezultat,ăînăspecialălegatădeă
Euro.ăRisculăvalutarărezultăăînăspecialădinăîmprumuturileăşiăcontracteleădeăleasingăfinanciarăaleăsocietatii.

ăăăăăăăăăăPrinănaturaăactivită ilorăefectuate,ăsocietateaăesteăexpusaăunorăriscuriăvariateăcareăinclud:ărisculădeăpia ăă
(inclusivărisculămonetar,ărisculădeăratăăaădobânziiăprivindăvaloareaăjustă,ărisculădeăratăăaădobânziiăprivindăfluxulădeă
numerarăşiărisculădeăpre ),ărisculădeăcredităşiărisculădeălichiditate.ăăProgramulăsocietatiiăprivindămanagementulă
risculuiăseăconcentreazăăasupraăimprevizibilită iiăpie elorăfinanciareăşiăcautăăsăăminimalizezeăpoten ialeleăefecteă
adverseăasupraăperforman elorăfinanciareăaleăacesteia.ăăSocietateaănuăutilizeazăăinstrumenteăfinanciareăderivateă
pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.

ăăăăăăăăăăFiecareăplatăăesteăîmpăr ităăîntreăelementulădeăcapitalăşiădobândăăpentruăaăseăob ineăoăratăăconstantăăaă
dobânziiăpeădurataărambursării.ăăObliga iileălegateădeăchirie,ănetădeăcosturileădeăfinan are,ăsuntăincluseălaăalteădatoriiă
peătermenălung/scurt,ăîmpăr ireaăfăcându-seădupăăscaden ăă(pesteă1ăan/subă1ăan).ăăElementulădeădobândăăaferentă
costurilorădeăfinan areăesteătrecutăînăcontulădeăprofităşiăpierdereăpeădurataăcontractului,ăastfelăîncâtăsăăseăob inăăoă
ratăăperiodicăăconstantăăaădobânziiălaăsoldulărămasăalăobliga ieiăpentruăfiecareăperioadă.ăImobilizărileăcorporaleă
achizi ionateăprinăleasingăfinanciarăsuntăamortizateăpeăperioadaădurateiădeăviataăutilaăaăactivului.

2.24 Contracte de leasing

ăăăăăăăăăăManagementulărisculuiăesteăresponsabilitateaăconduceriiăDaforaăSA,ăpeăbazaărecomandăriloră
administratoruluiăspecial,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăConducereaăDaforaăSAăidentificăăşiă
evalueazăăriscurileăfinanciareăînăstrânsăăcooperareăcuăunită ileăopera ionale.ăAdministratorulăspecial,ăimpreunaăcuă
ceilaltiămembriăaiăconducerii,ăsubăsupraveghereaăadministratoruluiăjudiciarăfurnizeazăăprincipiileădeăbazăăpentruă
managementulăriscului,ăprecumăşiărecomandăriăpentruădomeniiăspecifice,ăcumăarăfiărisculăvalutar,ărisculărateiă
dobânziiărisculădeăcredităşiăinvesti iaădeălichiditateăexcesivă.

3.1 Factori de risc financiar

ăăăăăăăăăăDistribuireaădividendelorăesteărecunoscutăăcaădatorieăînăsitua iileăfinanciareăaleăsocietatiiăînăperioadaăînăcareă
dividendeleăsuntăaprobateădeăcătreăac ionariiăacesteia.

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2019,ăSocietateaăvaăaplicaăIFRSă16ă„Leasing”.ăSocietateaănuăaărealizatăoă
analizăăaăimpactuluiăaplicăriiăIFRSă16ăincepândăcuădataădeă1ăianuarieă2019.
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(iii)ăRisculădeărat ăaădobânziiăprivindăfluxulădeănumerarăşiăvaloareaăjust ă

ăăăăăăăăăăRisculădeăcreditărezultăădinănumerarăşiăechivalenteădeănumerar,ădepoziteălaăbănciăşiăinstitu iiăfinanciare,ă
precumăşiădeăexpunerileălegateădeăcreditareăaleăserviciilorădeăforajăşiăconstruc ii,ăincluzândăcrean eleădeăîncasatăşiă
tranzac iileăangajate.

(b) Riscul de credit

ăăăăăăăăăăSocietateaăîşiăanalizeazăăînămodădinamicăexpunereaălaărataădobânzii.ăSuntăsimulateădiferiteăscenarii,ă inândă
seamaădeărefinan ări,ădeăreînnoireaăpozi iilorăexistenteăşiădeăfinan ărileăalternative.ăPeăbazaăacestorăscenarii,ă
societateaăcalculeazăăimpactulăasupraăprofituluiăşiăpierderiiăalămodificăriiărateiădobânzii.ăPentruăfiecareăsimulare,ăseă
foloseşteăacelaşiăprocentădeămodificareăaărateiădobânziiăpentruătoateămonedele.ăScenariileăseăaplicăănumaiăînăcazulă
datoriilorăcareăconstituieăpozi iiămajoreăpurtătoareădeădobândă.

ăăăăăăăăăăRisculădeăratăăaădobânziiăînăcazulăsocietatiiăprovineădinăîmprumuturileăpeătermenăscurtăşiălung.ă
Împrumuturileăcontractateăcuădobândăăvariabilăăexpunăsocietateaălaărisculădeăratăăaădobânziiăprivindăfluxulădeă
numerar,ăcareăesteăcompensatăpar ialădeănumerarulăde inutălaărateăvariabile.ăÎmprumuturileăcuădobândăăfixăăexpună
societateaălaărisculădeăratăăaădobânziiăprivindăvaloareaăjustă.

ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăexpusaălaărisculădeăpre ăaferentătitlurilorădeăparticipareăcaăurmareăaăinvesti iilorăde inuteădeă
societateăşiăclasificateăînăbilan ulăcontabilăindividualăcaădisponibileăpentruăvânzare.ăOăparteădinătitlurileădeă
participareăde inuteăsuntătranzac ionateălaăBursaădeăValoriăBucureşti,ădinăcareănumaiăac iunileăTransgazăSAăsuntă
tranzac ionateăînămodăregulat.ăValoareaădeăpia ăăaăac iunilorăparticipativeăcotateăesteănesemnificativaăşiănuăauăfostă
elaborate politici de managementul riscului.

ăăăăăăăăăăSocietateaănuăesteăacoperitaăîmpotrivaărisculuiăvalutar.ăActivită ileăsocietatiiăsuntăderulateăînăspecialăpeăpia aă
internă,ăînsăăînăanulă2018ăacesteaăauăgenerată iăvenituriăsemnificativeăînăUSD,ămonedăăînăcareăareăcontractateă
împrumuturiăşiăobliga iiădeăleasingăfinanciar.ăTotuşi,ăconducereaăprimeşteăregulatăpreviziuniăreferitoareălaăevolu iaă
cursuluiădeăschimbăleu/EUR,ărespectivăleu/USDăşiăfoloseşteăinforma iileăînăstrategiaădeăstabilireăaăpre urilor.ă
Conducereaăvaăaveaăînăvedereăînăviitorăelaborareaădeăstrategiiădeăprotejareăaăsocietatiiăfa ăădeărisculăvalutar,ăînăacestă
sensăinten ionându-seăcolaborareaăcuăoăfirmăăspecializatăădeăforeignăexchengeăcareăsăăoăprotejezeăîmpotrivaă
fluctua iilorăvalutareălegateăcuăactivitateaăproictelorădinăstrăinateă iăachizi iilorăînăvalută.

(ii)ăRisculădeăpre

(i) Riscul valutar 

(a)ăRisculădeăpia ă

(c) Riscul de lichiditate

ăăăăăăăăăăPreviziunileăreferitoareălaăfluxurileădeătrezorerieăsuntăefectuateălaănivelădeăsocietateăşiăagregateădeă
conducereaăsocietatii.ăConducereaăsocietatiiămonitorizeazăăpreviziunileăprivindănecesarulădeălichidită iăalăacesteia,ă
pentruăaăseăasiguraăcăăexistăănumerarăsuficientăpentruăaărăspundeăcerin elorăopera ionale,ăastfelăîncâtăsocietateaăsăă
nuăîncalceălimiteleăîmprumuturilorăsauăîn elegerileălegateădeăîmprumuturiă(undeăeăcazul)ăpentruătoateăfacilită ileădeă
împrumut.ăAcesteăpreviziuniă inăcontădeăplă ileăasumateăcătreăcreditoriăprinăplanulădeăreorganizare,ădeăplanurileădeă
finan areăaădatorieiăsocietatii,ădeărespectareaăîn elegerilor,ădeărespectareaăobiectivelorăinterneăprivindăindicatoriiădină
bilan ulăcontabil.

ăăăăăăăăăăÎnăcazulăbăncilorăşiăinstitu iilorăfinanciare,ăsuntăacceptateănumaiăceleăevaluateăindependentăcuăunăratingă
minimă„BB”.

ăăăăăăăăăăPentruăclien i,ănuăexistăăoăevaluareăindependentă,ămanagementulăevalueazăăbonitateaăfinanciarăăaăclientului,ă
inândăcontădeăpozi iaăfinanciară,ădeăexperien aătrecutăăşiădeăal iăfactori.ăLimiteleădeăriscăindividualeăseăstabilescăpeă
bazaăcalificativelorăinterneădeăcătreăconducereaăexecutivăăsubăîndrumareaăadministratoruluiăspecială iăsubă
supraveghereaăadministratoruluiăjudiciar.ăAăseăvedeaănotaă17ăpentruăprezentăriăsuplimentareăreferitoareălaărisculădeă
credit.
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La 30 06

La 31 12

La 31 12 La 30 06

        92,169,113 

         4,787,752 

Total împrumuturi (nota 17)

Peste 5 ani

Obliga iiădinăleasingăfinanciar

 

       38,154,625                       -          51,833,264 

                      -        136,972,008 

Furnizoriăşiăalteădatorii

     136,963,746 

2018

2018

       44,802,895 Furnizoriăşiăalteădatorii

TOTAL

TOTAL
 

                      -          56,077,227 

Între 
2ă iă5ăani Peste 5 ani

       10,254,060 

 

         5,700,352 

       82,907,605 

ăăăăăăăăăăObiectiveleăfirmeiăcuăprivireălaăadministrareaăcapitaluluiăvizeazăăprotejareaăcapacită iiăfirmeiădeăa-şiă
continuaăactivitateaăînăviitor,ăastfelăîncâtăsă- iăîndeplineascăăobliga iileăasumateăprinăplanulădeăreorganizare,ăsăă
aducăăbeneficiiăpăr ilorăimplicate,ăprecumăşiămen inereaăuneiăstructuriăoptimeăaăcapitaluluiăpentruăreducereaă
cheltuielilor de capital.

ăăăăăăăăăăPentruăaămen ineăsauăajustaăstructuraăcapitalului,ăsocietateaăpoateăajustaăvaloareaădividendelorăacordateă
ac ionarilor,ăpoateărestituiăcapitalăcătreăac ionari,ăemiteănoiăac iuniăsauăvindeăactiveăpentruăreducereaădatoriei.

