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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 
 

asupra bilantului contabil la 31.12.2019 
 

 

S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE are ca principal obiect de activitate: ,,activitati de 

servicii anexe extractiei  petrolului brut si gaze naturale”, cod CAEN-0910. 

La 31.12.2018 societatea are inregistrat un capital social subscris si varsat de 9.438.855 

lei, divizat in 3.775.542 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei /actiune. 

  Structura actionariatului la 31.12.2019: 
 
- Raicu Sever-Florian        82.4230%  (3.111.915 actiuni) 

- alti actionari                                           17.5770%     (663.627 actiuni) 

 

           Actiunile societatii sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, 

administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.  

   

   

          ANALIZA ACTVITATII SOCIETATII 

Activitatea de baza a societatii este concretizata in forajul sondelor de cercetare 

geologica, de exploatare si injectie, reparatii capitale sonde, probe de productie, puturi de apa, 

extractie titei. 

La 01.04.1983 prin Decret nr. 171/1983 , se reorganizeaza industria extractiva de petrol si 

ia fiinta  Schela de Foraj Balaria, prin divizarea fostei Schele de Foraj Bucuresti . 

Prin H.G. NR. 1327/1990 se infiinteaza Societatea Comerciala Foraj Sonde S.A. Videle 

prin reorganizarea Schelei de Foraj Balaria si preluarea integrala a patrimoniului acesteia.  
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 Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii 

1. Elemente de evaluare generala 

 

a) Profit net realizat in 2019:                10.824.825 lei 

b) Cifra de afaceri  in 2019:                133.125.014 lei 

c) Venituri totale in 2019 :               133.615.850 lei 

d) Cheltuieli  totale in 2019:               121.306.077 lei 

e) % din piata:                             nu avem informatii 

f) Disponibil in cont la 31.12.2019:       207.184 lei 

 

2. Evaluarea nivelului tehnic 

 

a) Principalele piete de desfacere 

Principalul beneficiar al lucrarilor de baza executate este : OMV Petrom SA in baza unor 

contracte semnate in anul anterior si care se intind pe o perioada de 4 ani. 

S-a reusit diversificarea activitatii prin castigarea unor contracte de foraje geotermale precum 

si prin atragerea de noi clienti de pe piata Oil&Gas cum ar fi : Mazarine Energy Romania si 

Romgaz SA. 

b)  Principalii furnizori 

Principalii furnizori sunt producatorii de istalatii si echipamente de foraj:  Upet , Tesco , 

Repede Presure , precum si furnizori de piese de schimb si consumabile. 

Deasemenea pondere mare o au furnizorii de combustibil : MOL Romania, OMV Petrom 

Marketing, precum si furnizorii de servicii la sonda: NEW park , Weatherford , Rompetrol 

Well Services , Dosco etc 
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3. Evaluarea activitatii de vanzare 

 

a) A existat o continuare a lucrarilor pentru activitatea anului 2019 din partea 

principalului nostru  beneficiar OMV Petrom SA dar au aparut si solicitari si din partea 

altor operatori prezenti pe piata romaneasca 

b) Exista o concurenta la activitatea de baza ( inca trei-patru firme actioneaza pe acelasi 

segment de piata ) . Despre ponderea pe piata, nu avem informatii. 

       c)  Societatea este dependenta in mare masura de un singur beneficiar pentru activitatea de 

baza: OMV  PETROM SA. 

       d)   Societatea a semnat cu OMV PETROM SA doua Contracte Cadru pentru servicii de 

foraj pe uscat in valoare de 64.584.234 usd pe o perioada de 4 ani , comunicate prin raportul 

catre piata din 20.07.2017 

 

4. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 31 .12.2019 

          

       Activitatea la 31.12.2019 s-a incheiat cu un profit net  in valoare  de 10.824.825 lei. 
Cifra de afaceri realizata in anul 2019 a fost de 133.125.014 lei iar veniturile totale 

au fost de 133.615.850 lei 

Capitalurile proprii au crestut in anul 2019 de la 47.969.179 lei la 54.968.158 lei 

Ponderea cheltuielilor cu personalul  in total venituri este de 18,91% .                                                 

          Calculul amortizarii  in anul 2019 s-a facut cu respectarea prevederilor HG 2139/2004. 

