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PERSPECTIVA NOASTRA. PROFITUL TAU 
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TRANZACTIONARE ESTE O PIATA PENTRU CARE EXISTA TENDINTA SA SE ATASEZE UN 
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TRANZACTIONARE PE O PIATA REGLEMENTATA 
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NOTA CATRE INVESTITORI 

 

Prezentul Memorandum a fost intocmit de catre Consultantul Autorizat (IFB FINWEST SA) pe baza 

documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (PROSPECȚIUNI S.A.) sau provin din 

alte surse care au fost indicate in Memorandum. 

Informatiile cuprinse in acest Memorandum sunt prezentate de Consultantul Autorizat fara a le 

interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.  

Consultantul Autorizat nu acorda nicio garantie privind oportunitatea plasamentului in valori mobiliare 

ce fac obiectul acestui Memorandum. 

Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in aceste valori mobiliare. 
Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele, cat si riscurile implicate in investitie in baza 
unei examinari proprii a termenilor ofertei. 

 
Orice investitor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, indiferent de 
legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile si sa obtina toate aprobarile si avizele necesare 
pentru a se incadra in dispozitiile legii respective. IFB FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate 
in legatura cu aceasta. 

 
Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu: 

 

 Conditiile de impozitare in vigoare si efectele acestora 

 Cerintele cadrului juridic 

 Orice restrictii privind regimul valutar ce pot avea relevanta in cazul subscriptiei, proprietatii 
sau renuntarii la actiuni. 

 

Consultantul Autorizat si Emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din investitia 

efectuata in conformitate cu acest Memorandum in cazuri de forta majora. Forta majora inseamna un 

eveniment neprevazut si de neevitat care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau 

partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uneia dintre parti; aceste evenimente 

includ, dar nu se limiteaza la: razboi, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtuna, inundatie, 

alte calamitati naturale similare. 

Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui Memorandum ca pe o recomandare de 

investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri in 

legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele 

implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor. 

Acest Memorandum a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre Emitent in 

scopul redactarii Memorandumului si pe baza informatiilor disponibile provenite din alte surse, asa 

cum se indica.  

Informatiile din Memorandum contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu poate 

asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor, Consultantul Autorizat nu are nicio 

responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care 

poate aparea in legatura cu situatia emitentului, cu exceptia situatiilor in care legea prevede altfel, 



 
 

 

 

printr-un amendament la memorandum, si numai in cazul in care aceste informatii sunt disponibile sau 

puse la dispozitia Intermediarului.  

Nu exista informatii semnificative neincluse in Memorandum, de natura a influenta negativ interesele 

detinatorilor de valori mobiliare ale Emitentului. 

Verificand continutul acestui Memorandum, presedintele Consiliului de Administratie al emitentului 

(PROSPECȚIUNI S.A.) accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt 

omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest Memorandum. 

 

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE 

 

Acest Memorandum contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile Conducerii Emitentului 

referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general, perspectivele Emitentului. 

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un 

anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele 

efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind 

perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se 

limita la acestea, aspectele prezentate in capitolul “Factori de risc”. 

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de 

declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza, ulterior 

finalizarii Memorandumului, declaratiile de perspectiva incluse in Memorandum pentru a reflecta 

eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau 

circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii. 

 



 
 

 

 

CAP. I 

PERSOANE RESPONSABILE 

 

1. Numele si denumirea persoanelor fizice sau denumirea si sediul persoanelor juridice 
responsabile pentru informatiile incluse in Memorandum 
 

PROSPECȚIUNI S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Caransebes, nr. 1, sector 1, reprezentata de 

catre dl. Gehrig Stannard Schultz, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Si Director 

General. 

Verificand informatiile, PROSPECȚIUNI S.A., reprezentata de catre dl. Gehrig Stannard Schultz, 

accepta reponsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in 

conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate, de natura sa afecteze 

semnificativ continutul acesteia. 

IFB FINWEST SA, cu sediul social in Municipiul Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, Jud. Arad, cod unic de 
inregistrare 8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 
0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de 
Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata 
de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul 
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii 
financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de 
investitii financiare. 
 

AUDITORI FINANCIARI 

 

Situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2011,    

31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013 au fost auditate de societatea KPMG Audit SRL. 

KPMG Audit SRL, avand CUI 12997279, nr. ORC J40/4439/2000, are sediul in Bucuresti, Victoria 

Business Park, DN1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 69-71, sector 1. 

In tara noastra, societatea are cinci birouri diferite, situate în Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Iaşi, 

Cluj şi unul in Republica Moldova, la Chişinău, și peste 800 de profesioniști. 

KPMG România SRL este o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de 

firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o 

entitate elveţiană.  
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CAP. II 

INFORMATII GENERALE DESPRE EMITENT 

 
2.1. Informatii generale 
 

Denumirea PROSPECȚIUNI S.A. 

Sediul RO – Bucuresti, str. Caransebes, nr. 1, sector 1 

Numarul de ordine in 

Registrul Comertului 

J40/4072/1991 

Cod unic de identificare  RO 1552801 

Telefon 021.319.66.08 

Fax 021.319.66.56 

E-mail office@prospectiuni.com  

Web www.prospectiuni.ro 

Domeniu de activitate Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

Cod CAEN 7112 

Simbol de tranzactionare PRSN 

Cod ISIN ROPRSNACNOR5 

Numele persoanei de 

legatura cu BVB 

Ramona Duica 

 

2.2. Scurt istoric al Societatii 
 

Prospectiuni SA (“Societatea”) este o companie românească și un important furnizor internațional de 

servicii de achiziție a datelor geologice și geofizice. Folosind cele mai sigure tehnici de lucru și 

echipamente de ultimă generație, activitatea societatii poate fi explicată cel mai bine ca fiind o 

“ecografie a pământului”. Aceasta rezultă în urma generării și înregistrării undelor elastice în interiorul 

pământului, prin folosirea geofonilor şi a staţiilor telemetrice.  

Momente importante în istoria Societatii: 

mailto:office@prospectiuni.com
http://www.prospectiuni.ro/


 
 

 

 

 1950: este înființată Întreprinderea de Prospecţiuni și Laboratoare cu servicii de: prospecțiuni 

geofizice, prospecțiuni geologice, geologie tehnică și hidrogeologie, cu echipe de teren și 

laborator;  

 1950 – 1960: această perioadă este caracterizează prin activitatea de achiziţie a datelor 

geofizice și geologice pentru aproape toate unitățile structurale din România, realizată mai 

întâi la o scară regională, și apoi la o scară detaliată;  

 1956: au fost realizate primele studii magnetice;  

 1958: au avut loc primele experimente cu metoda de corelare a undelor refractate;  

 1959: IPL a obținut primele date geofizice prin intermediul geofonilor; 

 1966: a fost realizată prima achiziție de date geofizice în Delta Dunării; 

 1969: au fost obținute primele date geofizice înregistrate pe platoul continental al Mării Negre, 

cu ajutorul unui recorder digital; 

 1981: compania fuzionează cu Întreprinderea de Prospecțiuni Geologice și Geofizice pentru 

Hidrocarburi, formând Întreprinderea de Prospecțiuni Geologice și Geofizice (IPGG);  

 1983: au fost achiziționate primele date geofizice 3D; 

 1991: IPGG devine Societate Comercială pe Acțiuni, sub denumirea S.C. Prospecțiuni 

S.A., având capital de stat;  

 2000: Prospecțiuni devine societate privată;  

 2012: Societatea se extinde pe piața internațională. 

În plus, Prospecțiuni a contribuit în cei 65 de ani de activitate în Romania la dezvoltarea economică, 

securitatea energetică și la o mai bună cunoaștere a structurii geologice a subsolului țării, prin 

achiziția de date geofizice 2D și 3D, procesare și interpretare. De la înființarea sa, Societatea a 

efectuat lucrări 2D de achiziție a datelor geofizice  pe o întindere de 450.000 km și lucrări 3D pe o 

suprafață de aproximativ 10.000 km². 

Proiecte internaționale  

Expertiza companiei Prospecţiuni este extinsă și la nivel internațional, încă din anii '70. În perioada 

1974 - 1981, Prospecţiuni (numită atunci IPGGH) a realizat studii geofizice în Irak pentru Compania 

Naționala de Petrol a acestei ţări.  

Între anii 1975 – 1977 Compania de Petrol a Siriei a solicitat serviciile IPGGH pentru obținerea datelor 

geofizice din subsolul Pământului. Prospecţiuni a realizat studii geofizice 2D și în Libia, în perioada 

1982 – 1985.  

Expertiza companiei s-a extins și în Kazahstan, Bangladesh, Portugalia, Maroc, Tadjikistan, Bulgaria 

sau Georgia. 

In anul 2008, Societatea are o noua echipa manageriala, formata din experti si specialisti de talie 

internationala. Se contureaza o noua strategie de investitii in pregatirea angajatilor si in achizitionarea 

de tehnologii si echipamente de ultima generatie. Principalele obiective ale echipei manageriale devin 

extinderea geografica si dezvoltarea portofoliului de clienti, precum si depasirea competitorilor prin 

oferirea de servicii performante, eficiente din punct de vedere al costurilor, care sa respecte cele mai 

inalte standarde internationale HSEQ. 

 
 
 
 



 
 

 

 

2.3. Informatii cu privire la actiuni si structura actionariatului 
 

Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral 

platite si emise in forma dematerializata. Actiunile Emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. 

Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de 

a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.  

Potrivit inregistrarii Depozitarului Central la data de 05 ianuarie 2015, capitalul social subscris si varsat 

al Emitentului este de 71.804.872,5 lei, varsat integral de actionari, divizat in 718.048.725 actiuni 

nominative cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare.  

Structura actionariatului la data de 14.01.2015 este urmatoarea: 

Denumire actionar 
Numar de actiuni 

detinute 

Aport la capital Cota de participare la 

capitalul social 

(lei) 

SC Tender SA 400.000.035 40.000.003,5 55,7065% 

SIF Muntenia SA 84.917.900 8.491.790 11,8262% 

Alti actionari 233.130.790 23.313.079 32,4673% 

Total 718.048.725 71.804.872,5 100% 

Sursa: Certificat Constatator, eliberat de ONRC Bucuresti la data de 14.01.2015  

Capitalizarea anticipata: 19,1 mil. euro 

Capitalizarea anticipata a fost calculata prin inmultirea numarului mediu de actiuni cu pretul mediu, 

determinate prin impartirea valorii totale a tranzactiilor din ultimul an la volumul total de actiuni 

tranzactionate in ultimul an (14.03.2014 – 17.03.2015). 

