
Raportul auditorului independent 

C�tre ac�ionarii societ��ii DAFORA S.A. - în insolven��, in insolvency, en procedure 
collective 

Raport cu privire la auditul situa�iilor financiare individuale 

Opinia 

1. Am auditat situa�iile financiare individuale anexate ale societ��ii S.C. DAFORA S.A. - în 
insolven��, in insolvency, en procedure collective ("Societatea") care cuprind situa�ia 
individual� a pozi�iei financiare la data de 31.12.2016, situa�ia individual� a rezultatului global, 
situa�ia individual� a modific�rilor capitalurilor proprii �i situa�ia individual� a fluxurilor de 
trezorerie aferente exerci�iului încheiat la data respectiv�, �i notele explicative la situa�iile 
financiare individuale, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situa�iile 
financiare individuale men�ionate se refer� la: 

� Activ net negativ / Total capitaluri negative: -268.646.659 lei, 

� Rezultatul net al exerci�iului financiar: -107.218.789 lei (pierdere) 

2. In opinia noastr�, situa�iile financiare individuale anexate ale Societ��ii la 31.12.2016 au fost 
întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finan�elor 
Publice nr. 2844/2016  pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu Standardele 
Interna�ionale de Raportare Financiar� (�OMFP 2844/2016�) �i cu politicile contabile descrise 
în notele explicative la situa�iile financiare individuale. 

Baza pentru opinie 

3. Noi am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Interna�ionale de Audit (ISA), 
adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Responsabilit��ile noastre în 
baza acestor standarde sunt descrise detaliat în sec�iunea �Responsabilitatea auditorului în 
leg�tur� cu auditul situa�iilor financiare� din raportul nostru. Suntem independen�i fa�� de 
Societate, conform prevederilor Codului Etic al Profesioni�tilor Contabili emis de Consiliul 
pentru Standarde Interna�ionale de Etic� pentru Contabili (Codul IESBA), �i am îndeplinit �i 
celelalte cerin�e de etic� prev�zute în Codul IESBA. Credem c� probele de audit pe care le-
am ob�inut sunt suficiente �i adecvate pentru a furniza o baz� pentru opinia noastr�. 

Eviden�ierea unor aspecte - Incertitudine semnificativ� legat� de continuitatea activit��ii �

4. Dup� cum este prezentat în Nota 2.2.1 �i Nota 30 la situa�iile financiare individuale, 
Societatea a intrat în insolven�� la data de 19.06.2015. De asemenea, la data de 31.12.2016 
Societatea înregistra capitaluri proprii negative în sum� de 268.646.659 lei, care sunt mai 
pu�in de jum�tate din valoarea capitalului social, �i o pierdere net� de 107.218.789 lei în 
cursul exerci�iului încheiat la 31.12.2016. Aceste aspecte indic� existen�a unei incertitudini 
semnificative care ar putea genera îndoieli cu privire la capacitatea Societ��ii de a-�i 
continua activitatea. La data de 31.12.2016 Societatea a înregistrat în contabilitate 
rezultatele reevalu�rii terenurilor �i cl�dirilor ob�inute în baza unui raport de evaluare emis de 
un evaluator independent. Totodat�, în data de 07.12.2016 a fost aprobat �i publicat în 
Buletinul procedurilor de insolven�� tabelul definitiv al crean�elor. La data autoriz�rii situa�iilor 
financiare individuale ata�ate, Societatea are un plan de reorganizare aprobat de c�tre 
adunarea creditorilor în data de 30.12.2016 �i confirmat de c�tre judec�torul sindic în data de 
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30.03.2017. Planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor prevede m�suri de 
redresare pe o perioad� de trei ani de la data confirm�rii planului de reorganizare de c�tre 
judec�torul sindic. La data de 31.12.2016 situa�iile financiare individuale ale Societ��ii au fost 
întocmite pe baza principiului continuit��ii activit��ii, întrucât conducerea Societ��ii consider�
c� planul de reorganizare aprobat de adunarea creditorilor va ajuta la redresarea Societ��ii �i 
la ie�irea din insolven��. Opinia noastr� nu este modificat� cu privire la acest aspect. 