Astfel amortizarea inregistrata in cheltuieli de exploatare pentru activele corporale si 

necorporale a crescut de la 11.275.559 lei la 12.124.984 lei. 

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 

contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a OMFP 2861/09.10.2009. 

  In baza Deciziei nr.382/06.12.2019 a conducerii societatii, a fost numita comisia 

centrala de inventarere si subcomisiile de inventariere pe gestiuni de materii prime, materiale, 

obiecte de inventar etc. 
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Rezultatele acestei operatiuni au fost consemnate in procesele verbale de inventariere, 

fiind valorificate si reflectate in bilantul contabil in vederea prezentarii unei imagini reale a 

patrimoniului societatii. 

Valorificarea inventarelor s-a efectuat in termenele legale iar rezultatele sunt inregistrate 

in contabilitate si reflectate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019 

Valoarea clientilor neincasati la 31.12.2019 este de 34.662.794 lei in crestere de la 

15,161,303 reprezentand 26,04 %  din cifra de afaceri ca urmare a intensificarii activitatii pe 

sfarsitul anului 2019. 

      La 31.12.2019  societatea inregistreaza plati restante in suma totala de 0 lei . 

    Datoriile  pe termen scurt au crescut la sfarsitul anului 2019 de la 18.918.257 lei la 

24.180.028 lei iar cele pe termen lung de la 13.344.891 lei la 13.810.667. 

Mare parte din cresterea datoriilor pe termen scurt se datoreaza cresterii soldului furnizori de la 

6.961.074 la 20.194.149 lei datorita cresterii activitatii pe sfarsit de an. 

          Sumele datorate institutiilor de credit pe termen scurt au scazut de la 8.471.865 la 

920.890 lei 

Soldul creditelor bancare pe termen lung  la finele anului fiind de 6.624.655 lei( 

1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de  7.186.012 lei(1.503.570 euro). 

 Societatea si-a achitat ratele si dobinzile la creditele de investitii, linia de credit si ratele 

de leasing la termenele stabilite prin graficele de rambursare, nu a inregistrat intarzieri. 

Societatea are angajata si o linie de credit de 1.000.000 euro si un plafon de SGB-uri de 

2.000.000 euro  precum si un plafon de factoring de 20.000.000 lei angajat doar in functie de 

nevoile de moment. 

      Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in anul 2019 de 754.983 lei reprezentand 

cheltuieli cu comisioanele si dobanzile bancare precum si diferente de curs valutar si venituri 

financiare de 193.800 lei rezultand o pierdere financiara de 561.183 lei in scadere de la 694.058 

lei. 

 Soldul creditelor bancare pe termen lung  la finele anului fiind de 6.624.655 lei    

(1.386.114 euro) si soldul la contractele de leasing de  7.186.012 lei(1.503.570 euro)  

Stocurile de materii prime, semifabricate, productie in curs de executie si produse finite 

si avansuri au fost in valoare de 7.975.812 lei, inregistrand o crestere fata de anul 2018 cu 

1.013.434 reflectand activitatea in crestere. 
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 Organizarea si conducerea contabilitatii societatii se efectueaza in conformitate cu 

prevederile Leg.contabilitatii 82/1991 republicata si Ordinului 1802/2014 privind aprobarea 

Reglementarilor contabile, conforme cu directivele europene. 

In contul de profit si pierderi sunt reflectate toate veniturile realizate si cheltuielile 

perioadei de gestiune, in vederea stabilirii corecte a rezultatelor financiare. 

Pe toata perioada de gestiune s-a urmarit aplicarea acelorasi norme si reguli de evaluare, 

de inregistrare in contabilitate si prezentare a elementelor patrimoniale si a rezultatelor, 

respectandu-se principiile de baza ale contabilitatii. 

Contabilitatea a fost astfel organizata incat sa reflecte realitatea operatiunilor 

patrimoniale, avand in vedere specificul activitatii societatii inregistrarile in contabilitate au fost 

efectuate cronologic si pe baza documentelor primare. 

La baza intocmirii bilantului contabil si a anexelor, a stat balanta de verificare a 

conturilor sintetice si analitice la 31.12.2019. 