                      -   

Împrumuturi 
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)

       29,081,817                       -   

TOTAL

       13,678,639 

TOTAL

2017

ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăinvesteşteăsurplusulădeănumerarăînăconturileăcurenteăpurtătoareădeădobânzi,ădepoziteleă
laătermen,ăselectândăinstrumenteleăcuămaturită iăadecvateăsauălichiditateăsuficientăăpentruăaăoferiăoămarjăăsuficientă,ă
aşaăcumăs-aăstabilităpeăbazaăpreviziunilorăsus-men ionate.

ăăăăăăăăăăÎnătabelulădeămaiăjosăsuntăanalizateădatoriileăfinanciareăaleăSocietatiiăpeăgrupeădeămaturitateărelevantă,ăînă
func ieădeăperioadaărămasăălaădataăbilan uluiăcontabilăpânăălaădataămaturită iiăcontractuale.ăValorileăprezentateăînă
tabelăreprezintăăvalorileănominaleăactualizateălaădataăbilan uluiăcontabil:

       31,384,086 

Sub 1 an

       64,061,434        72,902,312                       -   

ăăăăăăăăăăLaăfelăcaăşiăalteăentită iăcareăîşiădesfăşoarăăactivitateaăînăacelaşiădomeniu,ăsocietateaămonitorizeazăăcapitalulă
peăbazaăcoeficientuluiăgraduluiădeăîndatorare.ăDatoriaănetăăseăcalculeazăăscăzândădinătotalulăîmprumuturiloră
(inclusivă„împrumuturileăpeătermenăscurtăşiălung”ădinăbilan ulăcontabilăindividual)ănumerarulăşiăechivalenteleădeă
numerar.ăCapitalulătotalăseăcalculeazăăadunândălaă„capitalurileăproprii”ădinăbilan ulăcontabilăindividual,ădatoriaă
netă.

       45,595,042          5,665,870                       -   

       33,869,570 

  

Obliga iiădinăleasingăfinanciar

122% 134%

(20,850,729)      
Total capital         72,981,308 

       36,091,886 

       45,823,167 

Evaluărileălaăvaloareaăjustăădupăănivelulăurmătoareiăierarhiiăaăevaluăriiălaăvaloareaăjustă:

       51,260,912 

        61,636,059 

          3,216,046 

2017

         4,707,800 

Împrumuturi
(exclusivăobliga iiădinăleasingăfinanciar)

 

3.2 Managementul riscului de capital

                      -   

Între 
2ă iă5ăani

Sub 1 an

        85,702,834 

       54,064,403 

          3,407,465 

       39,102,544 

Gradul de îndatorare

        88,761,648 
Maiăpu in:ănumerarăşiăechivalentănumerară(notaă12)

3.3ăEstimareaălaăvaloareaăjust

        82,486,788 Datoriaănet
(15,780,339)      Total capitaluri proprii
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30 06

La 30 06 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL

ăăăăăăăăăăEstimărileăşiăra ionamenteleăsuntăevaluateăcontinuuăşiăauălaăbazăăexperien aăistoricăăşiăal iăfactori,ăinclusivă
anticipărileăprivindăevenimenteăviitoareăcareăsuntăconsiderateărezonabileăînăcondi iileădate.

ăăăăăăăăăăValoareaăjustăăaăinstrumentelorăfinanciareăcareănuăsuntătranzac ionateăpeăoăpia ăăactivăăseăstabileşteăpeăbazaă
unorătehniciădeăevaluare.ăSocietateaărecurgeălaăaprecieriăpentruăaăselectaădiferiteămetodeăşiăaăformulaăipotezeăpeă
bazaăcondi iilorădeăpia ăăexistenteăşiăpeăbazaăsitua iilorăfinanciareăaleăemitentului,ăexistenteălaăfinalulăfiecăreiădateă
de raportare.

ăăăăăăăăăăSocietateaăelaboreazăăestimăriăşiăipotezeăreferitoareălaăviitor.ăEstimărileăcontabileărezultateăvorăfi,ăprină
defini ie,ărareoriăegaleăcuărezultateleărealeăcorespunzătoare.ăEstimărileăşiăipotezeleăcareăimplicăăunăgradăridicatădeă
riscăsauăcareădeterminăăajustăriăsemnificativeăaleăvalorilorăcontabileăaleăactivuluiăşiăpasivuluiăînăanulăfinanciară
următorăsuntăsolu ionateăînăceleăceăurmează.

CapitalurileăpropriiăincluseălaăNivelulă3ănuăseăbazeazăăpeădateădeăpia ăăobservabileăşiănuăauăfostădepreciate.

            787,127 

Nivel 1

ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăplătitoareădeăimpozităpeăprofit.ăPentruăstabilireaăprovizionuluiăpentruăimpozitulăpeăprofităsuntă
necesareăaprecieriăsemnificative.ăExistăămaiămulteătranzac iiăşiăcalculeăpentruăcareădeterminareaăimpozituluiăfinală
esteăincertă.ăSocietateaărecunoaşteăobliga iileăpentruăverificărileăfiscaleăanticipateăestimândădacăăvorătrebuiăachitateă
impoziteăsuplimentare.ăDacăărezultatulăfiscalăfinalăalăacestorăopera iuniăesteădiferitădeăsumeleăînregistrateăini ial,ă
diferen eleăvorăinfluen aăprovizioaneleăpentruăimpozitulăpeăprofităşiăimpozitulăamânatăînăperioadaăînăcareăseă
efectueazăăestimarea.

(b)ăValoareaăjust ăaăactivelorăfinanciareădisponibileăpentruăvânzare

Tabelulăurmătorăprezintăăactiveleăsocietatiiăcareăsuntăevaluateălaăvaloareaăjustăăla

              20,237             807,364  - Titluri de participare             787,127                       -   

(a) Impozit pe profit

                      -                 20,237             807,364 

(c)ăContracteădeăconstruc ie

ăăăăăăăăăăSocietateaăutilizeazăămetodaăprocentuluiădeăfinalizareăpentruăcontabilizareaăcontractelorăcuăpre ăfixăpentruă
furnizareaădeăserviciiădeăforaj.ăUtilizareaămetodeiăprocentuluiădeăfinalizareăpermiteăsocietatiiăsăăestimezeăserviciileă
prestateăpânăăînăprezentăcaăprocentădinătotalulăserviciilorăceătrebuieăprestate.

ăăăăăăăăăăStadiulădeăfinalizareăesteăestimatăprinăreferin ăălaăcosturileăcontractuluiărealizateăpânăălaăfinalulăperioadeiădeă
raportare ca procentaj din costurile totale estimate pentru fiecare contract. Costurile realizate în cursul anului cu 
privireălaăactivitateaăviitoareăînăcadrulăunuiăcontractăsuntăexcluseădinăcosturileăcontractualeăatunciăcândăseăstabileşteă
stadiulădeăfinalizare.ăAcesteaăsuntăprezentateăcaăstocuri,ăplă iăanticipateăsauăalteăactive,ăînăfunc ieădeănaturaălor.

Activ

ă•ăPre urileăcotateă(neajustate)ăpeăpie eleăactiveăpentruăactiveăsauădatoriiăidenticeă-ănivelulă1.
ă•ăDatele,ăalteleădecâtăpreturileăcotate,ăcareăsuntăobservabileăpentruăactivăsauădatorie,ăfieădirectă(adică,ăpre urile)ăfieă
indirectă(adică,ăderivateleădinăpre uri)ă–ănivelulă2.
ă•ăDateleăpentruăactivăsauădatorie,ăcareănuăseăbazeazăăpeădateădeăpia ăăobservabileă(adică,ădateleăintroduseă
neobservabile) - nivelul 3.

2018

Estim riăşiăipotezeăcontabileăcritice

ValoareaăjustăăaăinstrumentelorăfinanciareăincluseăLaăNivelulă1ăseăbazeazăăpeăcota iileăBurseiădeăValoriăBucureşti.

4ăESTIM RIăŞIăRA IONAMENTEăCONTABILEăCRITICE

Active financiare disponibile pentru 
vânzare, din care:

 

2018
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ăăăăăăăăăăLaă30ăiunieă2018,ăînăcosturileăopera ionaleăpeăsegmentulă,,Altele”ăseăregasescăînăprincipal:ăsumeleă
reprezentândăpierderiădinăcrean eleăfa ăădeădebitoriiăpentruăcareăs-aăînchisăproceduraăfalimentului;ăcheltuaielileăcuă
personalul indirect productiv; chetuielile cu comisioanele administratorului judiciar, cheltuielile cu provizioanele 
pentru alte datorii - net, ajustarile de valoare pentru active circulante, trecerea pe cheltuieli a unor sume 
reprezentândăcrean eăchirografareăeliminateăcareăreprezentauăgaran iiădeăbunăăexecu ieăaferenteăsegmentuluiă
,,Construc ii”,ăetc.

       49,825,140 

AlteleConstruc ii

      (46,076,468)

Profit/(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment

Profitul / (pierderea) anului

                2,752          5,020,515         (1,274,594)

             (98,808)

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

            101,560 

          Conducerea a stabilit segmentele de activitate pe baza rapoartelor revizuite de administratorul special, care 
sunt utilizate la luarea deciziilor strategice.

Venit intre segmente

suntăurmătoarele:2018

ăăăăăăăăăăSegmenteleădeăactivitateăidentificateăsunt:ăforajăşiăconstruc ii.

ăăăăăăăăăăSocietateaăurmeazăărecomandărileăIASă39ăpentruăaăstabiliăcândăunătitluădeăparticipareădisponibilăpentruă
vânzareăesteădepreciat.ăPentruăaăstabiliăacestălucru,ăesteănevoieădeăra ionamenteăsemnificative.ăCândăfaceăaceastăă
estimare,ăsocietateaăareăînăvedere,ăpeălângăăal iăfactori,ădurataăşiămăsuraăînăcareăvaloareaăjustăăaăuneiăinvesti iiăesteă
maiămicăădecâtăcostulăacesteia;ăşiăsănătateaăfinanciarăăşiăperspectivaăpeătermenăscurtăaăentită iiăemitente,ăinclusivăaă
unorăfactoriăcumăarăfiăperforman aăindustrieiăşiăaăramurii,ăschimbărileătehnologiceăşiăfluxurileădeănumerară
opera ionaleăşiădeăfinan are.

                      -   

ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăăînregistratăăînăRomâniaăşiădesfăşoarăăactivitateaăatatăpeăpia aăinternă,ăcatăsiăpeăceaăexternă.

ăăăăăăăăăăConducereaăsocietatiiăevalueazăăperforman aăsegmentelorădeăactivitateăpeăbazaăprofituluiăînainteădeă
impozitare,ădeăcheltuieliăfinanciareăşiădeăceleăcuăamortizareaăşiădepreciereaă(„EBITDA”).ăRezultateleăactivită iloră
întrerupte nu sunt incluse în evaluarea EBITDA.

5ăINFORMA IIăPEăSEGMENTE

societateaăaărealizată8șădinăcifraădeăafaceriăînăstrăinătate.

