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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 

 
 
              Foraj Sonde S.A. Craiova este o societate pe acţiuni care funcţionează în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
              Societatea este  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J16/2746/28.08.1992, având sediul 
social în Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A și puncte de lucru în Bascov, Zădăreni, Ploiesti și București. 
 
              Obiectul de activitate principal este “activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și 
gazelor naturale” – cod CAEN 0910. 
  
 Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 65.467.161 lei, divizat în 654.671.610 
acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei, urmare a majorarii de capital social care a avut loc in cursul 
anului 2018, conform Rezolutiei ORC al Tribunalului Dolj nr. 19276/25.10.2018.  
  
 Acțiunile Foraj Sonde Craiova se tranzactionează la Bursa de Valori București, ATS – sectiunea 
AeRO. Registrul acţionarilor este ţinut de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti. 
 
 Structura acționariatului la 31.12.2018: 
 

Cristescu Valentin-Marius 448.229.952 acțiuni  68,4664% 
Cristescu Emil   160.491.428 acțiuni  24,5148% 
persoane fizice                   34.148.044 acțiuni    5,2161% 
persoane juridice     11.802.183 acțiuni    1,8028% 

 
 În perioada 01.01.2018-31.12.2018, societatea a fost administrată de un Consiliu de 
Administrație compus din trei membri, în următoarea componență: 
 

Ion-Gheorghe Croitoru – președinte 
Mihai-Eugen Popa – membru (numit ca administrator de AGOA din data de 29.01.2018) 
Marius Enache – membru  

 
 Numărul mediu de salariați în anul 2018 este de 562 salariati. La finele perioadei, se 
înregistra un număr efectiv de 578 angajați. 
 
 Situații financiare la 31.12.2018 
 
 La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.F.P nr. 1802/2014, cu 
modificările ulterioare. 

 Se menționează că societatea nu desfasoară activități în domeniul cercetării-dezvoltarii, nu a 
achiziționat acțiuni proprii și nu a utilizat instrumente financiare derivate. 
 
 Societatea are în patrimoniu imobilizări necorporale în sumă netă de 36.481 lei, imobilizari 
corporale de 70.977.483 lei și imobilizari financiare de 40.886.867 lei. Totalul activelor imobilizate 
este de 111.900.831 lei. 
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 Creanțele societății la 31.12.2018 sunt de 30.161.882 lei iar datoriile totale sunt de 
30.139.021 lei din care datorii pe termen scurt  în valoare de 23.259.486 lei si datorii pe termen lung 
în valoare de 6.879.535 lei.  
 
 Capitalurile proprii la 31.12.2018 sunt în sumă de 147.062.786 lei. 
 
În structură pe activități, situația veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2018 se prezintă astfel: 
 

A. Activitatea de exploatare 

1. Venituri din exploatare    159.420.110 lei 

2. Cheltuieli din activitatea de exploatare  148.017.475 lei 

3. Rezultat din activitatea de exploatare    11.402.635 lei 

 

B. Activitatea financiară 

1. Venituri financiare        1.791.923 lei 

2. Cheltuieli financiare        1.687.010 lei 
3. Rezultat financiar            104.913 lei 
Venituri totale (A+B)    161.212.033 lei 
Cheltuieli  totale  (A+B)    149.704.485 lei 
 
Rezultat brut       11.507.548 lei 
din care  

1. Activitatea de  exploatare     11.402.635 lei 
2. Activitatea financiară           104.913 lei 

 
Impozit  pe  profit         1.526.169 lei 
Rezultat net (profit)        9.981.379 lei 
 

 Societatea a fost auditată pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018 de către Deloitte 
Audit SRL Bucuresti. 
              Întocmirea raportării contabile s-a efectuat în baza balanței de verificare la data de 
31.12.2018  după inventarierea tuturor conturilor de activ și pasiv la finele anului. Societatea a 
efectuat inventarierea patrimoniului în baza dispoziţiilor Legii Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi 
a OMFP nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii (activ și pasiv). Rezultatele 
inventarierii au fost valorificate în situaţiile financiare. 
 

Au fost respectate normele metodologice cu privire la întocmirea raportării contabile. 
 
Creanțele și obligațiile societății aferente activității prevăzute în obiectul de activitate ale 

societății sunt reale.  
Obligațiile față de bugetul de stat au fost corect stabilite în conformitate cu normele în 

vigoare. 

 Managementul riscului financiar 

 
 Prin natura activităţilor efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate care includ: 
riscul de credit, riscul valutar, riscul de lichiditate şi riscul de dobândă. Se urmăreşte reducerea 
efectelor potenţial adverse, asociate acestor factori de risc, asupra performanţei financiare a 
societăţii. 
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 Pentru a diminua riscul de credit societatea negociază contractele comerciale în condiţii de 
plată acoperitoare, desfăşoară relaţii comerciale cu clienţi cunoscuţi, iar la angajarea creditelor se are 
în vedere ca acestea să se realizeze în forme cât mai flexibile. 
 
 În scopul diminuării riscului de piață prin diminuarea implicit a riscului valutar, riscului de 
preţ, riscului ratei dobânzii, se urmăreste  stabilirea unor relaţii de continuitate cu partenerii 
tradiţionali cât și concentrarea în mod simultan pe pieţe diferite. 
  
 Pentru reducerea expunerii la riscul de preţ, ofertele de preţ se refac periodic luând în 
considerare evoluţia inflaţiei şi a deprecierii/ aprecierii monedei naţionale, a preţurilor materiilor 
prime, materialelor şi serviciilor contractate. 
 
 Societatea este expusă unor fluctuaţii ale cursului de schimb valutar prin datoriile comerciale 
exprimate în valută. Datorită costurilor mari asociate, politica Societăţii  a fost  să nu utilizeze 
instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc. 
 
 Pentru diminuarea expunerii la riscul ratei dobânzilor, dobânzile la creditele în valută au fost 
negociate având atât o componentă fixă cât şi o componentă variabilă. Societatea are datorii 
financiare pe termen scurt si lung, purtătoare de dobândă variabilă, fiind expusă atât riscului de preț 
cât și incertitudinii fluxurilor de numerar. 
 
 Instrumentele financiare evidenţiate în raportarea contabila includ casa şi conturile bancare, 
creanţele comerciale şi alte creanţe, datoriile comerciale şi alte datorii, precum şi sumele datorate 
instituţiilor de credit. Metodele specifice de recunoaştere sunt prezentate în politicile individuale 
corespunzătoare fiecărui element. 
 
 Controlul financiar intern  
 
 Controlul  financiar intern a făcut parte integrantă din procesul de gestiune prin care 
societatea a urmărit atingerea obiectivelor propuse. 
 
 S-a urmărit menţinerea unui control intern relevant pentru buna desfăşurare a activităţii în 
ansamblu, cât şi pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a elementelor de patrimoniu şi a 
performanţelor societăţii în situaţiile financiare. 
 
 Obiectivul controlului intern a fost atins prin identificarea factorilor şi comunicarea in timp 
util catre conducerea societăţii a informaţiilor referitoare la performanţe şi perspective. 
 

 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

PREȘEDINTE, 
 

Ion-Gheorghe CROITORU 