Free float  

Conform prevederilor Codului BVB, free-float - reprezinta numarul de actiuni emise de o societate si in 

circulatie, care sunt disponibile la tranzactionare. Free-float-ul exprimat in valoare absoluta este 

estimat ca fiind numarul total de actiuni emise de o societate, din care se elimina urmatoarele: 

- Actiunile la dispozitia societatii (treasury stock); 
- Actiunile detinute de catre stat si alte agentii guvernamentale, investitori strategici, actionari 
majoritari; 
- Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, fondurilor de pensii, organismelor de 
plasament colectiv; 
- Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori. 
 

Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numarul de actiuni inclus in free-float-ul exprimat in 

valoare absoluta si numarul total de actiuni emise si inregistrate in registrul actionarilor. 

In cazul Emitentului, calculul free float la data de 6 februarie 2015 (data de referinta AGEA - 

19.02.2015) este prezentat mai jos: 



 
 

 

 

Actiuni detinute de Societate  0 actiuni 0,00 % 

Actiunile detinute de catre stat si alte agentii 

guvernamentale, investitori strategici, actionari majoritari 

       - TENDER S.A: 400.000.035 actiuni (55,7065 %) 

400.000.035 actiuni 55,7065 % 

Detinerile de cel putin 30% ale societatilor de asigurari, 

fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv 

0 0,00% 

Detinerile de cel putin 5% ale altor categorii de investitori, 

din care: 

- S.I.F. MUNTENIA: 84.917.900 actiuni (11,8262%) 
- S.I.F. TRANSILVANIA: 41.129.011 actiuni  (5,7279%) 
-    ROMANIAN INVESTMENT FUND: 41.050.900 actiuni 

(5,7170%) 

167.096.911  23,2710% 

Free Float  150.951.779 21,0225% 

 Numar actionari: 2.224. 

 
2.4. Conducerea Societatii 

La data de 14.01.2015 componenta Consiliului de Administratie al PROSPECȚIUNI S.A. este:   

Nume Calitate 

Gehrig Stannard Schultz   Presedinte Consiliu de Administratie 

Nicoleta Daniela Tender Membru Consiliu de Administratie 

Nicolae Petrisor Membru Consiliu de Administratie 

Traian Gubandru Membru Consiliu de Administratie 

Tiberiu Tender Membru Consiliu de Administratie 

SC Palmer Capital RO SRL prin Fader Cristian Robert Membru Consiliu de Administratie 

Mircea Constantin Membru Consiliu de Administratie 

Sursa: Emitentul 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conducerea executiva a PROSPECȚIUNI S.A. este asigurata de catre: 

Nume Calitate Nr de actiuni 

detinute 

Gehrig Stannard Schultz Director Executiv Grup 237.000 

Marius Adrian Milea Director Productie 235.200 

Mihail Mitroi Vice Presedinte QHSE 157.675 

Timothy Howard Branch Vice Președinte Dezvoltarea Afacerii, Marketing si 

Vânzări 

140.000 

Andrew Cristopher Clark Presedinte - 

Mihai Gubandru Director Financiar 31.000 

Norin Popescu Vice Presedinte Resurse Umane - 

Sursa: Emitentul 

Gehrig Stannard Schultz 

Gehrig Schultz a absolvit facultatea de Inginerie Geofizică la Colorado School of Mines. Şi-a început 
cariera în domeniul geofizic în anul 1987, lucrând în proiecte de geofizică aplicată, pentru remedieri de 
mediu, mine şi depozitarea deşeurilor. În 1987 s-a alăturat unei echipe care făcea prospecţiuni pentru 
hidrocarburi în bazinul Amazonului din Brazilia. 

Gehrig a avansat în poziţii de conducere în America Latina şi Africa de Vest. A fost Country Manager 
pe pieţe importante, cum este Venezuela, unde a crescut veniturile anuale la 500% pe o perioada de 
5 ani. Şi-a completat experienţa internaţională ca Vice President of Land Operations pentru Emisfera 
de Est unde a fost responsabil cu activitatea din Cambodgia, Bangladesh, Kazhkstan, Nigeria, Libia, 
Maroc şi Tunisia. 

Are o experienţă internaţională bogată, trăind şi lucrând în America Latină, Africa de Vest, Africa de 
Nord şi Europa. 

Andrew Cristopher Clark 

Andrew Clark a fost numit in functia de Presedinte al companiei Prospectiuni S.A.. Andrew s-a alăturat 
echipei Prospectiuni în ianuarie 2011 ca Vice Presedinte al departamentului Business Development, 
Marketing si Strategie, fiind promovat in iunie 2012 in functia de Chief Commercial Officer. 

Andrew are peste 30 de ani de experiență în industria geofizică internațională. După ce a absolvit 
Facultatea de Fizică și Geofizică Aplicată în 1980, cariera sa a inclus posturi tehnice și de conducere 
în țări din Africa și Orientul Mijlociu, printre care Sudan, Tanzania, Yemen, Abu Dhabi si Nigeria. 

Andrew a deținut posturile de Regional Vice President (Europa, Africa și Orientul Mijlociu) la Grant 
Geophysical, Managing Director la United Geophysical (Nigeria) ltd, General Manager of Worldwide 
Business Development la grupul Petroleum Geo-Services Onshore și cel mai recent, Director of 
Business Development la Geokinetics. 



 
 

 

 

Marius Adrian Milea 

Marius Milea a absolvit în 1979 Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Geologie şi Geofizica. 

Marius şi-a inceput activitatea ca geofizician în cadrul echipelor Prospecţiuni şi a avansat în poziţiile 
de șef de echipă, Coordonator pentru Zona de Vest şi Director de Producţie, înainte de a prelua 
actuala sa funcţie de COO. 

A supervizat numeroase proiecte din România, Siria şi Iran, pentru clienţi importanţi ca Petrom-OMV, 
Romgaz SA, Wintershall, Tullow Oil, Aurelian Oil şi INA. 

Timothy Howard Branch 

Tim a lucrat în Industria de Servicii Petroliere timp de 25 de ani și s-a alăturat companiei Prospecțiuni 
în februarie 2009. În prezent deține poziția de Vice Președinte în Dezvoltarea Afacerii, Vânzări și 
Marketing. 

După absolvirea Universității din Southampton în 1983, Tim s-a alăturat unei companii de achiziții de 
date geofizice, iar incepând cu anul 1990 a ocupat diferite poziții de management, operând în Europa, 
Africa de Nord și Vest, Asia Centrală și de Est și Estul Mijlociu. A supervizat proiecte geofizice 2D si 
3D pentru clienți mari precum Shell, Chevron si Eni. 

Înainte de venirea în Prospecțiuni, a deținut poziții cheie în companii de servicii petroliere din Nigeria 
(Manager Operațiuni) si Maroc (Manager Național). 

Mihai Gubandru 

Mihai si-a început cariera in anul 2005 ca economist in cadrul departamentului financiar al 
Prospectiuni S.A., ulterior avansand in diverse pozitii pe linie financiar-contabila, ajungand sa detina 
initial pozitia de Director Economic si apoi, incepand cu ianuarie 2012, sa preia pozitia de Director 
Financiar (CFO). 

In decursul carierei sale a fost implicat in numeroase proiecte din industria Oil & Gas atat pe plan 
national cat si international. 

Mihai deţine o licenţă de Economie în „Finante Banci Contabilitate”, un Master in „Audit financiar- 
contabil” si o „Diploma profesionala de management” – Open University UK. 

Mihail Mitroi 

Mihail Mitroi a absolvit facultatea de Inginerie Geofizică la Universitatea din Bucureşti. 

Mihail are peste 15 ani de experienţă în achiziţia de date geofizice, lucrând ca operator, geofizician şi 
şef de echipă în Romania, Siria şi Moldova. 

Din anul 2000, Mihail a deţinut funcţia de Director Adjunct Producţie la Prospecţiuni, înainte de a 
prelua actuala sa funcţie de Chief QHSE Officer pentru Quality, Health, Safety & Environment. 

Norin Popescu 

Norin Popescu a absolvit Institutul Politehnic Traian Vuia din Timisoara, specializare cazane-turbine. 
Şi-a început cariera în inginerie in 1983, lucrând ca inginer pana in 1995. În 1995 s-a alăturat 



 
 

 

 

Companiei Coca-Cola Hellenic Romania ca director de Resurse Umane al fabricii din Timisoara. Norin 
a detinut mai multe functii in departamentul de Resurse Umane al CC Hellenic Romania, intre 1995 si 
2005. Intre 2005 si 2008 a lucrat la SPAR Romania (in domeniul comertului cu amanuntul) unde a 
ocupat diverse functii in Resurse Umane si management. Din 2008 pana in 2011 a lucrat la Alcatel-
Lucent, punand bazele, ca Manager, Centrului de Servicii de Resurse Umane EMEA (Europa, Orientul 
Mijlociu si Africa). Are o experienţă bogată in Resurse Umane – conceptia si interpretarea sondajelor 
de opinie, livrare de programe de pregatire diverse (leadership, management etc.) si organizare de 
centre de evaluare. 

Norin Popescu s-a alaturat echipei Prospectiuni ca Vice Presedinte Resurse Umane in noiembrie 
2011. 

Actiuni detinute de membrii Conducerii la data de 06.02.2015. 

Denumire actionar 
Numar de actiuni 

detinute 

Cota de participare la 

capitalul social 

  % 

Gehrig Stannard Schultz 237.000 0,03% 

Marius Adrian Milea 235.200 0,03% 

Mihail Mitroi 157.675 0,02% 

Timothy Howard Branch 140.000 0,02% 

Mihai Gubandru 31.000 0,004% 

 

2.5. Detalii cu privire la angajati 
 

Emitentul  îşi  respectă angajatii,  recunoscandu-le  devotamentul  şi  profesionalismul. Acesta ofera 

conditii de angajare corecte, bazate pe competentă. De asemenea, creează un mediu de lucru în care 

sunt cultivate respectul reciproc, implicarea şi încrederea. Contributia fiecărei persoane la efortul 

echipei  constituie  o  parte  esentială din  managementul  performantei.  Deoarece  angajatii 

reprezintă una dintre  resursele  cele  mai  valoroase  ale  Societatii,  emitentul  investeşte continuu în 

pregătirea lor. 

