Nota 1
SITUA IA ACTIVELOR IMOBILZATE

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobiliz ri necorporale
Concesiuni, brevete, licen e, m rci
comerciale, drepturi i active similare
Alte imobiliz ri
Total
Amortizare înregistrat
Total valoare net

Sold
01.01.2012
90.500

ACTIVE IMOBILIZATE
Imobiliz ri corporale
Terenuri
Construc ii
Instala ii tehnice i ma ini
Alte instala ii, utilaje i mobilier
Imobiliz ri corporale în curs
Avansuri pentru imobiliz ri corporale
Total

Sold
01.01.2012
14.825.596
32.784.739
110.385.379
983.773
54.933.746
213.913.232

AMORTIZARE

Sold
01.01.2012

Construc ii
Instala ii tehnice i ma ini
Alte instala ii, utilaje i mobilier
Total
Total valoare net
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141.982
232.482
147.222
85.261

8.675.501
43.338.452
540.528
52.554.481
161.358.752

Cre teri

Reduceri

1.248
4.371
5.619
4.922
697

Cre teri

36.807.031
3.767
4.138.504
544.158
41.493.460

Amortiz ri
în cursul
exerci iului
492.997
4.402.691
48.165
4.943.853

Sold
30.06.2012
91.748

1.409
1.409
1.409
0

Reduceri

327.894
222.855
13.339
36.815.169
544.158
37.923.415

Reduceri

144.944
236.692
150.734
85.958

Sold
30.06.2012
14.825.596
32.456.845
146.969.555
974.201
22.257.081
0
217.483.277

Sold
30.06.2012

327.894
204.517
12.153
544.563

8.840.604
47.536.626
576.540
56.953.771

36.549.607 37.378.851

160.529.507
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Nota 2

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli

Denumirea provizionului

Alte provizioane

Sold la
1 ianuarie 2012
0
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Cre teri

Relu ri

1.100.000

RON
Sold la 30.06.2012

0
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1.100.000

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

RON
Indicatorul
Exerci iu
Exerci iu
precedent
curent
Cifra de afaceri net
82.632.748
87.370.988
Costul bunurilor vândute i al serviciilor prestate 68.930.547
64.553.575
(3+4+5)
Cheltuielile activit ii de baz
47.209.042
43.714.836
Cheltuielile activit ilor auxiliare
13.432.972
11.611.162
Cheltuielile indirecte de produc ie
8.288.533
9.227.576
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)
13.702.200
22.817.413
Cheltuielile de desfacere
7.153.405
9.603.492
Cheltuieli generale de administra ie
3.731.077
6.360.689
Alte venituri din exploatare
352.994
428.797
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)
3.170.713
7.282.030

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 5.1
Situa ia crean elor

Crean e
Clien i
Ajust ri pentru deprecierea crean elor- clien i
Alte crean e ( alte crean e în leg tur cu personalul, crean e
privind asigur rile de s n tate, debitori diver i, sume în
curs de clarificare)
TOTAL
Cheltuieli în avans
TOTAL
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RON
Sold la
30.06.2012
45.057.846
5.159.605
351.210
40.249.451
898.160
41.147.612
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Nota 5.2

Situa ia datoriilor

Datorii
Datorii comerciale ( ct 401+404+408)
Avansuri încasate în contul comenzilor ( ct 419)
Sume datorate institu iilor de credit
Credite furnizor
Obliga ii de leasing financiar
Datorii c tre bugetul statului ( ct 441-448)
Datorii cu personal i asigur rile sociale( ct 421-438)
Datorii privind ac ionarii ( ct 457)
Alte datorii ( ct 462+451)
TOTAL
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RON

Sold la
30.06.2012

17.138.477
52.021
86.939.662
7.588.859
1.847.043
2.614.256
1.689.832
1.716.753
159.172
119.746.075
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Nota 6
PRINCIPII, POLITICI

I METODE CONTABILE

S.C. Vrancart S.A. respect principiile contabile în conformitate cu reglement rile
contabile din România i anume Legea Contabilit ii nr. 82/1991, republicat , Ordinul emis
de Ministerul Finan elor Publice nr. 3055/2009 - pentru aprobarea reglement rilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modific rile ulterioare.
Principiul continuit ii activit ii - potrivit c ruia societatea î i va continua în mod
normal func ionarea într-un viitor previzibil f r a intra în imposibilitatea continu rii
activit ii sau f r reducerea semnificativ a acesteia.
Principiul permanen ei metodelor - potrivit c ruia aplicarea acelora i reguli, metode,
norme privind evaluarea, înregistrarea i prezentarea în contabilitate a elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, asigur comparabilitatea în timp a informa iilor
contabile.
Principiul pruden ei – care a cerut ca societatea s