  

5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii  

 Numarul  angajatilor societatii noastre la data de 31.12.2019 a scazut usor la 304 , 

necesari pentru a deservi cele 4 instalatii implicate in contractele cu OMV Petrom si ceilalti 

contractori. 

 

6. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare 

Societate nu a efectuat in anul 2019 cheltuieli de cercetare-dezvoltare. 

 

7. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului 

Principalul risc la care este expusa societatea il reprezinta dependenta de un singur 

beneficiar, cu implicatii directe in volumul cifrei de afaceri,  lichiditate si cash flow.  

Societatea ramane expusa la riscul de credit , riscul valutar , riscul de dobanda , riscul de 

lichiditate. Pentru a minimiza aceste riscuri societatea are in derulare contracte de leasing  si 

credit pe termen de 2-3 ani avand atat o componenta fix cat si una variabila . 

Deasemenea pentru asigurarea unui cash flow adecvat societatea a accesat si o linie de 

factoring cu plafon maxim de 15 mil lei . 
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Societatea ramane expusa riscurilor de fluctuatie a cursului valutar conditiile de piata nu 

au permis ca societatea sa utilizeze instrumente financiare pentru acoperirea acestor riscuri. 

Totusi aceste riscuri sunt acoperite de faptul ca societatea are incheiate contractele cu 

clientii sai in valute externe . 
 
 

8. Politica de repartizare a profitului 
 
 

Pentru anul 2005 societatea a repartizat  din profitul net suma de 200.000 lei pentru 

dividende. Profitul net aferent anului 2006 in valoare de 87.928 lei nu a fost repartizat. Pentru 

anul 2007 s-a repartizat pentru dividende suma de 914.549 lei, pentru anul 2008 profitul net in 

valoare de 1.945.010 lei s-a stabilit a ramane profit nerepartizat, iar pentru anul 2009 societatea a 

inregistreaza o pierdere neta de 1.188.409 lei, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat ca  

aceasta pierdere sa se recupereze astfel: 94.835 lei  din profitul pe anul 2010 iar diferenta de 

1.093.574 lei din  rezervele constituite in perioada precedenta prin distribuiri din profiturile nete, 

in 2011 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 1.405.726 lei, se propune recuperarea 

din profiturile viitoare. 

La 2012 societarea inregistreaza un profit net de 996.931 lei din care s-a acoperit o parte 

din pierderea anului 2011 asa cum a fost aprobat de AGA. 

La 2013 societatea inregistreaza un profit net de 2.047.523,90 lei, asa cum a fost aprobat 

de AGA,  s-a acoperit pierderea ramasa de recuperat a anului 2011 in  suma de  408.795 lei si 

diferenta de 1.638.728,90 lei a fost repartizata la rezerve .  

La  2014 societatea inregistreaza un profit de 4.695.193,34 lei, AGA hotaraste  ca  suma 

de 98.971 lei sa se  repartizeze la rezerva legala, iar diferenta de 4.596.222,34 lei la alte rezerve. 

La 2015 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 6.828.383 lei si AGA 

hotaraste ca suma de 114.527 lei sa fie repartizata la rezerva legala, suma de 3.137.546,47 lei la 

rezerve si suma de 3.576.309,00 lei la dividende (dividend brut pe actiune 2,75 lei). 

La 2016 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 8.326.782,11 lei si AGA 

hotaraste ca suma de 119.200 lei sa fie repartizata la rezerva legala, suma de 8.207.582.11 lei la 

profit nerepartizat. 

 La 2017 societatea inregistreaza un profit de 8.423.513 lei si Consiliul de administratie 

propune  AGA urmatoarea repartizare : rezerva legala 127.008  iar suma de 8.296.505 la rezerve. 
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La 2018 societatea inregistreaza un profit de 9.097.085 si Consiliul de administratie 

propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 509.762 lei, suma de 3.775.542 lei la 

dividende (dividend de 1 leu/actiune) iar  suma de   4.811.781  la rezerve. 

La 2019 societatea inregistreaza un profit de 10824.825 lei si Consiliul de Administratie 

propune AGA urmatoarea repartizare: rezerva legala 615.489 lei, alte rezerve 10.209.336 lei. 