Numarul mediu al angajatilor Societatii in anul 2013 a fost de 2.429, structurat dupa cum urmeaza: 

- Media anului 2013 pentru personalul angajat pe perioada determinata: 1.411 angajati; 
- Media anului 2013 pentru personalul angajat pe perioada nedeterminata: 1.018 angajati. 

 
In anul 2013, nivelul fluctuatiei personalului (permanent si temporar) a fost de aproximativ 2,5%. 
 
Relatiile de munca din cadrul Prospectiuni sunt reglementate prin Contractul Colectiv de Munca, 

valabil la nivel de unitate, incheiat pentru perioada 2010 – 2014. Acest contract colectiv de munca a 

fost negociat intre patronat si reprezentantii alesi ai salariatilor. Pe parcursul anului 2014 nu s-au 

inregistrat elemente, stari conflictuale de natura afectarii raporturilor dintre angajator si angajati. Intre 

conducere si personalul din Societate exista o relatie bazata pe disciplina, incredere si intelegere 

reciproca. 



 
 

 

 

In cadrul Prospecțiuni S.A. nu exista sindicat, exista reprezentanti ai salariatilor. 

In prezent, Prospecțiuni S.A. are 1.847 angajati (inclusiv 6 membri ai Consiliului de Administratie). Un 

membru al Consiliului de Administratie este si Director General al Societatii. Societatea are un numar 

de 583 de angajati cu studii generale, 814 cu studii medii si 450 cu studii superioare. 

 
2.6. Descrierea activitatii 

 

Prospecțiuni S.A. este un important furnizor de servicii geologice şi geofizice, cu 65 de ani de 

experienţă în industria românească de petrol şi gaze. În prezent, Prospecțiuni S.A. operează şi 

internaţional, iar pentru furnizarea de soluţii specializate face echipă şi cu alţi parteneri. Societatea are 

planuri mari pentru extinderea în continuare pe piaţă, la nivel mondial. 

In prezent, emitentul are operatiuni in Europa de Sud-Est, Asia Centrala, Africa de Nord si Africa de 

Vest, furnizand servicii de achizitie de date geofizice, procesare, interpretare si alte servicii geologice 

si geofizice. 

Prospectiuni furnizeaza servicii de achizitii de date la cele mai inalte standarde, in orice mediu. 

Emitentul are o experienta indelungata in abordarea unor terenuri dificil de explorat. Operatiunile mixte 

care se desfasoara in paduri, orase si infrastructuri ale campurilor petroliere, sunt planuite cu foarte 

mare atentie pentru a minimiza impactul cultural si asupra mediului, reusind sa mentina in acelasi timp 

atributele geofizice pentru descifrarea structurilor geologice complexe. 

De la sediu si de la atelierele si laboratoarele din Bucuresti, Prospecțiuni S.A.Prospectiuni S.A. ofera o 

gama larga de servicii geologice si geofizice, incluzand proiectare si achizitie de date geofizice on 

shore 2D, 3D si 4D, procesare a datelor geofizice, stocare a datelor, analize geologice si geochimice, 

prospectiuni magnetotelurice, magnetice si gravimetrice. Societatea este un furnizor cu experienta si 

competenta in integrarea metodelor geofizice pentru gasirea solutiilor optime in situatii geologice 

complexe. 

Prospecţiuni lucreaza la cele mai inalte standarde internationale de HSE&Q, utilizand o gama larga de 

echipamente de ultima generatie si o echipa de profesionisti experimentati, cu excelenta pregatire 

tehnica.  

Prospectiuni poate pune la dispozitie 9 echipe dotate cu tehnologii de ultima generatie si 4 echipe de 

exploatare miniera care asigura achizitia de date geofizice, incluzand: 

- Peste 540 de profesionisti cu studii universitare in domeniul geologiei, geofizicii, geochimiei, 
ingineriei petroliere si in alte domenii de specialitate; 

- Sisteme de inregistrare de ultima generatie: inclusiv sisteme wireless Sercel Unite, 428 si 408; 
- 24 de vibratoare; 
- 36.000 de canale pentru sisteme moderne de inregistrare pe teren de 24 biti; 
- Acces la alte echipamente, daca este nevoie, prin contracte incheiate cu partenerii din 

domeniu. 
 

2.7. Cota de piata / Principali competitori 

Prospectiuni  ofera o gama larga de servicii geologice si geofizice, incluzand proiectare si achizitie de 
date geofizice on shore 2D, 3D si 4D, procesare a datelor geofizice, stocare a datelor, analize 



 
 

 

 

geologice si geochimice, prospectiuni magnetotelurice, magnetice si gravimetrice. Societatea este un 
furnizor cu experienta si competenta in integrarea metodelor geofizice pentru gasirea solutiilor optime 
in situatii geologice complexe. 

Prospectiuni detine in prezent 98% din piata de lucrari de prospectiuni geofizice din Romania si 

dispune de echipament tehnologic performant si forta de munca superior calificata, fapt care ii poate 

asigura competitivitate pe piata interna si externa. 

Prospecțiuni S.A. este singurul agent economic roman specializat in executarea  lucrarilor de achizitie 

date geofizice 2D si 3D  (care detin peste 90% din activitatea Societatii).  

Atat pe piata interna, cat si pe piata internationala, lucrarile de achizitie de date geofizce sunt 

incredintate prin organizarea de licitatii. 

Principalii concurenti externi ai Societatii sunt: 

- Acoustic Geophysical Services Ungaria; 
- Geofizyka Torun Polonia; 
- Geofizyka Krakow Polonia; 
- DMT GmbH Germania; 
- WesternGeco Corporate Anglia; 
- CGG Veritas Franta. 

 

 

Cota de piata:                           

 

Sursa: Emitentul 

Petrom

16%

Prest.pt.comp.

straine

42%

Prest.in afara 

tarii

20%

Romgaz

18%

Alti clienti int.

4%

Petrom

Romgaz

Alti clienti int.

Prest.pt.comp.
straine

Prest.in afara
tarii

       536 mld. lei Productie Curenta 

       600 mld. lei Capacitate Curenta 

       575 mld. lei Piata Totala 

     Romania Zona de Piata 



 
 

 

 

 

 

          Sursa: Emitentul 

 

2.8. Clienti principali / Contracte semnificative 
 

Obiectivul principal al Emitentului este de a extinde cat mai mult serviciile geofizice dincolo de 

granitele Romaniei, in vederea diversificarii portofoliului de clienti. 

Societatea a inregistrat deja mari progrese in extinderea operatiunilor geofizice pe pietele 

internationale. S-au semnat acorduri cu parteneri din tari precum: Georgia, Portugalia, Bulgaria, 

Senegal, Guineea, Maroc si Albania. 

Aceste contracte includ: 

Principalele firme externe concurente sunt: 

Geofizyka Krakόw Sp. z.o.o. (Poland) 

Geofizica d.d. 
(Croatia) 

Geofizyka Toruñ Sp. z.o.o. (Poland) 

Merty Energy 
(Turkey) 

PROSPECTIUNI SA 

1. Acoustic Geophysical Services (Hungary) 
2.Geopysical Services Ltd (Hungary) 

DMT Gmbh 
(Germany) 

CGGVeritas 

Corporate Headquarters-France 

WesternGeco 

Corporate Headquarters UK 

1. Petroleum Geo-Service-PGS 

2. TGS-Nopec Geophysical 
(Norway) 

Schlumberger  
Region -Europe, C.I.S. & 

Africa Area  



 
 

 

 

- Prelevare de probe geologice si analiza din bazinul Bove, Guinea Conakry si Senegal; 
- Studii de gravimetrie in Georgia; 
- Prelucrare de date geofizice (si pentru proiecte de achizitii geofizice) in Siberia, Spania, 

Georgia si Kazahstan; 
- Prelevare de probe de mineralogie din Senegal; 
- Proiecte de achizitie date geofizice in Maroc si Georgia. 

 
Serviciile prestate de Societate au fost destinate, in principal, pietei interne: OMV Petrom, SNGN 

Romgaz SA, Raffles Energy, Aurelian Petroleum, Amromco Energy, Expert Petroleum, Chevron Sea 

Limited, Stratum Energy, Petrofac, ADX Energy.    

Pe plan extern, principalii clienti au fost: Overgas INC. AD – Bulgaria, Kulob Petroleum – Tadjikistan, 

Cabre UK – Maroc, EOGI – Maroc, Longreach Oil & Gas Ltd – Maroc. 

Evolutia ponderii principalilor beneficiari in cifra de afaceri a Societatii in Romania se prezinta astfel:  

Client 

2009 2010 2011 2012 2013 

% % % % % 

SNGN Romgaz SA 63,94 24,33 17,74 23,65 42,74 

Petrom OMV 19,39 42,78 40,16 41,73 28,9 

Aurelian Petroleum - 7,2 6,88 5,89 7,67 

Petrofac - - - 2,66 6,07 

Chevron Romania 

Exploration 
- - 5,63 - 4,14 

Prospect 

Geoservices – 

Maroc 

- - - 5,42 3,18 

Longreach Oil and 

Gas 
- - - 1,52 1,97 

Overgas INC - - 2,26 4,53 0,89 

MOHAVE 

OIL&GAS 
  5,83 13,07 2,23  - 

Amromco 2,34 3,56 2,16 1,05 0,02 

Kulob Petroleum 

Limited 
- - - 5,59 - 

Stratum Energy - - - 3,99 - 

Sursa: Emitentul 

Datele releva ca cei doi clienti traditionali, OMV Petrom SA si SNGN Romgaz SA, impreuna, in anul 

2013 detin o pondere mai mare in cifra de afaceri fata de cea detinuta in anul financiar 2012.  



 
 

 

 

Pentru anul 2015, Societatea are incheiate contracte semnificative ca valoare cu clientii traditionali 

SNGN Romgaz si OMV Petrom, precum si cu alti clienti importanti, dintre care amintim: Panfora 

Oil&Gas (subsidiara a Grupului MOL), Aurelian si Amromco Energy (ponderea contractelor cu clientii 

enumerati mai sus depasind fiecare 10% din totalul cifrei de afaceri inregistrata pentru anul financiar 

2014). 