Alte aspecte 

5. Situa�iile financiare individuale ale exerci�iului financiar încheiat la 31.12.2015 întocmite în
conformitate cu Ordinul Ministrului Finan�elor Publice nr. 1286/2012 (cu modific�rile 
ulterioare) au fost auditate de c�tre un alt auditor, al c�rui raport de audit din data de 
20.05.2016 con�ine urm�toarele paragrafe cu privire la imposibilitatea exprim�rii unei opinii: 

�Bazele imposibilit��ii exprim�rii opiniei 

4. A�a cum este prezentat în Nota 2.2.1, �i în Nota 30 Societatea a intrat în insolven�� la data de 
19 iunie 2015, dar situa�iile financiare neconsolidate au fost intocmite pe baza principiului 
continuit��ii activit��ii. La data de 31 decembrie 2015 Societatea a înregistrat capitaluri proprii 
negative în sum� de 163.382.786 RON care sunt mai pu�in de jum�tate din valoarea capitalului 
social, �i o pierdere cumulat� de 360.113.572 RON. La data autoriz�rii situa�iilor financiare 
neconsolidate, Societatea nu are un plan oficial de reorganizare care s� indice m�suri de 
redresare, aprobat de adunarea creditorilor conform prevederilor Legii 85/2014 privind procedura 
insolven�ei întrucât tabelul definitiv de crean�e precum �i raportul de evaluare a mijloacelor fixe nu 
au fost finalizate. Exist� riscul ca societatea s� nu poat� genera fluxuri de numerar sau s�
poat� s� obtin� finan��ri suficiente care s�-i permit� s�-�i îndeplineasc� obliga�iile sale financiare. 
Noi nu am putut determina eventualele ajust�ri care ar putea rezulta dintr-o asemenea incertitudine.  

5. Dup� cum este prezentat în nota 30 precum �i în paragraful 4 de mai sus, datorit� riscului ca 
Societatea s� nu î�i mai continue activitatea, exist� indicii c� valoarea net� a activelor este mai mare 
decât valoarea recuperabil� estimat� �i, în acest caz, valoarea activului ar trebui redus� la valoarea 
recuperabil� respectiv�. Societatea nu a realizat o analiz� pentru a stabili dac� valoarea contabil�
net� a activelor este mai mare decât valoarea recuperabil�. Prin urmare, nu am fost în m�sur� s�
estim�m impactul unei eventuale corec�ii asupra pozi�iei financiare neconsolidate la 31 decembrie 
2015 �i a performan�ei financiare neconsolidate a Societ��ii pentru exerci�iul financiar încheiat la 
aceast� dat�.  

6. Dup� cum este prezentat în nota 30 �i în paragraful 4 de mai sus, la data emiterii situa�iilor 
financiare neconsolidate anexate nu au fost finalizate tabelul definitiv al creditorilor, respectiv 
raportul de evaluare a mijloacelor fixe. În lipsa acestora noi nu ne putem exprima opinia asupra valorii 
ce ar trebui înregistrat� în situa�ia individual� a pozi�iei financiare la 31 decembrie 2015 la "Datorii", 
respectiv "Active imobilizate" �i nici asupra valorii pozi�iilor corespondente din situa�ia individual� a 
rezultatului global la 31 decembrie 2015.  

Imposibilitatea exprim�tii opintei  

7. Datorit� semnifica�iei aspectelor descrise în paragrafele 4, 5 �i 6 de mai sus, nu am putut ob�ine 
probe de audit suficiente �i adecvate pentru a oferi o baz� pentru o opinie de audit. În acest sens 
nu exprim�m nicio opinie cu privire la situa�iile financiare neconsolidate la 31 decembrie 2015, 
întocmite în conformitate cu Standardele Interna�ionale de Raportare Financiar� adoptate de 
c�tre Uniunea European�.� 

6. Atragem aten�ia asupra Notei 2.3 la situa�iile financiare individuale ata�ate, care specific�
faptul c� Dafora SA este societatea mam� a grupului Dafora. Managementul Societ��ii este 
decis s� emit� situa�iile financiare consolidate aferente grupului Dafora întocmite în 
conformitate cu OMFP 2844/2016, în termenul stabilit de lege.  