(d) Deprecierea titlurilor de participare disponibile pentru vânzare

ăăăăăăăăăăActivitateaăesteăanalizatăădinăperspectivaătipuluiădeăserviciiăprestate.ăDinăpunctădeăvedereăgeografic,ă
aproximativă8șădinăcifraădeăafaceriăaăfostărealizatăăpeăbazaăserviciilorăprestateăînăIsrael,ărestulăserviciilorăfiindă
prestateăpeăpia aăinternă.

          In anul

                      -                         -   

 

ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiatăălaă 2017 suntăurmătoarele:

                2,668         (3,287,708)

99.73% 0.06% 100.00%

Total venit pe segment

TOTAL

        (1,080,880)

Profit/(pierdere) inaintea impoz.pe profit                 2,668            (802,171)         (1,430,308)

         3,748,672 

ăăăăăăăăăăInforma iileăpeăsegmenteăpentruăperioadaăîncheiatăălaă

            101,560 

        (4,885,845)

2018

              31,794 

2018 0.20%

           (144,039)

Cheltuieliăopera ionale

        (1,057,897)

Foraj

        (2,229,811)

             (11,675)

                      -                         -                         -   

        (1,057,897)

Cheltuiala cu amortizarea                     (84)

      (44,671,272)

           (802,171)

Venituri

        (2,488,205)

              31,794        49,825,140 

        (1,306,388)

       49,691,787 

Costuriăfinanciareă–ănet

       49,691,787 

                      -              (936,841)

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuăprimulătrimestruădinăplanulădeăreorganizareărapoarteleăîntocmiteădeăConducereaăsocietă iiăvoră
urmăriăîndeplinireaăindicatorilorăasuma iăprinăplanulădeăreorganizareăînăceeaăceăprive teăveniturile,ăcheltuielileă
directe,ăcheltuielileăindirecte,ămarjaăopera ională,ăEBITDA.

        (4,897,603)
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La 31 12

                       0 

               (8,289)

            228,408                 6,792 

        (1,011,637)

            603,244 

        (4,796,754)                (5,584)

                      (0)

      (20,463,150)

           (329,318)

       17,337,109               69,274 

        (1,668,134)

              28,681 

Valoareăcontabilăănetăă
ini ialăărecalculată

                      -   

                      (0)
223

       43,634,630               29,889 

S
         5,329,690        48,244,003 

Intrări
Diferen eădinăreevaluare

           (936,553)Ie iriăactiveăcore

                      -   

                      (0)

Intrări

2017

TOTAL

                      -   

Val.contabil ănet ăfinal

Cost sau evaluare

231

                      -   

     100,171,876 

         5,329,690 

Terenuriă iă
cl diri

2018

Valoareăcontabilăănetăă
ini ialăărecalculată

             (41,026)                 3,116                       -               880,713 

            235,200 

           (933,437)

                      -                         -   

        (4,894,374)Ch.cuăamort. iăalteădeprec.              (92,036)

           (286,257)

Val.contabil ănet ăfinal

                      -   

               (3,116)

         5,222,839 

      (56,537,246)

212

           (201,538)           (792,976)

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

93.33%

Venit intre segmente                       -                         -   

         1,280,791         (9,792,662)

       48,244,003 

redate în tabelul de mai jos:

Mobilier, 
dot riă iă

echipamente

Active în 
curs de 

construc ie
TOTAL

        (9,791,485)

                      (0)        53,602,374               28,681 

3

Profitul / (pierderea) anului          1,280,791 

5

6ăIMOBILIZ RIăCORPORALE

Profit / (pierdere) inaintea impoz.pe profit

 

2018

                      -                 14,974 

        (1,279,613)

        (2,767,912)

           (994,986)

1.92%

            603,244        31,498,039 

Cheltuieliăopera ionale

Costuriăfinanciareă–ănet

                      -   

Cheltuiala cu amortizarea                (1,945)         (2,699,529)

Construc ii
100.00%

        (6,300,158)

        (1,614,881)

                      -   

2017

Total venit pe segment        29,397,389 

4.75%

        (7,015,644)

           (195,306)       (51,748,752)

S

                      -   

                      -   

         1,283,208         (6,028,586)

        (1,264,639)        (9,792,662)

                  (473)

Foraj

      (37,526,625)      (35,697,547)           (214,197)

Profită/ă(pierdere)ăoperational( )ăpeăsegment

             (66,438)

              14,974 

                      (0)      106,081,971 

Amortizareăcumulată

Active în 
curs de 

construc ie

         1,497,405 

         1,497,405 

TOTAL

       31,498,039 

Venituri

Altele

      (57,194,613)

1

Mobilier, 
dot riă iă

echipamente

        (9,776,511)

Instala iiă iă
ma ini

2 8 61

         5,329,690 

            394,206 

              28,681 

       29,397,389 

precumă iămodificărileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsuntăăăăăăăăăăValoareaăcontabilăănetăăla

         5,222,839 
241

         5,509,096 

       48,887,358 

           (371,109)

                      -          39,590,671        39,590,671 

     

Instala iiă iă
ma ini

redate în tabelul de mai jos:

      (18,786,727)

   

S

3

       24,445,735 

                      -   

5

Terenuriă iă
cl diri

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabilăănetăăla 2017

       41,852,118                       (0)

Val.contabil ănet ăfinal        48,244,003 

     105,911,957 

      (52,309,583)

         5,524,996 

                      -   

                      (0)       99,992,755 

  

O

Ch.cuăamort. iăalteădeprec.

       53,602,374 

        (7,377,265)

Ie iri
Diferen eădinăreevaluare

Cost sau evaluare

                      -   

Val.contabil ănet ăfinal

                      -   

S

Amortizareăcumulată

             (32,303)                       -   

Ie iriăactiveănonăcore             918,622 

              29,889 

       53,602,374 

           (365,525)

                      -                         -                         -   

                      -   

2

precumă iămodificărileăacesteiaăînăperioadaădeăraportareăsunt

                      (0)        48,887,358 

                      -   

214
       43,634,630 

            400,999 

213211
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.

lei (la 31 12 valoarea era de: lei)

La 31 12 La 30 06

La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

30 06

La 31 12 La 30 06

Amortizareăcumulată

               71,504 

               16,504 

          6,110,539 

Alteăinvesti iiăpeătermenălung

        35,998,841 

                        0 

Garan iiăpentruăserviciileăfurnizateăter ilor           1,286,090 

ăăăăăăăăÎmprumuturileăbancare,ăfacilită ileădeădescoperitădeăcontăşiăscrisorileădeăgaran ieăsuntăgarantateăcuăactiveă

2017

2018

             944,955              807,364 

61,759,192

               71,504 

100.00

Dafora Rus SRL

2017

 

        10,183,261 

             878,868 

Ecocostruct SRL

societateaăaveaăurmătoareleăfiliale:

2017

95.00

Valoareăcontabilăănetăăini ialăărecalculată

68,928,732

ăăăăăăăăăăVehiculeleăşiăutilajeleăincludăurmătoareleăsumeăpentruăcareăSocietateaăesteălocatarulăînăcadrulăunuiăcontractă
de leasing financiar:

          2,113,527 

2017

          1,123,131 

2018

               71,504 

                       -   

Transferuri din mijloace fixe

Vânzări

Investi iaăînăîntreprinderileăasociate

Valoareăcontabil ănet

2017

               71,504 

          2,790,438 

Titluriădeăparticipa ie

ăăăăăăăăăăTerenurileăşiăclădirileăSocietătiiăauăfostăreevaluateăultimaădatăălaă31ădecembrieă2016ădeăcătreăevaluatoriă
independen i.ăLaă31ădecembrieă2008,ăSocietateaăaăreevaluatăşiăcelelalteăclaseădeăimobilizăriăcorporale.ăEvaluarileăs-
auăfacutăpeăbazaăinformatiilorădeăpeăpiată.

Investi iiăînăfiliale

2018

ăăăăăăăăăăSitua iaăimobiliz rilorăfinanciareănete,ăseăprezint ăastfel:

          1,234,659 

imobilizateăcuăvaloareăcontabilăănetăădeă:

ăăăăăăăăNuăaăfostăcapitalizatăădobândăăînăcostulămijloacelorăfixeăînăcursulăanului

               19,908 

7 IMOBILIZARI FINANCIARE

ăăăăăăăăăăSitua iaăTitlurilorădeăparticipareăşiăaltorăinvesti iiănete,ăseăprezint ăastfel:

2018

Dafora Ukraina SRL                19,908 

6583 = 311        13,183,950        13,183,950 

          La data de 

Alteăinvesti iiăpeătermenălung

%

          1,016,460 

             944,955              807,363 

          2,302,550 

        32,678,739 

Costă–ăcontracteădeăleasingăfinanciarăcapitalizate         38,789,279         38,789,279 

71.09           1,031,719           1,031,719 

               16,504 

          9,060,130                        (0)80.03MăcelăriileăMediaşăSRL
2018

 

Discret SRL 100.00                10,000                10,000 

Valoareăcontabil ănet ăfinal

               45,000 

ăăăăăăăăăăÎncepândăcuălunaăiunieă2017ăsocietateaăaăînceputăvalorificareaăactivelorănonăcoreăînăurmaăpromovăriiă
acestoraă iăpublicăriiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzareăconformăstrategieiădeăvalorificareăaăactivelor,ăparteăaă
planului de reorganizare.

Dafora Drilling SRL 99.78                45,000 

Activeăde inuteăînăvedereaăvânz rii

2018

       15,623,734                    311 RD311

0

       15,623,734 

RC311                       -   

Active 
de inuteăînă

vederea 
vânz rii

TOTAL

6532 = 311          2,439,784          2,439,784 

2018
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La 31 12 La 30 06

30 06

La 31 12 La 30 06

30 06

La 31 12 La 30 06

La 30 06

2

La 31 12

La 31 12 La 30 06

Împrumuturi 
iă

crean e2018

TOTAL

2017 2018

          5,355,348 

                   944,955 

                   36,091,890 

Împrumuturiăcătreăpartiăafiliate           5,355,348 

TOTAL

Active financiare disponibile
 pentru vânzare                                                                      

  4,428 

                3,216,046 

              42,118,715 

                   944,955 

Activeăconformăbilan ului

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

Active financiare disponibile
 pentru vânzare                                                                      

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar                 3,407,465 

Împrumuturiăc treăp r ileăafiliate

2018

              40,444,311 

DÎ
         (6,489,042)

2017

              38,902,670 

          1,031,719 

2018

8 INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII

              38,902,670 

     431 

Investi iaănet ăînăfiliale

                3,407,465 

Dobândaădeălaăpăr iăafiliate

     444 

          1,133,694 

Provizionăpt.deprec.împrumuturilorăcătreăpăr iăafiliate
          1,133,694 

2017

                   944,955 

Numerarăşiăechivalenteădeănumerar

Împrumuturi 
iă

crean e

                3,216,046 

447

                   807,364 

              39,499,356 

Clien iăşiăalteăcrean eăcuăexcep iaăavansurilorăcatreă
furnizoriăşiăaăcrean elorăfiscaleă

         (6,489,042)

CÎ

Activeăconformăbilan ului

Active financiare 
disponibile 

pentru vânzare

Investi iaănet ăînăîntreprinderileăasociate

               71,504 

                   807,364 

                       -   
495,CÎ495,DÎ

     446 

                   42,926,079 

              36,091,890 

          9,060,130 MăcelăriileăMediaşăSRL

45.82

               71,504 

Active financiare 
disponibile 

pentru vânzare

TOTAL

     437 

Dafora Ukraina SRL

20182017

        77,967,265 

                   807,364 

          La data de 

ăăăăăăăăăăPentruăîmprumuturileădepreciateăcătreăpăr iăafiliateăaăseăvedeaănotaă10.