 

2.9. Principalii indicatori operationali 
 

Stabilirea unor indicatori de performanta operationali permite o analiza coerenta cantitativa si calitativa 

a activitatii operationale, ceea ce apoi usureaza identificarea cauzelor pentru neperformanta sau a 

zonelor unde se poate imbunatati. 

Denumire indicator 2011 2012 2013 2014 

Tipuri de servicii 100% 100% 100% 100% 

servicii de achizitii de date 

geofizice 

97,8% 97,3% 95,9% 89,2% 

servicii analize laborator 

geologic 

0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 

servicii de logging 0,0% 0,0% 0,5% 3,3% 

servicii procesare si 

interpretare date 

1,2% 1,1% 1,5% 2,0% 

alte servicii 0,5% 1,3% 1,9% 5,1% 

Sursa: Emitentul 



 
 

 

 

 

2.10. Societati afiliate si procentul de detinere in alte societati 
 

Doua societati sunt considerate afiliate daca una dintre parti are capacitatea de a controla cealalta 

parte, sau de a exercita o influenta semnificativa asupra celeilalte parti in luarea deciziilor financiare si 

de exploatare.  

Denumire Tara de origine Obiect de activitate Procentul de actiuni  

detinute 

Econsa Grup SA Romania Extractia nisipului si pietrisului 98,26% 

Prospectiuni Divizia de 

Paza si Protectie SRL 

Romania Servicii de paza 100,00% 

Codecs SA Romania Instruire, training 51,00% 

Esparom SA Romania Activitate in domeniul 

constructiilor 

2,50% 

Grup Energetic Tender 

SA 

Romania Activitati ale holdingurilor 0,68% 

Micro Active Invest SRL Romania Activitati de consultanta 

pentru afaceri si management 

90,00% 

Prospectiuni Real Estate 

SRL 

Romania Activitati de consultanta 

pentru afaceri si management 

90,00% 

Prospect Geoservices 

SARLU 

Maroc Explorarea si exploatarea 

petrolului 

100,00% 

Prospectiuni SARL  Senegal Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica 

99,00% 

Prospectiuni Exploration 

Management Services 

Serbia Activitati de inginerie si 

consultanta tehnica 

100% 

 

 



 
 

 

 

CAP. III 

REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE 

 

3.1.  Scurta descriere a ultimelor rezultate financiare disponibile 
 

Situaţiile financiare individuale ale Emitentului reprezintă situaţiile financiare ale PROSPECTIUNI SA. 

Bucuresti, întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii 82/1991  republicată şi cu prevederile 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice al României („OMFP”) 3055/ 2009 pentru aprobarea 

Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.  

Situaţiile financiare pentru anii încheiaţi la data de 31 decembrie 2011, 31 decembrie 2012, 31 

decembrie 2013 si pentru semestrele incheiate la 30 iunie 2013 si 30 iunie 2014 au fost întocmite în 

conformitate cu OMFP 3055/ 2009. 

Informaţiile prezentate mai jos reprezintă o versiune prescurtată a situaţiilor financiare ale Emitentului. 

Datele operaţionale sunt extrase din raportul administratorilor si bilanturile financiare incheiate pentru 

anii 2011, 2012 şi 2013 si din bilanturile financiare incheiate pentru semestrul I pentru anii 2013 si 

respectiv 2014.  

Bilant contabil 

prescurtat 

2011 

auditate 

2012 

auditate 

2013 

auditate 

30.06.2013 

neauditate 

30.06.2014 

neauditate 

Imobilizari 

necorporale 1.234.191 5.536.450 2.998.012 6.333.182 3.209.259 

Imobilizari 

corporale 222.432.593 222.920.147 288.792.247 258.986.737 275.413.171 

-Terenuri şi 

construcţii 104.149.555 105.255.107 110.772.743 105.009.345 109.975.886 

-Instalaţii tehnice şi 

maşini 112.320.019 106.671.700 155.110.829 138.625.770 158.502.850 

-Alte instalaţii, 

utilaje şi mobilier 468.317 678.070 702.216 811.233 679.788 

-Avansuri si 

imoblizari corporale 

in curs 5.494.702 10.315.270 22.206.459 14.540.389 6.254.647 

Imobilizari 

financiare 74.784.236 74.843.500 75.254.603 74.844.488 73.458.366 

Active imobilizate 298.451.020 303.300.097 367.044.862 340.164.407 352.080.796 

Stocuri 9.730.254 14.413.328 20.306.856 20.402.940 22.972.631 



 
 

 

 

-Mat.prime 

consumabile 7.725.866 7.557.506 11.814.434 9.236.673 11.611.312 

-Avansuri pentru 

cumparari de stocuri 1.937.878 593.118 978.642 979.618 999.765 

-Produse finite si 

marfuri - - 43.074 - 156 

Productie in curs 

de executie 66.510 6.262.704 7.470.706 10.186.649 10.361.398 

Creante 125.335.951 114.075.193 126.960.811 136.269.614 121.961.367 

Investitii financiare 

pe termen scurt - - - - - 

Casa si conturi la 

banci 22.671.768 27.591.735 12.124.699 6.387.003 6.141.855 

Cheltuieli in avans 1.641.368 2.505.431 2.094.084 3.306.399 2.222.431 

Active curente 157.737.973 156.080.256 159.392.366 163.059.557 151.075.853 

TOTAL ACTIV 457.830.361 461.885.784 528.531.312 506.530.363 505.379.080 

Capital social 71.804.872 71.804.872 71.804.872 71.804.872 71.804.873 

Rezerve si fonduri 260.980.070 273.975.681 297.541.126 263.411.185 259.763.954 

Capitaluri proprii 332.784.942 345.780.553 369.345.998 335.216.057 331.568.827 

Provizioane 

pentru riscuri si 

cheltuieli 7.670.616 13.254.125 11.383.953 21.909.125 20.288.853 

Datorii termen lung 

+ mediu 10.711.541 22.635.435 25.937.149 30.281.947 17.443.765 

Datorii pe termen 

scurt 105.877.188 79.685.904 121.864.212 118.738.144 135.756.255 

Furnizori de 

marfuri si servicii 61.041.878 22.230.770 54.728.599 50.759.552 56.772.315 

Alte datorii de 

exploatare 31.895.780 38.284.266 41.626.333 44.659.355 47.316.361 

Credite pe termen 

scurt 12.939.530 19.170.868 25.509.280 23.319.237 31.667.579 

Venituri in avans 786.074 529.767 - 385.090 321.380 

Datorii 116.588.729 102.321.339 147.801.361 149.020.091 153.200.020 

TOTAL PASIV 457.830.361 461.885.784 528.531.312 506.530.363 505.379.080 



 
 

 

 

 

Contul de profit şi 

pierdere 

2011 

auditate 

2012 

auditate 

2013 

auditate 

30.06.2013 

neauditate 

30.06.2014 

neauditate 

VENITURI din 

EXPLOATARE 
317.777.565 326.855.927 398.151.246 141.325.089 124.598.532 

  -Marfuri - 3.238.949 188.247 - 55.878 

  -Productia vanduta 315.260.301 310.863.369 382.003.214 132.913.979 120.179.007 

  -Venituri aferente 

costului productiei in 

curs de executie 

58.202 6.199.794 8.279.833 - 2.890.692 

  -Alte venituri 2.459.062 6.553.815 7.679.952 8.411.110 1.472.955 

  -Cifra de afaceri 315.293.527 314.358.626 382.439.341 133.074.852 120.234.885 

CHELTUIELI de 

EXPLOATARE 
275.899.369 299.969.689 370.561.058 149.907.233 162.354.501 

--marfuri 78.277 2.020.957 2.260.493 157.569 1.342.290 

--mat.prima si 

materiale 
42.884.914 48.235.139 54.306.388 22.039.590 15.790.892 

--utilitati 1.066.674 1.087.336 1.647.692 861.189 856.222 

--salarii 76.230.228 87.182.572 110.431.034 41.571.087 44.265.171 

--amortizari 30.494.914 35.714.760 54.987.336 17.884.908 24.569.687 

--alte cheltuieli 125.144.362 125.728.925 146.928.115 67.392.890 75.530.239 

Rezultat din 

exploatare 
41.878.196 26.886.238 27.590.188 -8.582.144 -37.755.969 

Venituri financiare 18.034.455 17.906.957 16.953.840 10.240.086 8.042.699 

Cheltuieli financiare 21.399.316 22.247.177 20.064.308 11.480.385 8.063.727 

Rezultat financiar -3.364.861 -4.340.220 -3.110.468 -1.240.299 -21.028 

Venituri 

extraordinare 
- - - - - 

Cheltuieli 

extraordinare 
- - - - - 

Rezultat 

extraordinar 
- - - - - 



 
 

 

 

Profit brut (EBT) 38.513.335 22.546.018 24.479.720 -9.822.443 -37.776.997 

Profit net 30.981.821 17.295.121 18.647.387 -10.564.497 -37.777.172 

--pt.dividende - - - - - 

--pt.rezerve si fonduri 1.925.667 1.127.301 1.223.986 - - 

--surse proprii 

finantare - - - - - 

--nerepartizat 30.981.821 17.295.121 18.647.387 - - 

Numar mediu de 

salariati 1.604 1.784 2.429 1.949 1.257 

 

Situatiile financiare ale Emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la data de  

31 decembrie 2011, 31 decembrie 2012 şi 31 decembrie 2013 au fost auditate de catre KPMG Audit 

S.R.L., auditor financiar autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 9/2001. 

Auditul a fost desfăşurat în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit emise de Camera 

Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca auditul să fie planificat şi executat astfel 

încât să se obţină o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative.  

În cadrul rapoartelor de audit elaborate în intervalul 2011-2013, anexate la prezentul prospect, opiniile 

exprimate fac referire în mod constant asupra faptului că, exceptând anumite ajustări (detaliate în 

paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, la nivelul anului 2012 si 2013), situaţiile financiare prezintă 

cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii PROSPECTIUNI S.A., 

precum şi performanţa sa financiară şi fluxurile de trezorerie, fiind respectate cerinţele normelor de 

contabilitate din România. 