Pagina 3 

7. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv ac�ionarilor Societ��ii. Auditul 
nostru a fost efectuat pentru a putea raporta ac�ionarilor Societ��ii acele aspecte pe care 
trebuie sa le raport�m într-un raport de audit financiar, �i nu în alte scopuri. În m�sura 
permis� de lege, nu accept�m �i nu ne asum�m responsabilitatea decât fa�� de Societate �i 
ac�ionarii acesteia (în ansamblul lor) pentru auditul nostru �i pentru acest raport de audit.  

Aspectele cheie de audit   

8. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza ra�ionamentului nostru profesional, 
au avut cea mai mare importan�� pentru auditul situa�iilor financiare din perioada curent�. 
Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situa�iilor financiare în ansamblu �i în 
formarea opiniei noastre asupra acestora �i nu oferim o opinie separat� cu privire la aceste 
aspecte. În plus fa�� de aspectul descris în sec�iunea Eviden�ierea unui aspect - Incertitudine 
semnificativ� legat� de continuitatea activit��ii, consider�m c� aspectele descrise mai jos 
reprezint� aspectele cheie de audit care trebuie comunicate în raportul nostru. 

Aspecte cheie de audit Proceduri de audit realizate pentru a adresa 
aspectele cheie de audit 

Venituri din contracte pe termen lung

Societatea furnizeaz� servicii de foraj �i 
construc�ii cu termen contractual ce 
variaz�, de regul�, între 1 �i 3 ani. 

Societatea utilizeaz� �metoda procentului 
de finalizare�, în conformitate cu IAS 11 
�Contracte de construc�ii� pentru a stabili 
suma adecvat� recunoscut� într-un 
exerci�iu financiar. Stadiul de finalizare 
este estimat prin referin�� la costurile 
contractului realizate pân� la data 
bilan�ului contabil ca procentaj din 
costurile totale estimate pentru fiecare 
contract.  

Aceast� metod� implic� estim�ri ale 
conducerii Societ��ii cu privire la: 

• Procentul de finalizare al fiec�rui 
contract în parte la data situa�iilor 
financiare; 

• Costurile totale ale fiec�rui 
contract în parte la data situa�iilor 
financiare; 

• Profitul brut ce se va ob�ine 
pentru fiecare contract în parte. 

Procedurile realizate pentru a ob�ine o asigurare 
rezonabil� cu privire la recunoa�terea veniturilor din 
contracte pe termen lung au fost urm�toarele: 

• În�elegerea întregului proces de recunoa�tere 
a veniturilor din contracte cu derulare pe 
termen lung �i documentarea lui prin ob�inerea 
unui flux complet de informa�ii pentru o 
tranzac�ie semnificativ�; 

• Testarea veniturilor din contracte pe termen 
lung prin ob�inerea de confirm�ri directe de la 
clien�i �i efectuarea de proceduri alternative 
pentru clien�ii de la care nu am ob�inut 
confirmare; 

• Testarea veniturilor din contracte pe termen 
lung de la clien�ii la care nu am trimis scrisori 
de confirmare, prin selectarea tranzac�iilor cele 
mai semnificative �i utilizarea unor programe 
statistice de selectare a tranzac�iilor �i 
verificarea acestora cu documentele 
justificative (facturi �i situa�ii de lucr�ri); 

• Testarea contractelor pe termen lung în 
derulare la data de 31.12.2016 �i evaluarea 
rezonabilit��ii procentului de finalizare utilizat 
în calculul ajust�rilor conform IAS 11 
înregistrate la 31.12.2016; 

• Proceduri analitice pentru a în�elege varia�iile 
semnificative cu privire la fiecare contract pe 
termen lung în parte. 

În urma testelor de audit am ob�inut probe suficiente �i 
adecvate pentru a concluziona c� politicile adoptate de 
Societate, veniturile recunoscute �i informa�iile din 
notele la situa�iile financiare individuale cu privire la 
veniturile din contracte derulate pe termen lung sunt 
rezonabile. 
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Aspecte cheie de audit Proceduri de audit realizate pentru a adresa 
aspectele cheie de audit 

Ajust�ri de valoare pentru deprecierea creantelor comerciale si avansurilor acordate 
furnizorilor

Societatea calculeaz� ajust�ri de valoare 
pentru deprecierea semnificativ� a 
crean�elor comerciale si avansurilor 
acordate furnizorilor la data de 
31.12.2016, astfel: 

• Societatea a calculat ajust�ri de 
valoarea de 100% pentru 
crean�ele cu solduri mai vechi de 
365 zile; 