                       -                          -   

        77,967,265         77,967,265 

Ecocostruct SRL

societateaăînregistraăajustariăpentruătitluriăsubăformăădeăintereseădeăparticipare:

  4,424   4,411   4,482 

               19,908 

societateaăînregistraăajustariăpentruădepreciereaăinvesti iilorăla:

          1,051,627 

     La data de 2018 societateaăde ineaătitluriăsubăformăădeăintereseădeăparticipareăînăurmătoareleăentită i:

        10,111,757 

CONDMAG SA

CONDMAG SA

2017

               19,908 

2018

2018

                       -   

        77,967,265 

%

     La data de 

          1,031,719 

TOTAL

                       -   
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La 31 12 La 30 06

          6,489,042 CÎ

               20,237 

2017

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

Transgaz SA              888,966 

ăăăăăăăăăăToateăactiveleăfinanciareădisponibileăpentruăvânzareăsuntăpeătermenălungăşiăincludăurmătoarele:

SIF MOLDOVA

             757,353 

2018

Titluri necotate

VES SA
                 2,760 

               20,237 

               32,952                27,014 

             787,127 

                 2,800 

10ăCLIEN IăŞIăALTEăCREAN E

9 ACTIVE FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VÂNZARE

491.01

418

418.03

Minus:ăajustareăpt.depreciereaăcrean elorăcomerciale          (5,178,446)          (5,275,046)

          2,911,745 

Sumeădatorateăclientilorăpentruălucr riăcontractualeă-
nete

          2,586,103 

          2,094,871 

          3,179,824 

          2,045,948 409

        19,455,597         23,275,385 

Titluri cotate

Avansuriăcătreăfurnizori

            (593,721)

Transgex SA                20,237                20,237 

             924,718 

Re ineriă(garantii)

            (109,247)

        13,357,669 

          8,860,443           8,213,954 

Împrumuturiăcătreăpăr iăafiliate

          1,177,273 

495,CR

             244,840 

2678

       (13,811,150)

             241,333 

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăre ineriă(garantii)          (1,234,659)

       (13,116,336)REC.

Minus:ăajust.pt.deprec.împrumuturilorăcătreăpăr iăafiliate

Crean eăfa ădeăp r iăafiliateă–ănet

495,CÎ 495,DÎ

ăăăăăăăăăăValoareaăcontabilăăaătuturorăcrean elorăcurenteăaproximeazăăvaloareaăjustăăaăacestora.ăNuăexistăădiferen eă
semnificativeăîntreăvaloareaăcontabilăăşiăvaloareaăjustăăaăgaran iilor.

Crean eădinăavansuriăc treăfurnizori              910,040 
         (1,135,908)

Crean eăcomercialeă–ănet

Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucrăriăcontractuale
Minus: ajustare pt. deprecierea sumelor datorate 
clientilorăpt.ălucrăriăcontractuale

491.02

            (593,721)

          4,502,377 

        24,634,043 

2017 2018

             944,955 
 

        28,550,431 

          5,096,098 

411Crean eăcomerciale

 

Minus:ăajustareăpentruădepreciereaăaltorăcrean e 496             (206,771)

         (1,195,099)491.05

             653,456 

Alteăsumeănefacturateăclien ilor           6,063,591 

Alteăcrean e

Minus:ăajust.pt.depr.crean elorădinăavansuriăcătreăfurniz.

8.6

512-GBE

Por iuneaăcurent :ăre ineriă(garantii)           6,979,296 

TOTALăCREAN E
 

        37,270,939         39,997,449 

AlteăCrean e

 

Minus:ăajust.pt.depreciereaăcrean elorădeălaăpăr iăafiliate

             899,772 

Crean eăfa ăădeăpăr iăafiliate         14,055,990 

          1,286,519 

                       -   

          6,489,042 

Împrumuturiăc treăp r iăafiliateă–ănetă(Notaă29)

         (1,286,090)

                       -   

DÎ

491.04

          7,574,353 

4091.3

             446,684 

CR REC

             807,364 
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La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

La 31 12 La 30 06

  

                       -   

3

1

La 1 ianuarie
          6,489,042 

                    760 

        29,808,834 

2018

Sume neutilizate stornate
          7,185,180 

        13,810,625 

1

               36,261 

             421,067           1,111,080 

TOTAL

 

        16,017,440 
2

2017

EURO

             972,876 

3

          7,202,484 
Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei

Ajustăriăpt.depreciereaăcrean elorăfa ăădeăpăr ileăafiliate

          7,174,563 

1

          7,174,563 

3

La 1 ianuarie

        27,346,610 

        13,027,774 

ăăăăăMişcărileăaferenteăajustarilorăpt.depreciereaăcrean elorăSocietatiiădeălaăp r ileăafiliateăsuntădupăăcumă
urmează:

Sume neutilizate stornate

ăăăăăăăăăăMişcărileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleă
circulanteă-ănet”ăînăsituatiaărezultatuluiăglobală(notaă20).ăSumeleăînregistrateăînăcontulădeăajustariăpentruădepreciereă
sunt,ăînăgeneral,ăeliminateădinăbilan ăatunciăcândănuăseăanticipeazăăposibilitateaărecuperăriiăaltorăsume.

2018

USD

2018

LEI

3              639,829 

ăăăăăăăăăăVechimeaăcren elorăcomercialeăcareăsuntăscadente,ădarănedepreciate,ăseăprezintăăastfel:

TOTAL

Între 3 - 6 luni

2017

495,CÎ495,DÎ

Sume neutilizate stornate Împr.

Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei Dob.                        -                          -   
La 31 decembrie

495,CR

Ajust.pt.deprec.împrumuturilorăacordateăpăr ilorăafiliate           8,724,774 

2017

Crean eădepreciateăpeăparcursulăperioadei

          2,235,732 

2018

               32,774 
La 31 decembrie

             551,450 

ăăăăăăăăăăMişcărileăaferenteăajustarilorăpentruădepreciereaăîmprumuturilorăacordateădeăSocietateăp r ilorăafiliateă
suntădupăăcumăurmează:

        13,544,833 Pânăălaă1ălună

3

2017 2018

 

1 3              906,181 

1 3
        39,997,449 

ăăăăăăăăăăValorileăneteăaleăclien ilorăşiăaltorăcrean eăaleăSocietatiiăsuntăexprimateăîn:

 

2

ăăăăăăăăăăMişcărileăajustarilorăpentruăcrean eădepreciateăauăfostăincluseăînă„Ajustariădeăvaloareăpentruăactiveleă
circulanteă-ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.

2017

 

Ajustăriăpentruădepreciereaăcrean elor

491

          9,923,569 

496

        23,275,385 

          1,100,463 1

La 1 ianuarie

La 31 decembrie

        15,458,896 

 

          6,489,042 

ăăăăăăăăăăMişcărileăajustarilorăpentruăîmprumuturiădepreciateăacordateăpăr ilorăafiliateăauăfostăincluseăînă„ajustariădeă
valoareăpentruăactiveleăcirculante,ănet”ăînăcontulădeăprofităşiăpierdere.

        13,810,625 

        19,455,597 

ăăăăăăăăăăMişcărileăajustărilorăpentruădepreciereaăcrean elorăcomercialeăaleăSocietă iiăsuntăurmătoarele:

1                        -             4,785,528 
Între 6 - 12 luni
Peste 12 luni

        10,152,354 

        37,270,939 

          1,344,438 

          2,758,265              815,626 

  

          6,489,042 

             448,988 

 

Între 1 - 3 luni           2,450,691           2,627,710 
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30 06

La 30 06

31 12

La 31 12

30 06

              33,316,684 

302

12ăNUMERARăŞIăECHIVALENTEăDEăNUMERARă

Numerarăînăcasă

2018

         (5,425,179)

            500,766,391 

            139,586,800 

            236,889,889 

            125,080,214 

            140,968,822 

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

23.63%

                 7,054 

TOTAL

23.63%

2018 numărulătotalăautorizatădeăac iuniăesteăde

2017

Capital social 
(retratat)

          La data de 

Ajustari pentru depreciere stocuri  

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice 12.48%

          3,407,465 

2018 structuraăac ionariatuluiăsocietă iiăesteăurmatoarea:

          3,208,992 

Marfuri

303

1,002,323,294

100.00%

            140,968,822 

49.96%

13.93%

Al iăac ionariăpersoaneăjuridice

301

valoareănominalăădeă0,1ălei/ac iune.ăToateăac iunileăemiseăsuntăplătiteăînăîntregime.

                        0 

Alte stocuri

Num rădeăac iuni

              70,428,821 

2017 2018

11 STOCURI

Capital social 
(retratat)

CălbureanăGheorghe

531
Conturi bancare

             292,886              142,684 

3946

            125,080,214 

              19,631,776 13.93%

                        0 
          1,529,026 

buc. fiecare având o 

CălbureanăGheorghe               70,428,821 

Foraj Sonde SA Craiova

         1,002,323,294 

4428
331

354346

          La data de 2017

          6,248,113 

Num rădeăac iuni Procentăde inere

12.48%               17,591,540 

TOTAL          1,002,323,294 100.00%

structuraăac ionariatuluiăsocietă iiăeraăurmatoarea:

          6,260,286 

2018

ăăăăăăăăCompaniaăaăconstituităinăcursulăanuluiădeăraportareăajustăriădeădepreciereăpentruăstocuriăcuămi careălentăăsauă
fărăămi careăînăpropor ieădeă50șăpentruăceleăcuăvechimeăîntreă361-720ăzileă iă100șăpentruăceleăcuăvechimeămaiă
mare de 720 zile.

Procentăde inere

393

13ăCAPITALăSOCIALăŞIăPRIMEăDEăCAPITAL

              33,316,684 

          2,989,246 
  

3945

          1,529,026 

          2,986,849 

345

3921

            236,889,889 

ăăăăăăăăăăAjustareaădeprecierilorăpentruăcrean eă iăîmprumuturiăcătreăpăr ileăafiliateăsuntăinfluen ateădeăreevaluareaă
crean eloră iăîmprumuturilorăînăvalută.