La nivelul anului 2012, în ceea ce priveşte Baza pentru opinia cu rezerve, a auditorului asupra 

situaţiilor financiare, redăm în continuare extrasul corespunzător din raportul auditorilor independenţi 

către acţionarii PROSPECTIUNI S.A.: 

Bazele opiniei cu rezerve 

‘’6. Dupa cum este descris in Nota 1 la situatiile financare neconsolidate anexate, la 31 decembrie 

2012, imobilizarile financiare ale Societatii includ actiuni detinute la S.C. RAFO S.A. Onesti in valoare 

de 59.780.786 lei, reprezentand 2,72% din capitalul social al acestei societati. Nu am putut obtine 

probe de audit suficiente si adecvate pentru a determina daca sunt necesare ajustari de valoare ale 

acestei investitii la 31 decembrie 2012. In consecinta, nu am fost in masura sa determinam daca sunt 

necesare ajustari ale imobilizarilor financiare la 31 decembrie 2012, ale ajustarilor de valoare privind 

imobilizarile financiare si ale rezultatului exercitiului financiar incheiat la aceasta data. 

Opinia cu rezerve 

7. In opinia noasta, cu exceptia efectelor posibile ale aspectului mentionat la paragraful 6, situatiile 

financiare neconsolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2012 au fost intocmite, in 

toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 



 
 

 

 

cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare 

neconsolidate.’’ 

La nivelul anului 2013, în ceea ce priveşte Baza pentru opinia cu rezerve, a auditorului asupra 

situaţiilor financiare, redăm în continuare extrasul corespunzător din Raportul Auditorilor Independenţi 

către acţionarii S.C. Prospectiuni S.A.: 

Bazele opiniei cu rezerve 

‘’6. Dupa cum este descris in Nota 1 la situatiile financare neconsolidate anexate, la 31 decembrie 

2012, imobilizarile financiare ale Societatii includ actiuni detinute la S.C. RAFO S.A. Onesti in valoare 

de 59.780.786 lei, reprezentand 2,72% din capitalul social al acestei societati pentru care exista indicii 

ca ar putea exista pierderi de valoare la aceste date. Conducerea Societatii nu a efectuat o analiza 

pentru a determina necesitatea inregistrarii unei ajustari pentru pierderi de valoare a imobilizarilor 

financiare. Efectul acestei abateri de la prevederile Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 

3055/2009 cu modificarile ulterioare asupra imobilizarilor financiare la 31 decembrie 2013 si la 31 

decembrie 2012, rezultatului reportat la 31 decembrie 2013, ajustarilor de valoare privind imobilizarile 

financiare si rezultatelor  exercitiilor financiare incheiate la acele date nu a fost determinat. Raportul 

nostru de audit asupra situatiilor financiare individuale la 31 decembrie 2012 a inclus de asemenea o 

rezerva in acest sens. 

Opinia cu rezerve 

7. In opinia noasta, cu exceptia efectelor posibile ale aspectului mentionat la paragraful 6, situatiile 

financiare neconsolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 au fost intocmite, in 

toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 

cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare individuale.’’ 

 

Evoluţia elementelor patrimoniale 

ACTIV 

La data de 31 decembrie 2013, analiza structurală a activului relevă o pondere a activelor imobilizate 

de 69,45% în totalul activelor administrate de Societate, respectiv a activelor circulante de 30,16%.  

 

Activele imobilizate 

 

La data de 31 decembrie 2013, activul total a 

marcat o apreciere faţă de sfârşitul anului 2012 

de cca. 14,4%, iar la data de 31 decembrie 

2012 activul total a marcat o usoara apreciere 

de 0,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 

precedent, 31 decembrie 2011. La finalul anului 

2013 în raport cu sfârşitul anului precedent la 

nivelul activelor totale, se remarca mai multe 



 
 

 

 

modificari structurale. Pe de o parte s-a consemnat o crestere în valoare netă a activelor circulante, 

respectiv a stocurilor (crestere de 40,9%), iar pe de altă parte are loc o crestere a activelor imobilizate 

de 21%, datorată si cresterii semnificative a poziţiei “avansuri si imobilizari corporale in curs” (crestere 

de 115,3%).  

La aceeaşi dată (31 decembrie 2013), activele imobilizate reprezentau 69,45% din activul total. O 

pondere de peste 78,68% în cadrul activelor imobilizate o deţin imobilizările corporale (tendinţă 

menţinută în tot intervalul de analiză, apreciată ca fiind adecvată profilului de activitate al Societăţii), 

restul de 20,5% fiind atribuit imobilizarilor financiare, respectiv 0,82% fiind atribuit imobilizărilor 

necorporale. 

La data de 30.06.2014 activele imobilizate reprezentau cca. 70% din totalul activelor. 

Imobilizările necorporale deţin o pondere nesemnificativă în totalul activelor imobilizate, de sub 

(1%), reprezentate de licenţele pe care Societatea le foloseste in activitatea curenta.  

Activele curente 

La sfârşitul anului 2013, stocurile, cu o pondere de cca. 12,7% în activele curente, avand o tendinta 

de crestere mentinuta pe toata perioada analizata. Evoluţia elementelor de natura stocurilor este 

prezentată alăturat: 

Stocuri (lei) valori nete, din care: 2011 2012 2013 

-Mat. prime si consumabile 7.725.866 7.557.506 11.814.434 

-Avansuri pentru cumparari de stocuri 1.937.878 593.118 978.462 

-Productie in curs de executie 66.510 6.262.704 7.470.706 

-Produse finite si marfuri - - 43.074 

Total 9.730.254 14.413.328 20.306.856 

 

La 30.06.2014 valoarea stocurilor era de 22.972.631 lei, reprezentand 15,2% din totalul activelor 

curente. 

Creanţele au etalat o evoluţie fluctuantă pe toata durata perioadei de analiza. Acestea au fost 

cuprinse valoric între 125.355.951 lei la 31 decembrie 2011, 114.075.193 lei la 31 decembrie 2012 şi 

126.960.811 lei la 31 decembrie 2013.  

Creante (lei) valori nete, din care: 2011 2012 2013 

-Creante comerciale 81.895.399 42.507.266 38.977.676 

-Alte creante 43.460.552 71.567.927 87.983.135 

Total 125.355.951 114.075.193 126.960.811 

 



 
 

 

 

La 30.06.2014 valoarea creantelor era de 121.961.367 lei. 

Evoluţia disponibilităţilor Societăţii pune în evidenţă o fluctuatie a lichidității, pe tot parcursul perioadei 

de analiza. 

Indicator 2011 2012 2013 

-Casa si conturi la banci (lei) 22.671.768 27.591.735 12.124.699 

-Ponderea disponibilitatilor in total active (%) 4,95% 5,97% 2,29% 

 

La 30.06.2014 valoarea casei si a conturilor la banci era de 6.141.855 lei, reprezentand 1,22% din 

totalul activelor. 

Cheltuielile înregistrate în avans deţin o pondere nesemnificativa (<1%) în totalul activelor 

administrate. 

Politica de finanţare este reflectată în structura pasivelor, prezentată în continuare, fiind subordonată 

obiectivului de menţinere a competitivităţii Societăţii pe piaţa “activitatilor de inginerie si consultanta 

tehnica legate de acestea”. În acest context nivelul lichidităţilor este o consecinţă a resurselor 

financiare atrase (proprii, împrumutate) pentru finanţarea activitatilor. 

 

PASIV 

   

În perioada supusă analizei ponderea 

capitalurilor proprii în total pasive au 

marcat o scadere la 31 decembrie 2013 fata 

de perioada precedenta, de la 74,8% (2012) 

la 69,8% (2013), in timp ce in 2012 au marcat 

o crestere de la 72,7% in 2011 la 74,8% in 

2012. Din punct de vedere valoric, nivelul 

capitalurilor proprii consemnează nivele in 

crestere, atingând la sfârşitul anului 2013 

suma de 369.345.998 lei.  

Evoluţia capitalurilor proprii este prezentată 

în continuare, pe natura elementelor 

constitutive: 



 
 

 

 

 

Capitaluri proprii (lei), din care: 2011 2012 2013 

Capital social 71.804.872 71.804.872 71.804.872 

Rezerve din reevaluare 92.035.543 91.341.633 96.034.386 

Rezerve legale 8.819.769 9.947.070 11.171.056 

Rezerve reprezentand surplusul din reevaluare 3.004.202 3.698.112 4.278.262 

Alte rezerve 30.046.561 30.249.215 29.894.370 

Profitul sau pierderea reportat(a) 98.017.841 122.571.831 138.739.651 

Profitul sau pierderea exercitiului financiar 30.981.821 17.295.121 18.647.387 

Repartizarea profitului -1.925.667 -1.127.301 -1.223.986 

CAPITALURI PROPRII - Total  332.784.942 345.780.553 369.372.998 

 

La 30.06.2014 valoarea capitalurilor proprii era de 331.568.827 lei, reprezentand 65,6% din totalul 

pasivelor.  

Datoriile totale ale Societatii, înscrise în situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2013 se ridică la 

nivelul de 147.801.361 lei, a căror structură pe elemente a fost prezentată anterior, în cadrul poziţiei 

financiare a Emitentului. Cresterea datoriilor totale față de perioada precedentă este de 44,4%. 

La 30.06.2014 valoarea datoriilor totale era de 153.200.020 lei. 

 

Evoluţia activităţii de exploatare şi a celei financiare 

Activitatea de exploatare 

În întreg intervalul de analiză, activitatea operaţională a Emitentului constă, conform obiectului 

principal de activitate in activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea (cod CAEN 

7112). 

Conform raportului de gestiune al administratorilor la 31.12.2013, structura cifrei de afaceri este 

urmatoarea: 



 
 

 

 

 

Indicator 31.12.2011 

% 

31.12.2012 

% 

31.12.2013 

% 

in cifra de 

afaceri 

în cifra de 

afaceri 

în cifra de 

afaceri 

Venituri din 

servicii de 

achizitii de date 

geofizice 

308.440.133 97,83% 306.025.731 97,35% 366.819.540 95,92% 

Venituri din 

servicii analize 

laborator 

geologic 

1.348.261 0,43% 789.159 0,25% 789.528 0,21% 

Venituri din 

servicii de 

logging 

0 0,00% 0 0,00% 1.988.715 0,52% 

Venituri din 

servicii 

procesare si 

interpretare date 

3.896.029 1,24% 3.301.556 1,05% 5.709.067 1,49% 

Venituri din alte 

servicii 
1.609.105 0,51% 4.242.180 1,35% 7.132.491 1,86% 

Total 315.293.527 100% 314.358.626 100% 382.439.341 100% 

 

La 30.06.2014 cifrei de afaceri era de 120.234.885 lei. 