in cont de toate ajust rile de

valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum

i de toate obliga iile

previzibile cât i de pierderile poten iale care au luat na tere în cursul exerci iului financiar
încheiat sau pe parcursul unui exerci iu financiar anterior.
Principiul independen ei exerci iului – a fost respectat în sensul c au fost luate în
considera ie toate veniturile i toate cheltuielile exerci iului, f r a se ine seama de data
încas rii venitului sau de data efectu rii pl ii corespunz toare cheltuielii.
Principiul evalu rii separate a elementelor de natura activelor i datoriilor – în
sensul c

pentru stabilirea valorii totale corespunz toare unei pozi ii din bilan , s-a

determinat separat valoarea fiec rui element individual de natura activelor i datoriilor.
Principiul intangibilit ii bilan ului de închidere a exerci iului – bilan ul de
deschidere al exerci iului curent corespunde cu bilan ul de închidere al exerci iului
precedent.

Principiul necompens rii – potrivit c ruia, valorile elementelor care reprezint
active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezint datorii, respectiv valorile
elementelor care reprezint veniturile nu au fost compensate cu valorile elementelor care
reprezint

cheltuielile, cu excep ia compens rilor între active

i datorii admise de

prevederile Ordinului nr. 3055/2009 al Ministrului Finan elor Publice pentru aprobarea
reglement rilor contabile conforme cu directivele europene.
Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului – potrivit c ruia informa iile
prezentate în situa iile financiare reflect

realitatea economic

a evenimentelor

i

tranzac iilor, nu numai în forma lor juridic .
Principiul pragului de semnifica ie – care cere ca fiecare element care are o valoare
semnificativ s fie prezentat distinct în cadrul situa iilor financiare.
Politici contabile
Situa iile financiare au fost întocmite în conformitate cu reglement rile contabile
române ti, aprobate prin Ordinul nr. 3055/2009 al Ministrului Finan elor Publice pentru
aprobarea reglement rilor contabile conforme cu directivele europene.
Situa iile financiare cuprind:
•

Bilan

•

Cont de profit i pierdere

•

Situa ia modific rilor capitalului propriu

•

Situa ia fluxurilor de trezorerie

•

Note explicative la situa iile financiare.

Imobiliz ri corporale
Imobiliz rile corporale sunt prezentate în bilan la costul de achizi ie sau la valoarea
reevaluat , mai pu in amortizarea cumulat

i pierderile de valoare cumulate. Retratarea

valorii contabile nete a activelor s-a efectuat pentru ca aceasta s reflecte mai bine valoarea
lor pe pia .

Amortizarea este determinat

pentru a diminua costul sau valoarea actualizat ,

utilizând metoda liniar de amortizare pe durata de func ionare a imobiliz rilor corporale i
a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.
Imobiliz ri necorporale
Imobiliz rile necorporale achizi ionate de societatea comercial sunt prezentate la
cost mai pu in amortizarea cumulat

i pierderile de valoare cumulate.

Amortizarea este recunoscut în contul de profit i pierdere pe baza metodei liniare
pe durata de via

estimat a imobiliz rii necorporale. Concesiunea de teren de 90.500,00

lei are o durat de 25 ani. Majoritatea imobiliz rilor necorporale sunt reprezentate de
programe informatice

i licen e de utilizare a produselor informatice. Acestea sunt

amortizate liniar pe o perioad de 1- 3 ani.
Stocuri
Costul stocurilor se bazeaz pe principiul costului de achizi ie i include cheltuielile
ocazionate de achizi ia acestora i aducerea lor în loca ia curent . Pentru determinarea
costului de ie ire a stocurilor de materii prime i materiale se utilizeaz metoda FIFO
(primul intrat, primul ie it). Pentru celelalte elemente de stocuri costul de intrare devine
cost de ie ire. Produsele finite sunt reflectate în situa iile financiare la costul efectiv.
Conturile de clien i i alte crean e
Conturile de clien i i alte crean e sunt prezentate în bilan la valoarea realizabil net
a acestora (valoarea ajust rilor pentru depreciere constituite pentru clien ii incer i, precum
i sumele considerate nerecuperabile, au fost deduse din totalul conturilor de clien i i alte
crean e).
Numerar i echivalente de numerar
Numerarul include conturile curente în lei i în valut , disponibilul din cas precum i
avansurile curente acordate angaja ilor.
Conturile de furnizori i alte datorii