          3,386,760 

Materii prime si materiale consumabile 308

348
4091

378

391 3922

371
Produc iaăînăcursădeăexecu ieă

Al iăac ionariăpersoaneăfizice

             329,831 

398

Produse finite 

          3,216,046 

         (5,260,517)

             329,940 

            139,586,800 

381

Foraj Sonde SA Craiova

351

2017

TOTAL

TOTAL

               20,706 

          La data de 

              19,631,776 

            500,766,391 49.96%

ăăăăăăăăăăăăDiferen aădintreăvaloareaănominalăă iăvaloareaăraportatăăconformăIFRSăadoptateădeăUniuneaăEuropeanaă
constăăînăajustăriădeăhiperinfla ie,ăcareăauăfostăînregistrateăînăconformitateăcuăIASă29ă„Raportareaăfinanciarăăînă
economiileăhiperinfla ioniste”ăpânăălaă31ădecembrieă2003.ăÎnăcursulăanuluiă2017,ăac iunileăSocietă iiăauăfostăreluateă
laătranzac ionareălaăBursaădeăValoriăBucure ti.

              17,591,540 
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SBS
CD

SBSTL
CDTL

 

Por iuneaăcurent

          1,408,291 
TOTAL

Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăcreditoriădiver i
TOTAL

         (2,422,625)

         (2,867,609)

                       -   

1061

          3,179,824 

2017

ă-ăvaloareaăestimatăătotalăăaăcontractelorăesteădeă98.579.444 lei;

ă-ăvaloareaătotalăăaăcosturilorărealizateăpanaălaă30.06.2018ăesteădeă41.696.490 lei;

418.03

14ăCONTRACTEăDEăCONSTRUC IE

#####

2017

16ăFURNIZORIăŞIăALTEăDATORII

          5,190,058 

        15,659,000 

ă-ăvaloareaătotalăăaăgaran iilorădeăbunăăexecu ieăre inuteăesteădeă5.401.638 lei.

Cuăprivireălaăcontracteleădeăconstruc iiăînăderulareălaă30.06.2018ăsuntăprezentateăurmătoareleăinforma ii:

        46,034,024 
105

17.8.
         (2,596,874)

                       -                          -   

        42,431,545 

                 4,076 

        38,195,337 

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ădatoriiăcomerciale

          8,894,568 

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăavansuriădeălaăclien i                       27 

Diferente val.justa active financ.disponibile pt.vanzare 

17.7.

        10,046,014 17.8.
          1,371,185 

        66,050,243 

          5,096,098 

Sumeădatorateădeăclien iăpentruălucrăriăcontractuale

Avansuriădeălaăclien iă

 

             825,889 

            (827,493)

        46,034,024 

        15,659,000 

ă-ăvaloareaătotalăăaăavansurilorăprimiteădeăSocietateăesteădeă0 lei;

2018

Pozi iaănetăăaăcontr.înăcursădeădesfăş.înăbilan ulăcontabil

          1,123,102 

          5,171,627 

 

         (3,544,508)

Personal,asigurăriăsocialeăşiăalteăimpozite
12.7. 17.7.

2018

          3,202,795 

             251,547 

Alte rezerve 1068

        45,299,154 

             485,966 419

                (4,076)

             389,138 

              (21,802)

          5,096,098 

Sumeădatorateăclien ilorăpentruălucrăriăcontractuale

               23,065             (419,106)

            (970,727)

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăgaran iiă

            (889,723)

          3,179,824 

1034

Datorii comerciale 

          4,933,165 

2018

          2,637,330           3,923,801 

                       -   

 

  

TOTAL

              (22,971)               (93,960)
TOTAL

Garan ii
        22,693,929         30,080,341 

Rezerve legale 

2017

        34,650,829 

Impozit pe profit amanat de nat.rezervelor
1035

Sumeădatorateăpăr ilorăafiliateă(Notaă29)

419L

 

 

17.4.12.4.

17.4.

Creditori diversi

167.02TL

12.8.

        66,364,067 

15 ALTE REZERVE

Rezerve din reevaluarea terenurilor si cladirilor

ă-ăvaloareaăvenituriădinăproduc ieăînăcursărealizatăă iănefacturatăăesteădeă2.455.946 lei.
ă-ăvaloareăvenituriădinăajustăriă”venituriădinăconstruc ii”ăînăperioadaădeăraportareăesteădeă2.417.800 lei.

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăăcontabilăădatoriileăcomercialeăpentruăcareăexistăădistribuiriăînă
planulădeăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenăscurtă
a aăcumărezultăădinăplanulădeăplă i,ăiarăînăeviden aăextracontabilăăînămodăanaliticădatoriileăcomercialeăa aăcumă
rezultăădinătabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexistăădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.

Minusăpor iuneaăpeătermenălung:ăsumeădatorateăpăr ilorăafiliate
Minusăportiuneaăpeătermenălung:ăpersonal,asigurăriăsocialeăşiă
alte impozite
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                       -   

Împrumuturi bancare pe termen lung         45,823,167         38,154,625 

        18,466,391         14,961,859 

          4,707,800 
ÎPATS

        67,236,442 TOTAL
                       -   

TOTAL

Datorii din contracte de leasing financiar 

2017

        31,384,086 

17 ÎMPRUMUTURI

ăăăăăăăăăăValorileăcontabileăaleăîmprumuturilorăcontractateădeăcompanieăsuntăexprimateăînăurmătoareleădevize:

ăăăăăăăăăăValoareaăjustăăaăîmprumuturilorăaproximeazăăvaloareaăcontabilăăaăacestora.ăImpactulăscontăriiănuăesteă
semnificativ, deoarece toate împrumuturile au rate ale dobânzii variabile. Nu au fost contractate împrumuturi noi 
înăprimulăsemestruăalăanuluiă2018.ăLaă30ăiunieă2018,ăSocietateaăareăîmprumuturiădeălaăurmătoareleăbănci:ăBancaă
Transilvania, BCR, BRD, Piraeus Bank (preluare de la Ate Bank), Kredyt Incaso (preluare de la Unicredit Bank), 
A1 Carpi Finance SA (preluare de la Alpha Bank) si Bancpost. Din totalul soldului de 51.833.264 RON de la 30 
iunieă2018,ă13.678.639ăRONăsuntăpeătermenăscurt,ărestulăsumeiăurmândăaăfiăplătităăpeăoăperioadăămaiămareădeăună
an conform planului de reorganizare.

        29,749,120 
        26,328,107         14,630,627 

        13,678,639         10,254,060 
          4,787,752 

        56,077,227 

2017

        85,702,834 
 

        77,207,253 

Datorii din contracte de leasing financiar 

 

        92,169,113 

 

        51,833,264 

ăăăăăăăăăăSoldulădatoriilorădinăleasingăfinanciarăexistenteălaădataădeă30.06.2018ăseădatoreazăăachizi ionăriiăînăleasing,ă
dupăădataăintrăriiăînăinsolven ă,ăaătreiăgeneratoareăCATă(înălunaădecembrieă2015)ă iăaăaltorăechipamenteă(douăă
instala iiădeăforajă-ăăinstalatieăF400ăsiăinstalatieăF350ăTOăBentec)ăutilizateăînăactivitateaăcurentăăă(înălunileăiulieă iă
noiembrie 2017).

2018

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăbancareăaveauăînainteădeăintrareaăînăinsolven ăăaăDAFORAăSA,ăscaden aămaximăăpânăăînă
anulă2019ăşiărataădobânziiăvariabileălegatăădeărataădobânziiăEuriborăsauăRoborăplusăoămarjă.ă

          5,622,930           5,976,179 

          5,622,930 
< 1 an

 

Active privind impozitul amânat: 2017 2018

                       -   

 

Pe termen lung
14.1.

        37,202,637 

ăăăăăăăăăăAnalizaăactivelorăşiădatoriilorăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăseăprezintăădupăăcumăurmează:

14.2.

 

Act.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni
          5,976,179 

(b) Datorii din contracte de leasing financiar 

ăăăăăăăăăăSocietateaăareăînregistrateăanaliticăînăeviden ăăcontabilăăîmprumuturileăpentruăcareăexistăădistribuiriăînăplanulă
deăreorganizare,ăprezentateăînăsitua iileăfinanciareăpeăpor iuneaăpeătermenălungă iăpor iuneaăpeătermenăscurtăa aă
cumărezultăădinăplanulădeăplă i,ăiarăînăeviden aăextracontabilăăînămodăanaliticăîmprumuturileăa aăcumărezultăădină
tabelulădefinitivăalăcrean elorăpentruăcareănuăexistăădistribuiriăînăplanulădeăreorganizare.

          Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat revin 
locatoruluiăînăcazădeăneplată.

Împrumuturi bancare pe termen scurt

(a) Împrumuturi bancare 

Total împrumuturi

ÎPATL

10.1.

                       -   

RON

Împrumuturiădeălaăpăr ileăafiliateă(Notaă29)

10.2.

 

Pe termen scurt

EURO

        29,081,817 
Împrumuturiădeălaăpăr ileăafiliateă(Notaă29)                        -   

 

 

18 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

2018

> 1 an
                       -   

Act.priv.imp.amânatădeărecup.dupăămaiămultădeă12ăluni
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La 31 12
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La 31 12

La 31 12

La 30 06

     (6,884,274)                    -   

            908,095 

             (38,154)

2016

             (22,015)

     (6,884,274)

                      -   

            353,249 

2018

     (5,976,180)

                      -   

2016                    -   

            513,947 

Datorii privind impozitul amânat:

            642,418 

       2,155,843 

4412.01

              32,414 

                       -   

          3,820,336 

                   -   

                   -        (5,976,180)                   -   

J

                   -          1,266,121 

          2,155,843 

                   -   

                   -   

            62,262 

       2,798,261 

Pierdere 
fiscal -

                      -   

         (2,824,669)

ăăăăăăăăModificareaăînăactiveăşiădatoriiăprivindăimpozitulăpeăprofităamânatăînăcursulăanului,ăfărăăaăluaăînăconsiderareă
compensareaăsoldurilorăaferenteăaceleiaşiăautorită iăăfiscale,ăesteăurmătoarea:

Impozitul amânat activ / (datorie) - net

 

         (4,685,643)

 

                      -   

            29,848 

          1,055,836 
Impozit pe profit amânat inclus direct in capitaluri 

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global în 
perioada de raportare

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităamânată–ăactivăesteărecunoscutăcuăprivireălaăpierderileăfiscaleăreportateăînămăsuraăînăcareă
esteăprobabilăărealizareaăbeneficiuluiăfiscalăaferentădinăprofitulăimpozabilăviitor.ăPierdereaăfiscalaăpoateăfiăreportatăă
contra unui venit impozabil viitor, putand fi recuperata pe o perioada de 7 ani. 

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global în 
perioada de raportare

 

2017

                      -   

 

          2,798,261 

ăăăăăăăăăăModificareaăbrutăăaferentăăimpozituluiăpeăprofităamânatăesteăurmătoarea:

          1,422,041 

          789,306             40,248 

                      -               353,249 

          2,155,843 

                      -   

La 1 ianuarie

            702,587 

     (5,622,930)                    -   

                   -   

Dif. val. 
justa active 
financ. disp. 

pt.vanz.