La 31.12.2013 valoarea veniturilor din exploatare era de 398.151.246 lei. 

La 30.06.2014 valoarea veniturilor din exploatare era de 124.598.532 lei. 

Datele din tabel indică o oarecare fluctuatie a structurii veniturilor anuale (decembrie 2011, decembrie 

2012, respectiv decembrie 2013). 

Cheltuielile din exploatare la nivelul anului 2013 însumează 370.561.058  lei. Cheltuielile cu salariile 

personalului angajat al Societăţii deţin o pondere medie (2011-2013) de cca. 27% în totalul 

cheltuielilor, iar ponderea medie (2011-2013) de la poziţia “materii prime si materiale” este de 14,4% 

din total.  

La 30.06.2014 valoarea cheltuielilor de exploatare era de 162.354.501 lei. 

Analiza structurală comparativă a cheltuielilor din exploatare conform situaţiilor prezentate de Emitent 

se prezintă astfel: 



 
 

 

 

 

2011 2012 2013 

CHELTUIELI de EXPLOATARE 100,0% 100,0% 100,0% 

--marfuri 0,03% 0,7% 0,6% 

--mat.prima si materiale 15,5% 16,1% 14,7% 

--utilitati 0,4% 0,4% 0,4% 

--salarii 27,6% 29,1% 29,8% 

--amortizari 11,1% 11,9% 14,8% 

--alte cheltuieli 45,4% 41,9% 39,7% 

 

Analiza ponderilor anuale ale elementelor de cheltuială evidenţiază o mentinere relativ constantă a 

proporţiilor acestora în totalul cheltuielilor pe parcursul celor trei ani (2011, 2012, 2013). În ansamblu, 

se apreciază că există un management adecvat al costurilor, costuri care sunt adecvat ajustate în 

raport de nivelul veniturilor obţinute, in intervalul 2011-2013. 

 

Activitatea financiară 

În ceea ce priveşte desfăşurarea operaţiunilor cu caracter financiar, rezultatul financiar este influenţat 

de cheltuielile cu dobânzile bancare si a variatiilor de curs valutar nefavorabile, ocazionate de 

contractarea creditelor de investiţii. Impactul negativ al acestora se reflectă pe tot parcursul perioadei 

de analiza, cu precadere in anii 2011 si 2012. Evoluţia rezultatului financiar în intervalul de analiză 

este prezentată în continuare: 

 

2011 2012 2013 

Venituri financiare 18.034.455 17.906.957 16.953.840 

Cheltuieli financiare 21.399.316 22.247.177 20.064.308 

Rezultat financiar -3.364.861 -4.340.220 -3.110.468 

La 30.06.2014 rezultatul financiar a fost de -21.028 lei. 

În sinteză, din punct de vedere al structurii, atât veniturile cât şi cheltuielile, sunt reprezentate în cea 

mai mare masura de veniturile, respectiv cheltuielile de exploatare. 

Ponderile elementelor de venit şi cheltuială nu suferă mutaţii importante, per total, în perioada 

analizată. 



 
 

 

 

  

ANALIZA IN STRUCTURA [%] 

     Contul de profit si pierdere 2011 2012 2013 30.06.2013 30.06.2014 

VENITURI TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 

VENITURI din EXPLOATARE 94,63% 94,81% 95,92% 93,24% 93,94% 

-Marfuri 0,00% 0,94% 0,05% 0,00% 0,04% 

-Productia vanduta 93,88% 90,17% 92,03% 87,69% 90,60% 

-Venituri aferente costului 

productiei in curs de executie 0,02% 1,80% 1,99% 0,00% 2,18% 

-Alte venituri 0,73% 1,90% 1,85% 5,55% 1,11% 

-Cifra de afaceri 93,89% 91,18% 92,13% 87,80% 90,65% 

Venituri financiare 5,37% 5,19% 4,08% 6,76% 6,06% 

Venituri extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CHELTUIELI TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 

CHELTUIELI de EXPLOATARE 92,80% 93,10% 94,86% 92,89% 95,27% 

--marfuri 0,03% 0,63% 0,58% 0,10% 0,79% 

--mat.prima si materiale 14,42% 14,97% 13,90% 13,66% 9,27% 

--utilitati 0,36% 0,34% 0,42% 0,53% 0,50% 

--salarii 25,64% 27,06% 28,27% 25,76% 25,97% 

--amortizari 10,26% 11,08% 14,08% 11,08% 14,42% 

--alte cheltuieli 42,09% 39,02% 37,61% 41,76% 44,32% 

Cheltuieli financiare 7,20% 6,90% 5,14% 7,11% 4,73% 

Cheltuieli extraordinare 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Societatea a desfăşurat activităţi profitabile in anii 2011, 2012 si 2013, in schimb in semestrul I al 

anului 2013 si cel al anului 2014 rezultatele financiare ale Societatii au prezentat pierdere, lucru nu 

tocmai neobisnuit pentru Societate, sezonalitatea serviciilor prestate avand acest trend: prima parte a 

anului financiar are parte de mai multe provocari, in special datorate vremii nefavorabile, pe cand cea 

de a doua parte este profitabila, rezidand in rezultatul financiar final anual.  

Astfel, in anii financiari incheiati la data de 31.12.2011, 31.12.2012, respectiv 31.12.2013 Societatea a 

obţinut un nivel al veniturilor totale de 335.812.020 lei, 344.762.884 lei, respectiv 415.105.086 lei. 

Cheltuielile totale aferente au însumat, 297.298.685 lei (31.12.2011), 322.216.866 lei (31.12.2012) şi 



 
 

 

 

390.625.366 lei (31.12.2013). În aceste condiţii s-a înregistrat profit net de 30.981.821 lei 

(31.12.2011), de 17.295.121 lei (31.12.2012) si de 18.647.387 lei (31.12.2013). 

La 30.06.2013 valoarea veniturilor totale a fost de 151.565.175 lei, valoarea cheltuielilor totale a fost 

de 161.387.618 lei, iar valoarea pierderii nete obtinute a fost de 10.564.497 lei. 

La 30.06.2014 valoarea veniturilor totale a fost de 132.641.231 lei, valoarea cheltuielilor totale a fost 

de 170.418.228 lei, iar valoarea pierderii nete obtinute a fost de 37.776.997 lei. 

 
3.2.  Detalierea structurii cifrei de afaceri pe segmente de activitate si linii de business 
  

Ponderea produselor oferite in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a Societatii: 

Denumire indicator 2011 2012 2013 2014 

Tipuri de servicii in CA 100% 100% 100% 100% 

Servicii de achizitii de date 

geofizice 

97,8% 97,3% 95,9% 89,2% 

servicii analize laborator 

geologic 

0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 

servicii de logging 0,0% 0,0% 0,5% 3,3% 

servicii procesare si 

interpretare date 

1,2% 1,1% 1,5% 2,0% 

alte servicii 0,5% 1,3% 1,9% 5,1% 

 

Denumire indicator 2011 2012 2013 2014 

Tipuri de servicii in Total 

Venituri 

94% 91% 92% 93% 

servicii de achizitii de date 

geofizice 

91,8% 88,8% 88,4% 82,9% 

servicii analize laborator 

geologic 

0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 

servicii de logging 0,0% 0,0% 0,5% 3,1% 

servicii procesare si 

interpretare date 

1,2% 1,0% 1,4% 1,9% 

alte servicii 0,5% 1,2% 1,7% 4,8% 

 



 
 

 

 

3.3.  O declaratie referitoare la politica si practica privind prognozele, in concordanta cu 
Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO 

 

O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate 

sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea 

impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica 

trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca 

sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la 

prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii. 

3.4. O declaratie referitoare la politica si practica privind dividendele, in concordanta cu 

Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO 

Emitentul declara ca respecta Principiile de Guvernanta Corporativa pentru societatile listate pe AeRO 

referitoare la politica si practica privind dividendele. 

Beneficiul net realizat de Emitent se va repartiza de către Adunarea Generală a Actionarilor la finele 

fiecărui exercitiu financiar. Cota de beneficiu destinată plătii dividendelor se va repartiza proportional 

cu numărul actiunilor detinute de fiecare actionar. În cazul în care emitentul va înregistra pierderi, se 

vor analiza cauzele acestora si Adunarea Generală a Actionarilor va decide asupra modului în care se 

vor recupera sau suporta aceste pierderi. 

Cota de beneficiu destinată plătii dividendelor se va repartiza proportional cu numărul actiunilor 

detinute de fiecare actionar.  

Potrivit Legii Pietei de Capital, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu 

mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar 

incheiat.  

In cazul în care Adunarea  Generală nu stabileste un termen de plata, dividendele se vor datora la 

plata in maximum 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii Adunarii 

Generale de stabilire a dividendelor distribuite. 

Profiturile nete obtinute de Societate, aferente anilor 2012 si 2013 au fost utilizate, dupa constituirea 

rezervelor legale, ca sursa de finantare pentru programele de investitii. 

3.5 Descrierea planului de dezvoltare a afacerii, aprobat de catre Consiliu 

Emitentul promovează o creştere profitabilă prin atingerea obiectivelor financiare, pentru a asigura 

succesul pe termen lung. 

Societatea: 

Prospectiuni este lider de piata in servicii geofizice din sud-estul Europei.  

Prospectiuni opereaza, in mod normal, cu 5-6 echipe in Romania si 1-2 echipe pe plan international. 

Din 2008, Societatea este condusa de o echipa cu experienta internationala, care a coordonat 

operatiuni de succes in Tajikistan, Portugalia, Georgia, Maroc, Albania si Bulgaria. Pentru toate aceste 

proiecte au fost primite referinte excelente din partea clientilor. Prospectiuni a fost auditata si a lucrat 

(sau a fost precalificata sa lucreze) pentru clienti precum: Eni, Chevron, Shell, Repsol, Hunt, Total si 

Tethys. 



 
 

 

 

De asemenea, Prospectiuni are un centru de prelucrare si procesare a datelor ce furnizeaza servicii 

magnetotelurice, magnetice, gravimetrice si geologice. 

