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Raport trimestrial, conform Regulament CNVM nr. 1/2006
Data raportului: 15.11.2011
S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova
Craiova, str. Frații Buzești nr. 4 A
tel.: 0251.411.510; fax: 0251.406.482
CUI: RO 3730778
Nr. Reg. Com.: J16/2746/1992
Capital social subscris și vărsat: 64.030.362 lei
Număr total acțiuni: 640.303.618 acțiuni
Valoare nominală: 0,1 leu/acțiune
Acțiunile S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova se tranzacționeaza la Bursa de Valori
București, piața Rasdaq – simbol FOSB

Descrierea activității de bază
Obiectul de activitate principal este ”activitatea de servicii anexe extracției petrolului brut și
gazelor naturale”- cod CAEN 0910.
Data de înființare
La originea societății se află Întreprinderea de Foraj Craiova înființată în anul 1958, care a
funcționat sub diverse forme de organizare și în subordinea diverselor structuri (trust, regie)
până la data de 05.06.1992 când în baza HG 309/1992, Schela de Foraj Craiova, sucursala de
foraj, probe de producție și reparații sonde a Regiei Autonome a Petrolului-PETROM, s-a
transformat în S.C. Foraj Sonde S.A. Craiova. În anul 2008 s-a realizat fuziunea prin absorbție
a S.C. Foraj Sonde S.A. Bascov, S.C. Foraj Sonde S.A. Valcea si S.C. Foraj Sonde S.A. Zădăreni.
Societatea își desfășoară activitatea la sediul din Craiova și prin punctele de lucru din:
Bascov, Râmnicu Vâlcea și Zădăreni.
1. Prezentarea evenimentelor importante
În decursul trimestrului III 2011, Foraj Sonde Craiova a achizitionat de pe piata de capital
actiuni ale S.C. Dafora S.A., devenind actionar semnificativ cu o detinere de 12,57% din
capitalul social al emitentului.
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2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor la 30.09.2011
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Denumirea indicatorilor
Cifra de afaceri netă
Venituri din exploatare
Cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent al exercițiului
V enituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinare
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul brut al exercițiului
Impozit pe profit
Rezultatul net

30.09.2010
67.214.061
68.685.991
66.881.301
1.804.690
4.280.217
4.475.229
-195.012
1.609.678
0
0
0
72.966.208
71.356.530
1.609.678
562.981
1.046.697

30.09.2011
78.009.818
79.401.336
69.650.649
9.750.687
3.679.245
4.979.249
-1.300.004
8.450.683
0
0
0
83.080.581
74.629.898
8.450.683
1.533.133
6.917.550

Analizând elementele înregistrate în contul de profit și pierdere în trimestrul III al anului
2011, comparativ cu aceeasi perioadă a anului precedent se constată:
Cifra de afaceri a crescut cu 16,06 %, adică cu 10.795.757 lei, în proporție de 99,73%
obtinându-se din obiectul de activitate – activități de servicii anexe extracției petrolului brut
și gazelor naturale.
Volumul total al veniturilor a fost în valoare de 83.080.581 lei, în crestere cu 13,86 % față de
veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2010.
Volumul total al cheltuielilor înregistrate la 30.09.2011, este de 74.629.898 lei, în crestere cu
4,59% față de cheltuielile totale obținute în trimestrul III al anului 2010, datorită cheltuielilor
cu prestațiile externe generate de cerințele beneficiarilor.
Atât veniturile cât și cheltuielile din exploatare în valoare de 79.401.336 lei și respectiv
69.650.649 lei la data de 30.09.2011, au înregistrat o crestere cu 15,60%, respectiv cu 4,14%,
raportat la aceeași perioadă a anului precedent.
Activitatea de exploatare aferentă trimestrului III al anului 2011 a înregistrat un profit în
valoare de 9.750.687 lei, spre deosebire de aceeași perioadă a anului 2010 când profitul
din exploatare a fost de 1.804.690 lei.
Veniturile financiare in la data de 30.09.2011, in valoare de 3.679.245 lei au rezultat in
special din veniturile din dobânzi și venituri din diferențe de curs valutar.
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