Procedurile realizate pentru a ob�ine o aisgurare 
rezonabil� cu privire la ajust�rile de valoare pentru 
deprecierea creantelor comerciale si avansurilor 
acordate furnizorilor au fost urm�toarele: 

- Evaluarea rezonabilit��ii politicii de depreciere 
utilizat� de Societate; 

- Recalcularea ajust�rii de valoare utilizând ca 
baz� de calcul data de încasare a fiec�rei facturi 
în sold; 

- Verificarea c� ajustarea de valoare înregistrat�
de Societate este în concordan�� cu politica 
adoptat� de Societate �i cu recalculul efectuat de 
noi; 

- Am ob�inut de la departamentul juridic precum 
�i de la consultan�ii juridici externi lista litigiilor în 
care este implicat� Societatea �i am verificat dac�
exist� clien�i în insolven�� sau care au fost 
declara�i în faliment �i am verificat dac� pentru 
ace�ti clien�i au fost înregistrate ajust�ri de 
valoare pentru întreaga valoare a crean�ei; 

- Am realizat proceduri analitice asupra 
soldurilor de crean�e comerciale pentru a 
identifica dac� fac obiectul unor tranzac�ii 
neobi�nuite care ar ridica un grad de incertitudine 
cu privire la recuperarea acestor crean�e în anul 
2017. 

În urma testelor de audit am ob�inut probe suficiente �i 
adecvate pentru a concluziona c� ajust�rile de valoare 
pentru deprecierea creantelor comerciale si 
avansurilor acordate furnizorilor înregistrate de 
Societate �i informa�iile din notele la situa�iile 
financiare individuale cu privire la aceste ajust�ri sunt 
rezonabile. 

Responsabilitatea conducerii �i a persoanelor responsabile de guvernan�� pentru situa�iile financiare 
individuale 

9. Conducerea Societ��ii este responsabil� pentru întocmirea �i prezentarea fidel� a acestor 
situa�ii financiare individuale în conformitate cu OMFP 2844/2016 �i cu politicile contabile 
descrise în notele la situa�iile financiare individuale, �i pentru acel control intern pe care 
conducerea îl consider� necesar pentru a permite întocmirea de situa�ii financiare individuale 
lipsite de denatur�ri semnificative, cauzate fie de fraud�, fie de eroare.  

10. În procesul de întocmire a situa�iilor financiare individuale, Conducerea este de asemenea 
responsabil� pentru aprecierea capacit��ii Societ��ii de a-�i continua activitatea, prezentând 
în notele explicative la situa�iile financiare individuale aspectele referitoare la continuitatea 
activit��ii, �i pentru utilizarea în contabilitate a principiului continuit��ii activit��ii, cu excep�ia 
cazului în care conducerea fie inten�ioneaz� s� lichideze Societatea sau s� înceteze 
activitatea acesteia, fie nu are nicio alt� alternativ� realist� în afara acestor opera�iuni. 

11. Persoanele responsabile cu guvernan�a sunt responsabile pentru supravegherea procesului
de raportare financiar� al Societ��ii. 
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Responsabilitatea auditorului în leg�tur� cu auditul situa�iilor financiare individuale 

12. Obiectivele noastre constau în ob�inerea unei asigur�ri rezonabile privind m�sura în care 
situa�iile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denatur�ri semnificative, cauzate 
fie de fraud�, fie de eroare, precum �i în emiterea unui raport al auditorului care include 
opinia noastr�. Asigurarea rezonabil� reprezint� un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o 
garan�ie a faptului c� un audit desf��urat în conformitate cu Standardele Interna�ionale de 
Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativ�, dac� aceasta exist�. Denatur�rile 
pot fi cauzate fie de fraud�, fie de eroare, �i sunt considerate semnificative dac� se poate 
preconiza, în mod rezonabil, c� acestea, individual sau cumulat, vor influen�a deciziile 
economice ale utilizatorilor, luate pe baza acestor situa�ii financiare individuale. 

13. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Interna�ionale de Audit, exercit�m 
ra�ionamentul profesional �i ne men�inem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De 
asemenea: 

• Identific�m �i evalu�m riscurile de denaturare semnificativ� a situa�iilor financiare, 
cauzat� fie de fraud�, fie de eroare, proiect�m �i execut�m proceduri de audit ca 
r�spuns la respectivele riscuri �i ob�inem probe de audit suficiente �i adecvate pentru a 
furniza o baz� pentru opinia noastr�. Riscul de nedetectare a unei denatur�ri 
semnificative cauzate de fraud� este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei 
denatur�ri semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune 
în�elegeri secrete, fals, omisiuni inten�ionate, declara�ii false �i evitarea controlului 
intern; 

• În�elegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiect�rii de proceduri de 
audit adecvate circumstan�elor, dar f�r� a avea scopul de a exprima o opinie asupra 
eficacit��ii controlului intern al Societ��ii; 

• Evalu�m gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate �i caracterul rezonabil al 
estim�rilor contabile �i al prezent�rilor aferente de informa�ii efectuate de c�tre 
conducere; 

• Formul�m o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utiliz�rii de c�tre conducere a 
principiului continuit��ii activit��ii în contabilitatea Societ��ii �i determin�m, pe baza 
probelor de audit ob�inute, dac� exist� o incertitudine semnificativ� cu privire la 
evenimente sau condi�ii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea 
Societ��ii de a-�i continua activitatea. În cazul în care concluzion�m c� exist� o 
incertitudine semnificativ�, trebuie s� atragem aten�ia în raportul auditorului asupra 
prezent�rilor aferente din situa�iile financiare sau, în cazul în care aceste prezent�ri 
sunt neadecvate, s� ne modific�m opinia. Concluziile noastre se bazeaz� pe probele 
de audit ob�inute pân� la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
condi�ii ulterioare raportului de audit pot determina Societatea s� nu î�i mai desf��oare 
activitatea în baza principiului continuit��ii activit��ii; 

• Evalu�m prezentarea, structura �i con�inutul general al situa�iilor financiare, inclusiv al 
prezent�rilor de informa�ii, �i m�sura în care situa�iile financiare reflect� tranzac�iile �i 
evenimentele importante într-o manier� care asigur� prezentarea fidel�; 

14. Ca parte din procesul de audit, comunic�m persoanelor responsabile cu guvernan�a, printre 
alte aspecte, aria de acoperire a auditului �i programul desf��ur�rii acestuia, precum �i 
principalele constat�ri ale auditului, inclusiv orice deficien�e semnificative ale controlului 
intern, pe care le identific�m pe parcursul auditului. 
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Raport asupra conformit��ii raportului administratorilor cu situa�iile financiare individuale 

Administratorii Societ��ii sunt responsabili pentru întocmirea �i prezentarea, în conformitate cu 
cerin�ele OMFP 2844/2016, punctele 15-19, a unui raport al administratorilor care s� nu con�in�
denatur�ri semnificative �i pentru acel control intern pe care conducerea îl consider� necesar 
pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care s� nu con�in� denatur�ri semnificative, 
datorate fraudei sau erorii. 

Raportul administratorilor nu face parte din situa�iile financiare individuale ale Societ��ii.  

Opinia noastr� asupra situa�iilor financiare anexate nu acoper� raportul administratorilor.  

În leg�tur� cu auditul nostru privind situa�iile financiare individuale ale Societ��ii la 31.12.2016, noi 
am citit raportul administratorilor anexat situa�iilor financiare individuale �i raport�m c�: 

a) în raportul administratorilor nu am identificat informa�ii care s� nu fie consecvente, în toate 
aspectele semnificative, cu informa�iile prezentate în situa�iile financiare anexate; 

b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, 
informa�iile cerute de OMF 2844/2016, punctele 15-19;  

c) în baza cuno�tin�elor �i în�elegerii noastre dobândite în cursul auditului situa�iilor financiare 
individuale pentru exerci�iul financiar încheiat la data de 31.12.2016 cu privire la Societate �i la 
mediul acesteia, nu am identificat informa�ii incluse în raportul administratorilor care s� fie 
eronate semnificativ. 

Bucure�ti, 31.03.2017 

Vasile Andrian Ella Chilea 

Auditor înregistrat la Camera Auditorilor 
Financiari din Romania cu nr. 1554 / 2004 

Auditor înregistrat la Camera Auditorilor 
Financiari din Romania cu nr. 2190 / 2007 

In numele: MAZARS ROMANIA SRL 

Societate înregistrat� la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 699/29.01.2007 