TOTAL

Dat.priv.imp.amânatădeărecup.dupăămaiămultădeă12ăluni

          2,824,669 

         (3,820,337)

> 1 an

          2,798,261 
Dat.priv.imp.amânat de recup.în termen de 12 luni

2017

       2,198,632 

2018

                       -   

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global in 
anul precedent

Datorii privind 
impozitul amânat 

(ct.4412.01)

2017

          752,174 

 

2017

2018

           (589,149)

                   -          1,968,707 

     (5,622,930)                   -   

#VALUE!

            908,095 

       1,416,610 

Depreciere 
accelerat

Deprecierea 
aferenta dif. 
din reeval.

Active privind 
impozitul amânat 

(ct.4412.02)

Contracte 
de 

construc ii
Provizioane TOTAL

                      -   

          827,460 

Situatia rezultatului global (înregistrat)/creditat

2018

            (556,736)               (60,169)
La 31 decembrie 4412          (3,820,337)

 

             (42,789)

Contracte 
de 

construc ii

Înregistrat / creditat în 
situatia rezult.global in 
anul precedent

< 1 an

4412
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La 30 06 La 30 06
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ăăăăăăăăăăOăsumăăsemnificativăăreprezentândăalteăvenituriădinăexploatareăprovineădinăîncepereaăvalorificariiăactiveloră
non-coreăînăurmaăpromovăriiăacestoraă iăpublicăriiăpachetelorăcuăbunurileăscoaseălaăvânzare,ăconformăstrategieiădeă
valorificare a activelor, parte a planului de reorganizare.

-                

Proviz. pt. 
garan iiă
acordate
clien ilor

7412              220,527 7413

Venituri din vanzarea activelor

7532

Proviz. 
pentru 
litigii

               -   

-            

               -     2,167,955      191,063 

2017

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăpensiiăşiăobliga iiăsimilareăs-aăcalculatăprinădeterminareaăobliga iilorăfa ăădeăsalaria iălaă
pensionareăprinăestimareaăprobabilită iiădeăaăseăpensionaădinăsocietateăaăfiecăruiăangajat,ăînăfunc ieădeăvârstă,ăsex,ă
func ie,ăsalariu,ăvechimeăînămuncă,ăvechimeăînăsocietate,ăetc.

(b) Concedii neefectuate 

Alte venituri din exploatare

2017

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruălitigiiăreprezintăă100șădinăvaloareaăuneiăamenziăaplicatăădeăConsiliulăConcuren eiădină
România, a fost reversat ca provizion iar suma a fost inregistrata ca datorie la bugetul statului. Se vor urma prin 
intermediulădepartamentuluiăjuridicăpropriuă iăsubăîndrumareaăadministratoruluiăjudiciarăcăileădeăatacălegale.

             840,856 

7417Venituri din subventii 7415 7416

Proviz. pt. 
proiecte 
cu marja 
negativa 
conform 
IAS 11

               -   

-            

                       -                          -   7418
                       -   

 

Proviz. pt. 
concedii 
neefect.ă iă

alte 
obliga ii

TOTAL

ăăăăăăăăăăProvizionulăpentruăconcediiăneefectuateăpeăparcursulăperioadeiăincludeăcheltuielileăcuăsalariileăşiătoateă
cheltuielile sociale aferente.

        (1,291,463)

Proviz. pt. 
beneficiile

angaj.

     190,371 

19ăPROVIZIOANEăPENTRUăOBLIGA IIăŞIăCHELTUIELI

2018

7583

  2,613,510 

-            

(445,554)   

  1,647,834 

3,246         

       3,163,497      804,479                -   

       4,451,715 

                3,246  -Provizioane suplimentare -            

(a)ăProvizioaneăpentruăgaran iiă

(2,554)       (843,355)   

            (406,354)
          2,048,245 

Alteă(pierderi)/câştiguri–ănet

 - Utilizate în timpul 
anului 

Înregistrat/(creditat) în 
contul de profit / pierdere:

-            

         (2,454,599)

(c) Alte obligatii

2017 2018

ăăăăăăăăăPeăbazaăcontractelorăîncheiateăcuăclien ii,ăsocietateaăacordăăgaran iiădeăbunăăexecu ieăclien ilorăsăi,ădeă5ă–ă10ă
șădinăvaloareaătotalăăaălucrărilorădeăconstruc ieăfacturate.ăSocietateaăaăcalculat:
-ăprovizioaneădeă10șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbunăăexecu ie,ăpentruăaăputeaăacoperiădefecteleăpeăperioadaădeă
garan ie,ăpânăălaărecep iaăfinală,ăavândăînăvedereăfaptulăcăăaceastaăesteăceaămaiăbunăăestimareăaăcosturiloră
repara iilorănecesare;
-ăprovizioaneădeă100șădinăvaloareaăgaran iilorădeăbunăăexecu ie,ăpentruăgaran iileădeăbunăăexecu ieăcareăseă
estimeaza ca nu vor putea fi recuperate dupa expirarea perioadei de garantie.

             220,527 
                       -   

          1,362,278 

 

          1,362,278 

 

2018

            (935,914)

 

21 ALTE VENITURI

6532               (95,058)

20ăALTEă(PIERDERI)/CÂŞTIGURIă-ănet

74147411

Cheltuieli privind activele cedate 6583

Venituri din sconturi primite 767

2
7419
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24ăVENITURIăŞIăCHELTUIELIăFINANCIARE

       (10,940,648)

Alteăimpozite,ătaxeăşiăcheltuieliăsimilareă

              (23,620)

ăăăăăăăăăăCheltuielileămariăcuăenergiaăseădatoreazăăfaptuluiăcăăreprezintăăoăalternativăămaiăeconomicăă(acoloăundeă
beneficiarulă iăproiectulăpermite)ădecâtăvariantaătermicăăcuămotorină,ăaceastaădinăurmăăgenerândă iăoăie ireădeăcashă
imediată.

2017

 

6581

            (343,001)

662                        -                          -   

Câ tiguri/(pierderi)ăneteădinăschimbăăvalutarăaferenteă
activită ilorădeăfinan are

2018

667

ăăăăăăăăăăLaăpozi iaăDespăgubiri,ăamenziăşiăpenalizăriăpondereaăceaămaiămareăoăreprezintăăvaloareaăechipamenteloră
pierduteăînăsubteranăînătimpulăopera iunilorădeăforaj.

                       -   

            (481,135)

Alte cheltuieli de exploatare 

663

655.0652.0

2017

22 ALTE CHELTUIELI

Alte venituri financiare

 

666.02

Despăgubiri,ăamenziăşiăpenalizăriă
656.0

 

23ăCHELTUIELIăAFERENTEăBENEFICIILORăANGAJA ILOR

657.0

         (8,163,156)

Cheltuieli cu dobânda:

767

          9,060,130 

Energieăelectrică,ăîncălzireăşiăapaă

                       -   

2018

 - Obligaţii din contracte de leasing financiar

                       -   Câ tiguriă(pierderi)ădinăproviz.ăpt.ădepreciereaăimob.financiare

2018

            (994,986)

Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciareă-ănet

7611

2017

                       -   

         (1,606,612)

6585.0          (2,138,617)

                 2,771 

(786-686)

Cheltuieliăcuăasigurăriăsocialeă

 - Împrumuturi bancare

            (945,808)

2017

635

Salariiăşiăindemniza iiă 7

2017

            (640,616)

NUM RăMEDIUăDEăANGAJA I

 

666.01                          -   

            (669,798)

Venituri din dobânzi:

         (2,109,211)

                         -   

Cheltuieli financiare 

       (10,489,226)

668 768

668 768

            (529,046)

                   2,771 

         (9,060,130)Câ tiguriă(pierderi)ădinăinvesti iiăfinanciareăcedate

2018

                (23,620)

NMS

 - Venituri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt

         (1,209,345)

661

 

(668-768)

4518                          -   

 

Alteăcâ tiguriă(pierderi)ăfinanciare

762

                   2,367 

 

 

                 2,367 

         (3,262,099)
6531.0             (381,266)             (642,688)

             136,944 

                         -   

310.25 307.13

666.03                          -   

       (11,469,694)

            (330,409)

              (362,809)

 

          1,028,331 

 

         (2,326,070)

6588.0

2017

Venituri din interese de participare

 - Venituri din dobânzi la împrum. acordate părţilor afiliate

2018

Numărădeăangaja i

               98,668 

 - Alte cheltuieli privind dobanzile

645

7615

(764-

         (1,468,596)

          1,025,560 
Venituri financiare

Venituri financiare

2018

                       -   

766

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI

 

             237,979 

         (1,080,880)

763

(665-765)

Cheltuieli financiare          (1,232,965)

605

6582.0

7613

CHELTUIELI FINANCIARE NETE

              (277,807)

6587.0
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i

2017

 - Deduceri

Impozit curent:

2018

(b) Diluat

                       -   

              (14,974)

691

691

         (5,512,906)

42

               14,974 

2017

                  (3.28)

         (9,791,485)          (2,229,811)

2017

 - Impozit curent la profitul aferent anului 
792
692

Rezultatăaferentăac ionarilorăsocietă iiă          (3,287,708)

Cheltuiala / Venitul cu impozitul pe profit 692 792

2017

Numărulămediuăponderatăalăac iunilorăordinareăînăcursădeă
emisiune (mii)

                  (9.75)

          În anii 

          1,002,323 

nuăauăfostăplătiteădividende.

     (210,092,494)

       (11,762,549)

 - Minus: Credit fiscal

       (14,680,348)

            (356,770)

26ăREZULTATULăPEăAC IUNE

          1,057,897 

             469,116 

2018

ăăăăăăăăăăImpozitulăpeăprofităalăSocietatiiădiferăădeăsumaăteoreticăăcareăarărezultaădacaăs-arăutilizaărataăaplicabilăă
profitului societatii astfel:

25 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

                       -   

 - Cheltuieli nedeductibile fiscal

          1,057,897 
Impozit amânat (nota 18):

         (9,776,511)

          1,002,323 

ă-ăOrigineaăşiăstornareaădiferen elorătemporareă

2018

ăăăăăăăăăăRezultatulădiluatăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăajustareaănumăruluiămediuăponderatăalăac iunilorăexistenteă
pentruăaăluaăînăconsiderareăconversiaătuturorăac iunilorăpoten ialădiluate.ăSocietateaănuăareădatoriiăconvertibileăsauă
op iuniădeăemisieădeăac iuniăcareăpotăfiătransformateăînăac iuniăcomuneăcareăarăputeaăduceălaăajustareaănumăruluiă
mediuăponderatăalăac iunilor.

37           4,166,392 

Efectele fiscale ale:

Profit impozabil / (pierdere fiscala)      (221,064,813)

        15,700,415 

45

         (1,057,897)

                       -   

19

(a)ăDeăbaz

 - Utilizarea de pierderi fiscale nerecuperate anterior

         (2,736,135)

Impozitul calculat la rata de impozitare

2018

ăăăăăăăăăăRezultatulădeăbazăăpeăac iuneăesteăcalculatăprinăîmpăr ireaăprofituluiăaferentăac ionarilorăsocietă iiălaănumărulă
mediuăponderatăalăac iunilorăordinareăaflateăînăemisiuneăînătimpulăanului,ăcuăexcep iaăac iunilorăordinareă
achizi ionateădeăsocietateăşiăpăstrateăcaăac iuniădeătrezorerieă(notaă13).