Prospectiuni este certificata ISO 9001, 14001 si 18001, cu rezultate excelente din punct de vedere al 

securitatii muncii. Aceste certificari se aplica tuturor activitatilor Societatii (nu doar activitatii de 

achizitie de date geofizice), ceea ce confera unicitate companiei in industria in care activeaza. 

Strategia: 

Strategia Prospectiuni consta in mentinerea pozitiei dominante pe piata din Romania, in acelasi timp 

cu dezvoltarea si intensificarea prezentei pe noi piete internationale. Scopul acestei strategii are in 

vedere compensarea ciclicitatii cererii pe piata din Romania, chiar daca industria de petrol si gaze din 

Romania este cea mai activa din Europa si reprezinta baza pentru activitatea Societatii. 

Noile piete de pe plan international sunt selectate luandu-se in considerare o serie de criterii, printre 

care: cererea estimativa de servicii, potentialul financiar si politic, dar si profilul de risc din punct de 

vedere al securitatii si sigurantei. Geografic, Societatea isi concentreaza atentia pe furnizarea de 

servicii in Europa (in special in Balcani si in Sudul Europei), in jurul Marii Negre si Africa. 

Obiectivul este cresterea cifrei de afaceri a Societatii la 120 milioane de euro in anul 2016, dezvoltand 

serviciile de achizitii de date geofizice, de procesare si interpretare date, precum si crescand vanzarile 

pe sectoarele de activitate secundare (geofizica aplicata, explorare miniera, monitorizarea mediului 

inconjurator) sau infiintand si dezvoltand unele linii noi de business. 

Obiectivul este crearea de valoare pentru toti actionarii, prin: 

- O dezvoltare sustenabila a Societatii in viitor; 

- Pastrarea si cresterea cotei pe pietele in care Societatea este prezenta, furnizand servicii 

geofizice si geologice; 

- Cresterea valorii operatiunilor internationale pana la 25% din volumul vanzarilor; 

- Dezvoltarea unor noi activitati in domeniul explorarii miniere si managementului mediului, 

utilizand capacitati tehnice moderne; 

- Instruirea profesionistilor pentru a utiliza cele mai bune tehnologii. 

Resurse: 

Prospectiuni are active corporale in valoare totala de aproximativ 250 milioane lei, ce includ 

echipamente de ultima generatie pentru serviciile furnizate. Spre exemplu, vibratoare 24x60,000 lb 

(Sercel Nomad and Ion AHV IV), dar si minivibratoare 3 x IVI si 5 Inova Mini. Societatea detine o 

varietate de instrumente pentru activitatile geofizice pentru toate tipurile de teren. Receptorii si 

instrumentele de masura ale Societatii includ 36,000 de canale 408/428, dintre care 8,000 de canale 

Sercel Unite (echipamente wireless) ce pot fi utilizate eficient in orase sau alte zone inaccesibile. 

Prospectiuni are un personal cu multa experienta, incluzand mai bine de 400 de profesionisti. Investitii 

considerabile au fost facute in ultimii ani pentru instruirea si dezvoltarea personalului mai tanar ce dau 

Societatii un avantaj strategic intr-o industrie care se confrunta cu o bine-cunoscuta provocare 

demografica de imbatranire a angajatilor si pierdere a experientei de lucru. Echipa manageriala nu are 

doar mai bine de 30 de ani de experienta operationala in Romania, dar si o experienta de business 

globala ce este atestata de CV-urile membrilor componenti. 

Perspectivele industriei si oportunitati 



 
 

 

 

Declinul si instabilitatea pretului petrolului a creat o incetinire a activitatilor de explorare. Totusi, 

potentialul pe termen mediu si lung a explorarilor onshore in industria de petrol si gaze este ridicat, 

costurile acestui tip de explorari fiind mai scazute, comparativ cu cele din proiectele de explorare 

maritima, fiind mai atractiva chiar si in conditiile unui pret al petrolului scazut. De asemenea, in Europa 

exista o ingrijorare in ceea ce priveste securitatea energetica, statele promovand explorarile si 

exploatarile domestice, in special de gaze naturale. Prospectiuni este bine pozitionata, astfel incat sa 

beneficieze de aceste trenduri strategice. 

Misiune si viziune 

Credem ca generatiile de azi si de maine trebuie sa beneficieze de rezervele de energie si de 

resursele minerale ale pamantului. Astfel, Prospectiuni furnizeaza servicii geologice, geofizice si solutii 

pentru protejarea mediului incojurator pentru industriile implicate in extragerea si prelucrarea 

resurselor naturale. 

Ne dedicam activitatea pentru crearea sustenabila de valoare pentru clienti, actionari, angajati, 

furnizori si comunitatile in care ne desfasuram activitatea, prin furnizarea unor servicii de inalta 

calitate, intr-o maniera profesionista, creativa si competitiva, atat in Romania, cat si pe plan 

international. De asemenea, dorim sa integram cele mai bune practici din punct de vedere al sanatatii 

si sigurantei muncii, a mediului in care activam, dar si etice sau legale. 

Ne vom atinge scopurile si vom crea un viitor mai bun prin implementarea noilor tehnologii, inovarea 

continua si imbunatatirea capacitatilor tehnice, a procedurilor operationale si investind in oamenii 

nostri pentru a crea oportunitati de dezvoltare. 

Valorile noastre sunt: 

- Excelenta profesionala; 

- Deschidere si transparenta; 

- Responsabilitate si integritate; 

- Progres si inovare; 

- Munca si spiritul de echipa; 

- Respect pentru oameni si pentru mediul inconjurator. 

 

CAP. IV 

ALTE INFORMATII 

 

4.1. Factori de risc 

Riscurile sunt clasificate în două categorii principale, în functie de posibilitatea diminuării sau 

evitării lor de către agentul economic sau de către investitori.  

Riscurile sistematice sunt cele inerente întregii piete sau întregului segment al pietei pe care 

actionează emitentul şi nu pot fi evitate de investitori prin diversificarea portofoliului. 

Riscul de piată constă în posibilitatea ca portofoliul investitorului să se diminueze din cauza 

fluctuatiilor zilnice ale preturilor. Actiunile sunt oprite de la tranzactionare în cazul în care emitentii 



 
 

 

 

raportează evenimente deosebite sau apar situatii litigioase între actionari. Un asemenea 

eveniment poate limita posibilitatea investitorilor de a vinde actiunile în orice moment dorit şi 

induce riscul unei pierderi de valoare după reluarea tranzactionării.  

Riscul politic constă în posibilitatea ca guvernul tării să-şi schimbe brusc şi neaşteptat politicile. 

Include şi riscul de tară, care vizează posibilitatea ca aceasta să nu-şi poată onora angajamentele 

financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât şi  unele instrumente externe.  

Datorită tranzitiei sale relativ recente către o economie de piată, România a experimentat fluctuatii 

ale economiei şi unele inconsecvente în politica adoptată de Guvern. Totuşi, tendinta României de 

a se ralia la legislatia europeană diminuează acest risc.  

Conformarea la cadrul legislativ şi modificări ale cadrului legislativ. Emitentul se află sub 

incidenta cadrului legislativ din România. Autoritătile de reglementare sunt preocupate mai ales de 

protectia consumatorilor şi nu atât de cea a actionarilor sau creditorilor. Emitentul depune toate 

eforturile pentru a respecta cadrul de reglementare aplicabil. În plus, legile, regulamentele şi 

politicile se modifică periodic, iar asemenea modificări pot afecta activitatea desfăşurată de 

emitent.  

Riscul de inflatie şi riscul dobânzii afectează costul de oportunitate. Este necesar ca detinătorii 

de actiuni să ia în considerare faptul că rata inflatiei poate fluctua şi că operatiunile, conditiile 

financiare şi rezultatele emitentului pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să tină seama 

de aceste riscuri în calculul profitului real, neinflatat. 

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum 

schimbările tehnologice radicale, concurenta, evenimentele catastrofice sau conditiile economice 

generale, pot să influenteze activitatea emitentului sau cursul actiunilor. 

Riscurile nesistematice afectează numai anumite companii sau active (riscuri specifice).  

Riscul de pret este specific actiunilor listate şi constă în posibilitatea ca unele titluri să intre în 

declin în viitor. Pretul de piată al actiunilor poate fi volatil şi poate înregistra scăderi semnificative 

şi bruşte, în consecintă, investitiile actionarilor emitentului pot fi afectate în mod negativ. Scăderile 

de pret pot fi determinate de o multitudine de factori cum ar fi: diferenta dintre rezultatele anuntate 

de emitent şi estimările analiştilor, parteneriate strategice, contracte importante, precum şi, ca 

urmare a volatilitătii generale care poate caracteriza Bursa de Valori Bucureşti la un moment dat.  

Emitentul a început demersurile necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor pe sistemul 

alternativ de tranzactionare al BVB (Piata AeRO).  

Piata AeRO a fost creata din nevoia de a furniza antreprenorilor o alternativa de finantare pentru 

dezvoltare si este segmentul dedicat titlurilor de capital (actiunilor) din cadrul sistemului alternativ 

de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB). 

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire 

la faptul ca un sistem alternativ de tranzactionare este o piata desemnata in principal pentru 

companii de mai mici dimensiuni si start-up-uri, pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc 

investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata. 

Sistemul alternativ de tranzactionare nu este o piata reglementata in sensul Directivelor Europene 

si a legislatiei romanesti privind piata de capital, insa este reglementata prin regulile si cerintele 



 
 

 

 

stabilite de BVB. Sistemul alternativ a fost infiintat de BVB cu scopul de a oferi o piata cu mai 

putine cerinte de raportare din partea emitentilor, dar in acelasi timp cu un nivel suficient de 

transparenta pentru investitori, pentru a-i motiva sa tranzactioneze. 

Cerintele post-listare pentru companiile de pe AeRO sunt mai putin stricte fata de Piata 

Reglementata. 

BVB are caracteristici specifice în ceea ce priveşte lichiditatea şi volatilitatea pietei şi a valorii 

titlurilor cotate. Aceşti factori pot avea un impact semnificativ asupra pretului de tranzactionare al 

actiunilor. 