Conturile de furnizori i alte datorii sunt prezentate în bilan la cost, mai pu in
discounturile primite referitoare la conturile de furnizori.
Reluarea ajust rilor pentru depreciere
O ajustare pentru deprecierea unei crean e pe termen lung este reluat în cazul în care
cre terea ulterioar a valorii recuperabile poate fi în mod obiectiv atribuit unui eveniment
survenit dup

momentul constituirii ajust rii. Pentru celelalte active, ajustarea pentru

depreciere poate fi reluat dac s-a produs o schimbare în condi iile existente la momentul
determin rii valorii recuperabile. Reluarea unei ajust ri pentru depreciere poate fi efectuat
numai în a a fel încât valoarea net a activului s nu dep easc valoarea sa net contabil
istoric , inând cont de depreciere i f r a lua în calcul ajustarea pentru depreciere.
Recunoa terea veniturilor
Veniturile sunt reprezentate de veniturile din vânz rile de bunuri, veniturile din
lucr ri executate i servicii prestate. În cazul vânz rilor de bunuri, venitul este înregistrat în
momentul în care riscurile i beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate
într-o propor ie semnificativ asupra cump r torilor. Veniturile se recunosc atunci când nu
exist incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprest ri datorate, la
unele cheltuieli asociate sau la posibile return ri ale bunurilor.
Societatea comercial aplic principiul independen ei exerci iilor financiare pentru
recunoa terea veniturilor i a cheltuielilor.
Rezultatul financiar
Acesta include dobânda pl tit pentru liniile de creditare de la b nci i diferen ele de
curs valutar.
Principiul independen ei exerci iilor financiare este respectat pentru recunoa terea
acestor elemente.
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Nota 7

AC IUNI I OBLIGA IUNI

Capital social subscris
Num r total de ac iuni
Valoare nominal a unei ac iuni

79.551.859,00 lei
795.518.590
0,10 lei/ac iune

În primele 6 luni din exerci iul financiar 2012 nu a avut loc nicio majorare a
capitalului social al societ ii.
Structura ac ionariatului este urm toarea:
- SIF Banat-Cri ana = 74,7173 % reprezentând un num r de 594.390.110 ac iuni
Al i ac ionari, din care:
- Persoane juridice = 19,2420 % reprezentând un num r de 153.073.322 ac iuni
- Persoane fizice = 6,0407 % reprezentând un num r de 48.055.158 ac iuni.
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Nota 8
SALARIA I, ADMINISTRATORI I DIRECTORI
Societatea comercial “Vrancart” S.A. este condus de un Consiliu de administra ie
format din cinci membri :
• Dr. ec. Botez Mihai Marcel – pre edintele Consiliului de Administra ie
• Dr. ec. Cuzman Ioan – membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat – Cri ana
• Ec. Grigore Gabriela – membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat – Cri ana
• Ec.Bîlteanu Drago -George - membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat Cri ana
• Ec. Chiser Toma-Valentin-membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat-Cri ana
Conducerea societ ii “Vrancart” S.A. este asigurat de :
♦ Dr. ec. Botez Mihai Marcel – Director General
♦ Ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic
♦ Dr. Ing. Banarie Cristian – Director Fabric Hârtie
♦ Ing. Dima Dorian - Director Fabric Hârtie Igienic
♦ Ing. Gherghe Nicoleta - Director Fabric Carton Ondulat
♦ Ing. Matcasu Vasile - Director Fabric Utilit i
♦ Ing. Vintil Dan – ef Compartiment Centre Integrate
♦ Ing. Dragoi Irina – ef Compartiment Resurse Umane
♦ Ing. Stanciu Maria – ef Compartiment Control Financiar de Gestiune
♦ Ing. Sava Romeo – ef Compartiment Management Proiecte
♦ Cons.jur. Dobre Lauren iu – ef Compartiment Juridic
♦ Ing. Sandu Viorel Daniel – ef Compartiment Administrarea Subsistemului
Informa ional
În primul semestru al anului 2012 nu s-au acordat credite directorilor i administratorilor
firmei. Societatea nu are obliga ii legate de pensii fa de fo tii directori i administratori ai
societ ii. Salariile pl tite membrilor organelor de administra ie în semestrul I 2012 sunt în
valoare de 85.032 lei, iar cosiliului director în valoare de 528 600 lei.
Num rul mediu de salaria i aferent semestrului I 2012 este de 1104 salaria i, din care:
management 47 salaria i; personal administrativ – 103 salaria i; muncitori 954 salaria i.
Cheltuielile cu personalul în semestru I 2012 inclusiv tichetele de masa se ridic la suma de
10,13 mil. lei i cheltuielile privind asigur rile i protec ia social sunt în valoare de 2,53 mil.
lei.
Societatea nu înregistreaz obliga ii neachitate la Bugetul statului i la Bugetul Asigur rilor
sociale de stat.
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Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
REALIZA I ÎN SEMESTRUL I 2012

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire indicator

U.M.