                       -   

Profit/(pierdere) înainte de impozitare 

             238,462 

              (14,974)

         (3,095,182)

         (1,566,638)

       (10,056,061)

 - Alte sume asimilate veniturilor 11.2
ă-ăVenituriănesupuseăimpozitării 24

Cheltuiala/venitul cu impozitul pe profit 
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         (9,834,641)          (3,136,805)

         (9,503,590)

             828,042 

             443,036 

(a) Litigii

ăăăăăăăăăăSocietateaăesteăobiectulăunuiănumărădeăac iuniăînăinstan ăărezultateăînăcursulănormalăalădesfăşurăriiăactivită ii.ă
Conducereaăsocietatiiăconsiderăăcăăacesteăac iuniănuăvorăaveaăunăefectăadversăsemnificativăasupraărezultateloră
economiceăşiăaăpozi ieiăfinanciareăaăsocietatii,ăcuăexceptiaăcelorăprezentateăînăacesteăsituatiiăfinanciare.

         (1,187,714)

             640,616 

         (1,288,217)

Profităopera ionalăînainteădeămodific rileăcapitaluluiă
circulant

27ăNUMERARăGENERATăDINăACTIVIT ILEăDEăEXPLOATARE

                       -   

28ăCONTINGEN E

                (2,396)

 - Pierderi din schimbul valutar  

          6,630,480 

ă-ăProvizioaneăpentruăobliga iiăşiăcheltuieliă

 - (Venit)/pierdere din vanzarea activelor non core

          4,897,603 

      253,954,671 

Modific riăaleăcapitalăcirculant:

          3,429,644 

 - Depreciere

 - Datorii comerciale si alte datorii         21,332,603 

          2,752,650 

 - Ajustari de depreciere pt.investitii in entitati afiliate

(c)ăPre ulădeătransfer

          2,151,789 
          3,603,917  - Pierderi din creante              595,737 

            (919,591)ă-ăAjustariădeădepreciereăpentruăstocuriăşiăcrean eă

         (3,287,708)

2017

Numerar generat din exploatare

        10,779,274 

ă-ăCrean eăcomercialeăsiăalteăcrean e

          1,057,897 

ă-ăCheltuiala/(venitul)ăcuăinregistrareăplanăplă iăconformă
plan reorganizare

2018

Profit/(pierdere) net

ă-ăImpozităpeăprofităcurentă iăamânată(notaă25)

                (5,724)

     (274,069,331)              209,696 

 - Venituri din dobânzi 
             396,285 

             274,581 

Ajust riăpentru:

ăăăăăăăăăăSocietateaăareădatoriiăcontingenteăcuăprivireălaălitigiileărezultateădinăactivitateaăobişnuită.ăNuăseăanticipeazăă
alte datorii semnificative rezultate din datoriile contingente.

                       -   

 - (Venit)/pierdere din vânzarea activelor fixe                19,185 
          7,403,256 

          1,275,684 

            (421,688)

          7,017,031 

                (2,771)
 - Cheltuiala cu dobânda 

            (718,688) - Stocuri

          3,877,830 

         (5,950,173)

(b) Impozitare

ăăăăăăăăăăSistemulădeăimpozitareădinăRomâniaăaăsuferitămultipleămodificăriăînăultimiiăaniăşiăesteăîntr-oăfazăădeăadaptareă
laăjurispruden aăUniuniiăEuropene.ăCaăurmare,ăîncăăexistăăinterpretăriădiferiteăaleălegisla ieiăfiscale.ăÎnăanumiteă
situa ii,ăautorită ileăfiscaleăpotătrataăînămodădiferităanumiteăaspecte,ăprocedândălaăcalculareaăunorăimpoziteăşiătaxeă
suplimentareăşiăaădobânzilorăşiăpenalită ilorădeăîntârziereăaferenteă(înăprezentănivelulădobânziiăesteădeă0,02șăpentruă
fiecareăziădeăîntârziereăiarănivelulăpenalită iiădeăîntârziereăesteădeă0,01șăpentruăfiecareăziădeăîntârziere).ăÎnă
România,ăexerci iulăfiscalărămâneădeschisăpentruăverificareăfiscalăătimpădeă5ăani.ăConducereaăsocietatiiăconsiderăă
căăobliga iileăfiscaleăincluseăînăacesteăsitua iiăfinanciareăsuntăadecvate.

 - Venituri din dividende incasate             (238,571)                        -   
 - Impact reevaluare active detinute in vederea vanzarii              714,596                        -   
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de lei (la 31 12 valoarea era de: lei)

Impactulăasupraăclien ilor/ăîmprumut torilor

Impactulăasupraălichidit ii

ăăăăăăăăăăNeprezentareaădosaruluiădeădocumentareăaăpre urilorădeătransferăsauăprezentareaăunuiădosarăincompletăpoateă
duceălaăaplicareaădeăpenalitatiăpentruăneconformitate;ăînăplusăfa ăădeăcon inutulădosaruluiădeădocumentareăaă
pre urilorădeătransfer,ăautorită ileăfiscaleăpotăinterpretaătranzac iileăşiăcircumstan eleădiferitădeăinterpretareaă
conduceriiăşi,ăcaăurmare,ăpotăimpuneăobliga iiăfiscaleăsuplimentareărezultateădinăajustareaăpre urilorădeătransfer.ă
Conducereaăsocietatiiăconsiderăăcăănuăvaăsuferiăpierderiăînăcazulăunuiăcontrolăfiscalăpentruăverificareaăpre urilorădeă
transfer.ăCuătoateăacestea,ăimpactulăinterpretărilorădiferiteăaleăautorită ilorăfiscaleănuăpoateăfiăestimatăînămodă
credibil.ăAcestaăpoateăfiăsemnificativăpentruăpozi iaăfinanciarăăşi/ăsauăpentruăopera iunileăsocietatii.

ăăăăăăăăăăConducereaănuăpoateăestimaăînămodăfiabilăefecteleăasupraăpozi ieiăfinanciareăaăSocietă iiăaăscăderiiăînă
continuareăaălichidită iiăpie elorăfinanciareăşiăaăcreşteriiăvolatilită iiăcursuluiădeăschimbăalămonedeiăna ionaleăşiăaă
indicilorăpie elorădeăcapital.ăConducereaăconsiderăăcăăaăluatătoateămăsurileănecesareăpentruăaăasiguraăcontinuitateaă
Societă iiăînăcondi iileăactuale.

ăăăăăăăăăăVolumulăfinan ărilorădinăeconomieăs-aăredusăsemnificativăînăultimaăvreme.ăAceastaăpoateăafectaăcapacitateaă
societatiiădeăaăob ineănoiăîmprumuturiăşi/sauădeăaărefinan aăîmprumuturileăexistenteăînătermeniăşiăcondi iiăsimilareă
cuăfinan ărileăprecedente.

SGB

         La data de

4,258,420 1,704,2272017

ăăăăăăăăăăLegisla iaăfiscalăădinăRomâniaăincludeăprincipiulă„valoriiădeăpia ă”,ăconformăcăruiaătranzac iileăîntreăpăr ileă
afiliateătrebuieăsăăseădesfăşoareălaăvaloareaădeăpia a.ăContribuabiliiălocaliăcareădesfăşoarăătranzac iiăcuăpăr iăafiliateă
trebuieăsăăîntocmeascăăşiăsăăpunăălaădispozi iaăautorită ilorăfiscaleădinăRomânia,ălaăcerereaăscrisăăaăacestora,ă
dosarulădeădocumentareăaăpre urilorădeătransfer.ă

ăăăăăăăăăăClien iiăşiăal iădebitoriăaiăsocietatiiăpotăfiăafecta iădeăcondi iileădeăpia ă,ăceeaăceăpoateăafectaăcapacitateaă
acestoraădeăaărambursaăsumeleădatorate.ăăAceastaăpoateăaveaăimpactăşiăasupraăpreviziunilorăconduceriiăSocietă iiăcuă
privireălaăfluxurileădeănumerarăşiăasupraăevaluăriiădeprecieriiăactivelorăfinanciareăşiănefinanciare.ăÎnămăsuraăînăcareă
existăăinforma iiădisponibile,ăconducereaăaăreflectatăînămodăadecvatăestimărileărevizuiteăaleăfluxurilorădeănumerară
viitoare în evaluarea deprecierii.

(d)ăCrizaăfinanciar

ăăăăăăăăăăCuăsprijinulăuneiăfirmeădeăconsultan ăădinădomeniu,ăSCăDAFORAăSAăaăîntocmitădosarulăpre urilorădeă
transferăatâtăpentruăperioadaă2010-2015,ăcâtă iăpentruăperioadaă2016-2017.

ăăăăăăăăăăActualaăcrizăăglobalăădeălichidită iăaăavutăcaărezultat,ăprintreăaltele,ăunănivelăscăzutăalăfinan ăriiăpie eiădeă
capital,ăniveluriăscăzuteădeălichiditateăînăsectorulăbancarăşi,ăocazional,ărateămaiămariălaăîmprumuturileăinterbancareă
şiăoăvolatilitateăfoarteăridicatăăaăburselorădeăvalori.ăÎnăprezent,ăîntregulăimpactăalăactualeiăcrizeăfinanciareăesteă
imposibilădeăanticipatăşiădeăprevenităînătotalitate.

(e) Angajamente

Garan ii

Volatilitateaărecent ăaăpie elorăfinanciareăinterna ionaleăşiăromâneşti:

îndeplinesteăobligatiileăcontractualeăacesteăscrisoriăseătransformăăînădatorii.

societateaăaveaăemiseăscrisoriădeăgaran ieăînăfavoareaăunorăter eăpăr iăinăvaloare2018

.  În cazul în care Societatea nu îsi 
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ă-ăAchizi iiădeăserviciiă
               86,374 

ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe

(b)ăAchizi iiădeăbunuriăşiăserviciiă

Salariiă iăpl i SAL-PL

             229,753 

                       -   

2017

        14,055,990         13,357,669 

             388,688              299,140 

ă-ăAvansuriăacordateăpăr ilorăafiliate

2017 2018

                       -   

ă-ăVânzăriădeăactiveăfixe

ă-ăVânzăriădeăbunuriă

Entit iăsubăcontrolăcomun
ABCC

                       -   

                       -   

Entit iăasociate

                       -   

                       -   ă-ăAchizi iiădeăbunuriă
ASCC

Entit iăasociate

ă-ăVânzăriădeăbunuriă

Entit iăsubăcontrolăcomun

                       -   

             914,041 

                       -   
          3,086,147 

2018

ă-ăAchizi iiădeăactiveăfixe AACC

(a)ăVânz riădeăbunuriăşiăserviciiă

 

Personalul-cheieădinăconducereăincludeădirectoriă(executivi,ăneexecutiviăşiăadministratori),ămembriăaiăComitetuluiă
Executiv.

d.c.3              254,553 

                 6,382 

          4,432,424 

             165,079 
ă-ăAvansuriăacordateăpăr ilorăafiliate

2017 2018

                       -   

ă-ăVânzăriădeăserviciiă

VACC
VSCC

ă-ăAchizi iiădeăbunuriă ABEA

             214,110 

d.c.4                        -                          -   

(c)ăCompensa iiăacordateăpersonaluluiă–ăcheieădinăconducere

d.c.2                        -   

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor

Entit iăasociate

VBCC

VAEA

29ăTRANZAC IIăCUăP R IăAFILIATE

S-auăefectuatăurmătoareleătranzac iiăcuăpăr ileăafiliate:

2017 2018

Vânzărileădeăserviciiăsuntănegociateăcuăter iiăpeăoăbazăăcost-plus,ăcareăpermiteăoămarjăăceăvariazăădeălaă5șălaă10ș.