 
PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA   COMERCIALA 
 
 
Numarul detinatorilor de actiuni ale S.C. FORAJ SONDE S.A VIDELE  la 31.12.2019 este 

de 965. 
 
Structura actionariatului la 31.12.2019 este urmatoarea: 
 
 

- Raicu Sever-Florian        82.4230%  (3.111.915 actiuni) 

- alti actionari                                           17.5770%     (663.627 actiuni) 
 
         Actiunile societatii sunt tranzactionate in Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, 

administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.  
 

 
GUVERNANTA CORPORATIVA 
 
Guvernanta corporativa este un concept cu o conotatie foarte larga ,care include elementele 

precum: responsabilitatea managerilor pentru acuratetea informatiilor din rapoartele financiare, 

existenta termenelor limita foarte stranse pentru raportarea financiara, comunicarea si 

transparenta totala asupra rezultatelor financiare, transparenta auditului intern, a proceselor si 

auditului extern. Societatile comerciale ale caror instrumente sunt tranzactionate pe piata 

reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti SA vor adopta si se vor conforma, in mod 

voluntar, prevederilor urmatoarelor acte normative: 

-Legea nr.24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata; 

-Regulamentului ASF nr.5/2018; 

-Codul Bursei de Valori Bucuresti; 
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-Codul de Guvernanta Corporativa  al BVB, Rec.1;  

 

CONTROLUL INTERN 

 

În înţelesul reglementarilor in vigoare, controlul intern al societatii vizează asigurarea: 

- conformităţii cu legislaţia în vigoare; 

- aplicării deciziilor luate de conducerea entităţii; 

- bunei funcţionări a activităţii interne a entităţii; 

- fiabilităţii informaţiilor financiare; 

- eficacităţii operaţiunilor entităţii; 

- utilizării eficiente a resurselor; 

- prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc.  

Societarea are elaborate proceduri si instructiuni de lucru la nivelul serviciului financiar 

contabil, precum si procedura pentru controlul financiar preventiv. 

Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv: 

- pe de o parte, urmărirea înscrierii activităţii societatii şi a comportamentului personalului în 

cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele şi regulile interne ale societatii; 

- pe de altă parte, verificarea dacă informaţiile contabile, financiare şi de gestiune 

comunicate reflectă corect activitatea şi situaţia entităţii. 

Controlul vizează aplicarea normelor şi procedurilor de control intern, la toate nivelele 

ierarhice şi funcţionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanţelor operaţionale, 

securizarea activelor, separarea funcţiilor. 

Controlul intern contabil şi financiar al societatii se aplică în vederea asigurării unei 

gestiuni contabile şi a unei urmăriri financiare a activităţilor sale, pentru a răspunde obiectivelor 

definite. 

Controlul intern contabil şi financiar este un element major al controlului intern. El 

vizează ansamblul proceselor de obţinere şi comunicare a informaţiei contabile şi financiare şi 

contribuie la realizarea unei informaţii fiabile şi conforme exigenţelor legale. 

Ca şi controlul intern în general, el se sprijină pe un sistem cuprinzând în special 

elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniu, inclusiv a sistemului de 

supraveghere şi control. 

Controlul intern contabil şi financiar vizează asigurarea: 
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- conformităţii informaţiilor contabile şi financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora; 

- aplicării instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii; 

- protejării activelor; 

- prevenirii şi detectării fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare; 

- fiabilităţii informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în scop de control, în măsura în care 

ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate; 

- fiabilităţii situaţiilor financiare anuale publicate şi a altor informaţii comunicate pieţei. 

 
 

CONDUCEREA SOCIETATII 

 

Administratorii S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE sunt : 

 

a)  Raicu Sever-Florian       - Presedinte C.A.  

              detine  actiuni   

b)  Raicu Rares-Teodor        - Membru C.A. 

              detine  actiuni    

      c) Achim Daniel                   - Membru C.A.  

           detine actiuni 

 

Conducerea executiva a S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE este : 

 

Tandareanu Aurel Florian     Director General,  contract de mandat pe 2 ani;  

Maceaca Luci           Director economic, contract individual de munca pe perioada          

                                       nedeterminata. 

   
 

      Consiliul de Administratie: 

    Presedinte, 

                 Raicu Sever-Florian 