Lichiditatea general
Lichiditatea imediat
Rota ia stocurilor
Recuperarea crean ei
Rambursarea datoriei
Rentabilitatea exploat rii
Rata profitului brut

rap.
rap.
nr.rot./an
zile
zile
%
%
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Cumulat
6 luni 2012
0,93
0,63
8,94
82
135,57
8,33
3,80
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Nota 10

ALTE INFORMA II

Denumirea societ ii : S.C. “VRANCART” S.A. ADJUD
Sediul societ ii : strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Adjud, Vrancea
Telefon / fax: 0237/ 640.800 / 641.720
Num r din registrul comer ului : J/39/239/1991
Forma de proprietate : PRIVAT
Activitatea preponderent : Fabricare hârtie i carton
Cod Fiscal : RO 1454846
ara de înfiin are : România

Cifra de afaceri la nivelul semestrului I 2012 a fost de 87.370.988 LEI.
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SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PE ANUL 2012 (6 LUNI)

Sold ini ial (numerar la începutul perioadei)
Total încas ri
-vânz ri produse finite
-alte vânz ri
-vânz ri de active
-alte venituri
contract ri credite
Total pl i
-materii prime i materiale
-utilit i (gaze, energie electric , ap )
-cheltuieli cu personalul
-participarea la profit a salaria ilor, prime
-obliga ii curente la bugete (stat i locale)
-cheltuieli cu ter ii (repara ii, prestari servicii)
-dobânzi i comisioane bancare
-protocol, reclam i publicitate
-deplas ri
-ramburs ri de credite pe termen lung
-ramburs ri de credite pe termen scurt
-investi ii
-alte pl i
Cash
Sold final (numerar la sfar itul perioadei)

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

MII LEI
Realizat
Realizat
6 luni 2011 6 luni 2012
871
996
120.447
100.033
1.814
8.868
9.732
120.469
49.635
13.844
13.443
7.529
15.639
1.509
6
92
815
17.427
530
-22
974

104.654
101.755
1.208
726
965
104.419
34.411
16.284
12.968
10.415
19.070
2.195
5
96
3.132
4.423
1.420
235
1.106
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SITUA IA MODIFIC RILOR CAPITALULUI PROPRIU
Element al
capitalului propriu
0
Capital subscris i v rsat
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve pentru ac iuni proprii
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentând surplusul realizat
din rezerve din reevaluare
Alte rezerve
Ac iuni proprii
Câ tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat
Profit nerepartizat
Pierdere neacoperita
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru
prima dat a IAS, mai pu in IAS 29
Sold creditor
Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din
corectarea erorilor fundamentale
Sold creditor
Sold debitor
Rezultatul exerci iului financiar
Sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii
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Sold la
01.01.2012

Cresteri
Total, din
prin
care
transfer

Reduceri
Total, din care

LEI
prin
transfer

79.551.859

65.766
3.097.562

Sold la
30.06.2011
79.551.859

65.766
3.263.533

165.971

3.111.914

3.111.914

1.879.767

1.879.767

0

527.982

527.982

1.997.353

2.556.898

117.586
88.234.850

2.045.738
4.490.258

1.997.353

0

1.997.353
2.492.905

0
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2.556.898
0
165.971
90.791.748

Nota 11
Situa ia stocurilor la 30.06.2012
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Specifica ia

Valoarea/lei

Materii prime i materiale consumabile
Produc ia în curs de execu ie
Produse finite
M rfuri i ambalaje
Avansuri pentru cump r ri de stocuri

11.299.231
4.314.044
3.521.040
186.200
501.849

TOTAL

19.822.363
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Nota 12

Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI
DENUMIRE PRODUS/SERVICIU
VÂNDUT

Hârtie fluting
Carton ondulat
Hârtie igienic
Lucr ri ateliere
Venituri din prest ri servicii
Venituri din studii i cercet ri
Venituri din chirii
Venituri din vânzarea m rfurilor
Venituri din activit i diverse
Reduceri comerciale primite
TOTAL
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VALOARE
VÂNZ RI
(lei)

11.664.148
47.939.609
25.072.507
10.933
1.224.119
188
34.515
1.516.721
19.111
-110.863

PONDERE ÎN
VÂNZ RI
TOTALE (%)

13,35
54,87
28,70
0,01
1,40
0,00
0,04
1,74
0,02
-0,13

87.370.988
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