Entit iăsubăcontrolăcomun

ASEA

             936,398 

VBEA

                       -   ă-ăVânzăriădeăactiveăfixe

ă-ăCrean eădeălaăpăr ileăafiliate

(d)ăSolduriărezultateădinăvânz riă/cump r riădeăbunuri/serviciiă

                       -   

ă-ăCrean eădeălaăpăr ileăafiliate d.c.1         13,801,437         13,192,590 

AAEA                        -   

ă-ăVânzăriădeăserviciiă
                 1,274                        -   

VSEA                40,807                51,950 
                       -   

ă-ăAchizi iiădeăserviciiă

       (13,810,625)        (13,027,774)
Valoareaăcontabilăănetă              245,365              329,896 
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          Nu se estimeaza întârzieri în implementarea Planului de reorganizare. În cursul anului 2018, se împlinesc 
celeă18ăluniăprevăziteăînălegeaăInsolven eiăcaă iătermenămaximalăînăcareăsocietateaăpoateăsăăpropunăăprelungireaă
planului de reorganizare.

 

ă-ăAvansuriăacordateădeăpăr ileăafiliate

          2,411,967 

ăăăăăăăăăăÎnăperioadaădeăraportareănuăauăexistatămodificăriăprivindădrepturileăde inătorilorădeăvaloriămobiliareă
emiseădeăsocietateaăcomercială.

          3,923,801           2,637,330 

f.1                        -                          -   

Entit iăasociate

f.2                        -                          -   

30 EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE

          2,411,967 

ă-ăDatoriiăcătreăpăr iăafiliate

  

ăăăăăăăăăăCrean eleănuăsuntăgarantateăşiănuăpoartăădobândă.ăAjustarileăpentruăcrean eădeălaăpăr ileăafiliateăsuntă
prezentate în nota 10.

ăăăăăăăăăăDatoriileăcătreăpăr ileăafiliateărezultă,ăînăprincipal,ădinătranzac iiădeăachizi ie.ăDatoriileănuăpoartăădobândă.

                       -   

Entită iăsubăcontrolăcomun
                       -   

 

          1,749,608 

2017 2018

          2,927,088 

          6,489,042 

          4,077,075           4,077,075 

d.d.4

                       -   

Persoanaăcareăde ineăcontrolul

2018

d.d.2

                       -   
d.d.3

(f)ăÎmprumuturiădeălaăp r ileăafiliate

Împrumuturiăcătreăentită ileăde inuteăsubăcontrolăcomun e.2

2017

          6,489,042 

2018

                       -                          -   
d.d.1              996,712              887,722 

ă-ăAvansuriăacordateădeăpăr ileăafiliate

2017

ăăăăăăăăăăÎmprumuturileăcătreăentită ileăasociateăauăavutăscaden eăsubăunăană iăauăfostărenegociateăde-aălungulă
timpuluiăavândăoăratăăaădobânziiăegalăăcuărataădobânziiădeăreferin ăăcomunicatăădeăBNR,ăiarălaămomentulă
prezenteiăraportăriăacesteăîmprumuturiăsuntăprovizionateă100ș,ăfărăăaăseămaiăcalculaădobânziă(acesteaă
fiindăsocietă iăaflateăînăproceduraădeăfaliment).

(e)ăÎmprumuturiăc treăp r iăafiliateă

Împrumuturiăcătreăentită ileăasociateă e.1

Entit iăsubăcontrolăcomun

ă-ăDatoriiăcătreăpăr iăafiliate

 

ăăăăăăăăăăLaădataăîntocmiriiăSitua iilorăFinanciare,ăDaforaăSAăseăaflăăînăperioadaădeăreorganizareădinăcadrulăproceduriiă
generaleădeăinsolven ăăaăsocietă iiădeschiseălaădataădeă19.06.2015,ăînădosarulănr.1747/85/2015ăaflatăpeărolulă
Tribunalului Sibiu.

Ajustareădeăvaloareăpentruădepreciereaăcrean elor          (6,489,042)          (6,489,042)
Valoareaăcontabilăănetă                        (0)                        (0)

ăăăăăăăăăăSocietateaăaădemaratăimplementareaăPlanuluiădeăreorganizareăîncepândăcuălunaăaprilieă2017,ăiarăpânăăînă
prezent,ăAdunareaăCreditorilorăaăaprobatăfărăăobiec iuniăRapoarteleăfinanciareăaferenteătrimestrelorăIăsiăIVădeă
reorganizare.

ăăăăăăăăăăCompaniaăşi-aăîndeplinităobliga iileădeăplatăăstabiliteăînăProgramulădeăplă i,ăefectuândăplă iăatâtădină
activitateaăopera ională,ăcâtăşiădinăvalorificareaăactivelor.ăTotodată,ăaăfăcutăplă iăanticipateăcătreăcreditoriădină
valorificarea activelor excedentare.
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ăăăăăăăăăăNuăsuntăalteăevenimenteăsemnificativeădeămen ionat.

ăăăăăăăăăă intaăCompanieiăînăanulă2018ăesteădeămaximizareăaăprofiturilorăşiădeădepăşireăaăindicatorilorăfinanciariă
înregistra iăînăanulăprecedent,ăprinăcontractareaădeălucrăriănoiăpeăplanăinternăşiăinterna ional,ăidentificareaădeănoiă
pie eădeădesfacereăaăserviciilorănoastre,ădarăşiămen inereaărela ieiăcuăclien iiătradi ionali.ă

ăăăăăăăăăăÎnădataădeă23.07.2018ăaăavutălocăAdunareaăGeneralaăExtraordinarăăaăAc ionarilorăSCăDAFORAăSA,ăăcareăaă
aprobatăreducereaăcapitaluluiăsocialăalăsocietă iiădeălaă100.232.329,40ăleiălaă5.012.337ălei,ărespectivăcuăsumaădeă
95.219.992,4ălei,ăînăvedereaăacopeririiăpar ialeăaăpierderilorăînregistrateăînăcontabilitateădinăexerci iileăfinanciareă
anterioareă(înăcontulărezultatăreportat)ăprinărealizareaăurmătoarelorăopera iuni:
-ăreducereaănumăruluiădeăac iuni,ăînămodăpropor ionalăcuăcotaădeăparticipareăaăfiecăruiăac ionarălaăcapitalulăsocialălaă
dataădeăînregistrare,ăşi
-ămajorareaăvaloriiănominaleăaăuneiăac iuniădeălaă0,1ăleiăperăac iuneălaă1ăleuăperăac iune,ăprinăreducereaă
corespunzătoareăaănumăruluiădeăac iuniăde inuteădeăfiecareăac ionarălaădataădeăînregistrare,ărespectivă10ăac iuniăcuă
valoareănominalaădeă0,1ălei/ac iuneţă1ăac iuneăcuăvaloareănominalaădeă1ăleu/ac iune.

ăăăăăăăăăăCompensa iileăvorăfiăpuseălaădispozi iaăac ionarilorăîncepândăcuădataăplă iiăprinăintermediulăsocietă iiă
Depozitarul Central SA si Agentului de plata, potrivit regulilor emise in acest sens de Depozitarul Central, sens in 
careăseăvaădeschideăunăcontăcolectorăcuădestina ieăspecialaăpentruăplataăsumelorăreprezentândărestituiriăinănumerar,ă
caăurmareăaăderulăriiăopera iunilorădeămaiăsus.ăSuportareaăcomisioanelorădeăplataăaăcompensa iilorăseăvaăfaceădeă
cătreăsocietate.

          Rata de diminuare a capitalului social este de 94,9992811401 %.
ăăăăăăăăăăRotunjireaănumăruluiădeăac iuniăcareărămânăînăcontulăac ionarilorăseăvaărealizaălaăîntregulăinferior.
ăăăăăăăăăăTotodatăăs-aăaprobatăstabilireaăpre uluiăinstrumentuluiăfinanciarălaăcareăseăcompenseazăăfrac iunileădeăac iuniă
înăconformitateăcuăart.176ăalin.(2)ădinăRegulamentulăA.S.F.ănr.5/2018,ădupăăcumăurmează:
-ăunăpre ădeă0,1ă(zerovirgulaunu)ălei/ac iuneăpentruăcompensareaăfrac iunilorădeăac iuniărezultateăînăurmaăaplicăriiă
algoritmuluiăsiărotunjiriiărezultatelor,ăînăceeaăceăpriveşteăreducereaăcapitaluluiăsocialăprinăreducereaănumăruluiădeă
ac iuni.
-ăunăpre ădeă1ă(un)ăleu/ac iuneănouăă(consolidată)ăpentruăcompensareaăfrac iunilorădeăac iuniărezultateăînăurmaă
aplicăriiăalgoritmuluiăsiărotunjiriiărezultatelor,ăînăceeaăceăpriveşteămajorareaăvaloriiănominaleăaăuneiăac iuni.
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DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE 
 
  

S-au întocmit situatiile financiare individuale semestriale la 30.06.2018 pentru: 
 
Entitate:                        S.C. DAFORA S.A.  
Judeţul:   32 - SIBIU 
Adresa:   Medias str. P-ta Regele Ferdinand I nr.15 
Nr. din registrul comerţului:  J 32/ 8/ 1995 
Forma de proprietate:   35 -Societate comerciala cu raspundere limitata 
Activitate preponderentă:  CAEN 1910 Activităti de servicii anexe extractiei 

petrolului si gazelor naturale 
Cod de identificare fiscală:   RO 7203436 
 
Gheorghe Calburean în calitate de Administrator special al S.C. DAFORA S.A. si 

Gaidarji Stela reprezentant legal al S.C. Stela Cont S.R.L., prestator servicii de contabilitate, 
membră a CECCAR, înregistrată sub nr.110, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor 
financiare individuale semestriale la 30.06.2018 şi confirmă că: 

 
a) Situatiile financiare individuale semestriale la 30.06.2018, s-au întocmit în 

conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi cu prevederile 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 
Internaţionale de Raportare Financiară asa cum au fost adoptate de U.E. 

b) Politicile contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare individuale 
semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

c) Situatiile financiare individuale semestriale oferă o imagine corecta si conforma cu 
realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare , contului de profit si pierdere  

d) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate. 
e) Raportul adminstratorului include o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor 

societății. 
 

 
 

Administrator special 
Gheorghe Calburean 

 
 

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