Riscurile operationale însumează toate riscurile pe care compania şi le asumă în demersul de a 

opera într-un domeniu sau industrie. Este riscul rămas după eliminarea celui financiar şi a celor 

sistematice. El tine cont de posibilitatea eşecului privind procedurile interne, personalul şi sistemul 

intern. Este un risc determinat de posibilitatea ratării afacerilor din cauza erorilor umane. 

Atragerea şi păstrarea angajatilor calificati. Nereuşita în a atrage un număr suficient de mare 

de personal calificat corespunzător, migrarea, neadaptarea sau scăderea pietei de personal, dar 

şi creşterea costurilor cu personalul sunt riscuri care ar putea afecta activitatea desfăşurată de 

emitent. Concurenta în privinta atragerii de personal calificat este ridicată.  

Unul dintre riscurile legate de personalul şi conducerea emitentului îl reprezintă posibilitatea 

pierderii angajatilor de înaltă calificare către companii private din alte sectoare, care ar putea oferi 

pachete salariale şi compensatii peste nivelul actual furnizat de către emitent. 

Riscuri  legate  de  strategia  de  dezvoltare  a  emitentului. Orice dezvoltare implică riscuri, 

legate atât de eficienta proiectelor, cât şi de obtinerea surselor de finantare. Emitentul va analiza 

în detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare şi va încerca, de fiecare dată, să-şi stabilească 

un raport optim între sursele proprii, cele atrase şi cele împrumutate. 

Prin natura activitatilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate, dintre care 

amintim: 

- Conformarea la cadrul legislativ şi modificări ale cadrului legislativ 
- Riscul de inflatie şi riscul dobânzii 
- Globalizare 
- Conditiile meteorologice 
 

Mentionam ca Societatea poate fi afectata de oricare dintre riscuri, intr-o masura mai mare sau 

mai mica, la momente diferite in timp. 

Societatea dispune de procese de management al riscului pe care le aplica pentru a identifica, a 

evalua si a raspunde riscurilor potentiale ce ar putea afecta realizarea obiectivelor, avand 

proceduri proprii privind achizitiile, vanzarile, precum si pentru multe alte operatiuni. 

4.2. Litigii 



 
 

 

 

Nr. Dosar  Instanta Obiectul litigiului 

1.  50968/299/2012 Tribunalul Bucuresti 

Secţia Va civilă 

Actiune fond funciar  

2.  50540/299/2013 Tribunalul Bucuresti  Fond funciar  

3.  2504/299/2013 Judecatoria sector 1 Nulitate titlu proprietate 

4.  12831/3/2014  Judecatoria sector 1 Nulitate titlu proprietate si contract vanzare 

subsecvent 

5.  11041/299/2013 Tribunalul Bucuresti Sectia IVa 

civila 

Nulitate contract vanzare cumparare  

6.  3566/299/2015 Judecatoria sector 1 Nulitate titlu de proprietate 

7.  7807/3/2009 Tribunalul Bucuresti, Sectia a 7 

a Comerciala 

insolventa fond - cerere de admitere a creantei 

8.  4317/30/2009 Tribunalul Timis, 

Sectia Comerciala  

insolventa fond - cerere de admitere a creantei 

 

9.  51098/3/2009 

 

Tribunalul Bucuresti 

Sectia a 7 a Comerciala, C2 

insolventa fond – cerere de deschidere a procedurii 

de insolventa 

 

10.  51098.00/3/2009 

 

Tribunalul Bucuresti 

Sectia a 7 a Comerciala, C2 

Angajarea raspunderii membrilor organelor de 

conducere – fond 

11.  5008/111/2010 

 

Tribunalul Bihor 

Sectia Comerciala si de 

Contencios administrativ 

Insolventa fond - cerere de admitere a creantei 

 

12.  30544/3/2008 

 

Tribunalul Bucuresti 

Sectia a 7 a Com. 

insolventa fond - cerere de admitere a creantei 

 

13.  20773/3/2011 Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII 

a Comerciala 

Insolventa fond - cerere de admitere a creantei 

14.  5569/97/2012 Tribunalul HUNEDOARA 

 

procedura insolvenţei – fond 

cerere de admitere a creantei 

15.  8959/299/2013 Judecătoria SECTORUL 1 Civil – fond 

16.  1795/241/2012 

 

Judecatoria Horezu Penal – fond  

Furt calificat (furt de cablu) 



 
 

 

 

17.  29373/299/2013 

 

Tribunalul Bucuresti Civil - apel 

plângere contravetionala  

18.  18754/3/2013 

 

Tribunalul Bucuresti 

Sectia a-VII-a Civila 

procedura insolvenţei – fond 

la cererea debitorului, 

cerere de admitere a creantei 

19.  4368/97/2013 Tribunalul Hunedoara 

 

procedura insolvenţei – fond 

cerere de admitere a creantei 

20.  7975/236/2013 Judecatoria Giurgiu  plângere contravetionala Civil, Fond 

21.  18759/3/2013 Tribunalul Bucuresti 

Sectia a-VII-a Civila 

procedura insolvenţei – fond, 

cerere de admitere a creantei 

22.  2449/260/2013 Judecatoria Moinesti Penal – furtul calificat, furt cablu  

23.  11008/30/2013 Tribunalul TIMIŞ  

S 2 Civ.  

Insolventa – fond, 

cerere de admitere a creantei 

24.  13184/299/2014 Judecatoria Sector 1 Civil – obligatia de a face 

25.  2950/62/2014 Tribunalul Brasov 

Sectia a 2 a Contecios adm. 

Cerere de anulare act administrativ  

contencios administrativ, fond 

26.  6350/62/2013*  Tribunalul Brasov 

Sectia a 2 a, Contecios adm. 

Rejudecare fond,  

27.  28075/299/2014 Judecătoria Sectorului 1  Civil fond, Obiect: obligaţie de a face 

28.  18025/280/2014 

 

Judecatoria Pitesti Civil fond 

plângere contravetionala 

29.  24455/280/2013 

 

Tribunalul Arges Civil – apel 

plângere contravetionala 

30.  8506/118/2011 Tribunalul Constanta 

Sectia a 2 a civila 

Insolventa - fond 

cerere de admitere a creantei 

31.  24425/3/2014 Tribunalul Bucuresti 

Sectia a 7a civila 

Insolventa - fond 

cerere de admitere a creantei 

32.  34810/299/2014 Judecătoria Sectorului 1 Civil – fond,  



 
 

 

 

pretenţii  

33.  6786/3/2014 Tribunalul Bucuresti 

Secţia aVIIIa  

Conflicte de Muncă  

Litigiu de munca – fond 

34.  4990/110/2014 Tribunalul Bacau 

Secţia a II-a civilă şi de 

contencios administrativ  

Civil fond  

35.  52320/299/2014 Judecatoria Sector 1 

 

plângere contravetionala  

Civil, Fond 

36.  4132/257/2014 Judecatoria Medias Penal – fond  

37.  4131/257/2014 Judecatoria Medias Penal – fond  

38.  9667/311/2012 Tribunalul OLT Recurs – pretentii 

39.  45179/3/2014 Tribunalul Bucuresti 

Secţia a II-a Contencios 

Administrativ  

anulare act administrativ - fond 

40.  20560/55/2014 Judecatoria Arad 

Sectia penala 

Penal – Fond 

 

 

4.3. Informatii cu privire la oferte de valori mobiliare derulate in perioda de 12 luni 

anterioara listarii 

Nu este cazul. 

 

4.4. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital, daca exista 

In prezent, Societatea nu are definitivate planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital.  

 

Buget: 

Contul de profit si pierdere 2015 2016 

Cifra de afaceri 316.106.174 347.716.791 

Cheltuieli de exploatare 288.500.000 314.465.000 



 
 

 

 

Rezultat operational 27.606.174 33.251.791 

Rezultat financiar -4.508.522 -5.861.079 

Rezultat brut 23.097.652 27.390.713 

Rezultat net 19.574.281 23.212.468 

Rezultat net pe actiune (lei)     

Marja bruta 7,31% 7,88% 

Marja neta 6,19% 6,68% 

 

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 a fost intocmit conform procedurii interne a 

Prospectiuni SA, principalele aspecte luate in considerare fiind urmatoarele: 

 In luna decembrie 2014, toate departamentele/ echipele au completat formularul standard 
Prospectiuni cu informatiile privind veniturile si cheltuielile estimate pentru anul 2015; 
 

 Aceste informatii au fost cumulate si analizate de catre managementul Societatii; 
 

 Premizele privind cifra de afaceri pentru anul 2015 sunt: 
 

o portofoliul de contracte semnate insumand aproximativ 120 milioane lei (S.N.G.N. 
Romgaz, OMV Petrom, Panfora Oil&Gas etc.); 

o contracte externe aflate in faza de licitatie cu sanse foarte mari privind adjudecarea 
acestora cu o valoare de aproximativ 60 milioane lei; 

o informatii privind scoaterea la licitatie a unor perimetre pe piata din Romania unde 
sunt sanse foarte mari de adjudecare tinand cont de experienta si nivelul tehnic 
superior de realizare a serviciilor; 

o cifra de afaceri in crestere pentru o noua linie de business – divizia de Logging; 
o alte venituri din activitatea de geofizica aplicata, analize de laborator, de mediu etc. 

 

 Cheltuielile au fost estimate de catre responsabilii de departamente/echipe, tinandu-se cont de 
nivelul productiei/ vanzarilor previzionate, cat si de elemente specifice (numar de oameni, 
consumuri de materiale, amortizare, zona de desfasurare a proiectelor etc.); 
 

 Diferentele de curs valutar si diferentele din reevaluare au fost estimate separat, anticipandu-
se un rezultat financiar negativ; 
 

 Tinand cont de impozitul pe profit am estimat o marja a profitului net de 6,19% in linie cu 
strategia Societatii pentru anul 2015; 
 

 Varianta finala a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 va fi supusa aprobarii 
Adunarii Generale a Actionarilor in luna aprilie 2015. 
 

Pentru anul 2016 au fost luate in considerare 68 milioane lei venituri din contracte deja semnate, iar 

restul veniturilor si cheltuielilor au fost estimate conform strategiei Societatii, astfel pentru anul 2016 s-

a estimat o cifra de afaceri  in crestere cu 10% fata de anul 2015 in paralel cu o crestere a cheltuielilor 

cu 9%, rezultand o marja a profitului net de 6,68%, in crestere cu 7,81% fata de anul 2015. 
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