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1. Evenimente importante petrecute în primele 9 luni ale anului 2010, cu influen e
asupra situa iei financiare:
De i suntem într-o perioad de criz economic mondial i na ional , societatea
S.C. „VRANCART” S.A. i-a urmat proiectele pas cu pas. Astfel :
- s-a pus în func iune linia de role industriale din cadrul Fabricii de Hârtie
Igienic . Au fost lansate pe pia dou noi produse „Molena” i „Lila Camilla” crescând
astfel gradul de prelucrare de la 33% la 36% în prezent, urmând ca la atingerea
parametrilor s ajungem la 40% - 45% grad de prelucrare;
- s-a finalizat unul din cele 15 proiecte de investi ii pentru modernizarea Ma inii
de Hârtie K25 care produce hârtie fluting;
- s-au încheiat 11 contracte în vederea moderniz rii Ma inii de Hârtie K25,
urmând ca în lunile urm toare s finaliz m restul contractelor (pân la 15);
- am extins centrele de colectare a de eurilor din hârtie i carton;
- analiz m permanent gradul de recuperare al crean elor. Din toate problemele
întâlnite în aceast perioad i prev zute singura care i-a pus amprenta asupra societ ii,
conform a tept rilor a fost recuperarea din ce în ce mai greu a crean elor i în felul
acesta cre terea nivelului creditelor contractate. În vederea preîntâmpin rii unor situa ii
dificile am constituit provizioane pentru clien i incer i la un nivel de 10% din totalul
crean elor.
2. Pozi ia financiar a societ ii în perioada de raportare se concretizeaz în
realizarea unui profit brut cumulat de 3,38 milioane lei, profitul brut estimat prin BVC
fiind de 2,36 milioane lei.

A a cum prezentam în rapoartele anterioare, factorii de decizie ai societ ii au
inut cont în proiectarea BVC 2010 de criza economic na ional i mondial .
Analizând situa ia realiz rii principalilor indicatori i indici economico-financiari
fa de estim rile din BVC 2010 se pare c am fost mult prea pruden i.
V prezent m în tabelul urm tor situa ia principalilor indicatori i indici:
Nr.
Denumire indicator
Crt
1. Produc ia fizic
- hârtie miez total, din care
- marfa

U.M.

Estimare BVC
9 luni 2010

Realizat
9 luni 2010

Procent
(%)

to
to

35.205
18.000

37.831
11.433*

107,46
63,52*

- hârtie igienic

to
mii mp
to

21.000
42.000
16.796

29.332
61.662
16.506

139,70
146,81
98,27

Cifra de afaceri
Profitul brut
Rata profitului brut

mil. lei
mil. lei
%

94,73
2,36
2,5

110,64
3,38
3,05

116,80
143,42
129,00

- confec ii carton ondulat

2.
3.
4.

* Se observ o realizare doar de 63,52% a hârtiilor fluting pentru ter i. Aceasta se
datoreaz cre terii nevoii interne (observ m c produc ia de confec ii carton ondulat,
care utilizeaz ca materie prim h rtia fluting produs de Ma ina de Hârtie K25, s-a
realizat în propor ie de 139,7%.)
B. Indicatorii economico-financiari la 9 luni 2010
DENUMIRE INDICATOR
INDICATORUL LICHIDIT II CURENTE
INDICATORUL GRADULUI DE ÎNDATORARE
VITEZA DE ROTA IE A DEBITELOR-CLIEN I
VITEZA DE ROTA IE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

UM
rap
%
zile
rap

VALOARE
1,23
12,71
89,40
1,13

Ace ti indicatori au valori mai bune, comparativ cu aceea i perioad a anului
anterior.
Situa iile financiare prezentate nu au fost auditate de auditorul financiar al
societ ii.
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