RAPORT DE GESTIUNE
al Consiliului de Administra ie al
S.C. „VRANCART” S.A. Adjud

S.C. „VRANCART” S.A., cu sediul în Adjud, strada Ec. Teodoroiu, num rul 17,
jude ul Vrancea, este o societate pe ac iuni cu capital privat, având ca principal obiect de
activitate fabricarea hârtiilor igienico-sanitare, a hârtiilor pentru carton ondulat, a cartonului
ondulat i a confec iilor din carton ondulat este înregistrat la Oficiul Registrului Comer ului
Vrancea sub num rul J39/239/1991, are codul unic de înregistrare 1454846 i certificatul de
înregistrare fiscal RO 1454846.
Capitalul social subscris i v rsat a fost la începutul anului 2006 de
52.727.714,60 lei, iar la sfâr itul anului 2006 de 57.473.209,60 lei. Modificarea de capital
survenit în anul 2006 a constat într-o majorare de capital cu acordare de ac iuni gratuite, având
ca surse 4.449.518,68 lei din repartizarea profitului net aferent exerci iului financiar 2005 si
295.976,32 lei din rezerve, acordate ac ionarilor de la data de înregistrare 17.04.2006.
Pia a reglementat pe care se tranzac ioneaz valorile mobiliare emise de S.C.
„VRANCART” S.A. Adjud este Bursa de Valori Bucure ti, începând cu data de 15 iulie 2005.
Valorile pe baza c rora S.C. „VRANCART” S.A. Adjud î i desf oar
activitatea se refer la:
satisfac ia clien ilor;
consolidarea investi iei ac ionarilor;
onestitatea fa de parteneri (clien i, investitori, furnizori, angaja i, institu ii bancare,
etc.);
competen tehnic ;
calitate i profesionalism.
Direc iile sale strategice vizeaz :
cre terea cotelor de pia pentru o gam cât mai divers de produse posibil de
fabricat pe ma inile de hârtie, carton i cele de prelucrare instalate;
cre terea gradului de tehnicitate i productivitate al acestor instala ii;
diversificarea gamei de produse conform cerin elor clien ilor, crearea de noi produse
i pie e;
maximizarea eficien ei i eficacit ii întregii activit i a firmei;
dezvoltarea unui grad ridicat de stabilitate la perturba iile exterioare prin flexibilitate
tehnologic i reducerea timpilor de r spuns la cerin ele, în continu modificare, ale
clien ilor;
perfec ionarea continu a preg tirii personalului angajat, concomitent cu evolu ia
mentalit ii acestuia, dezvoltarea spiritului de echip pentru atingerea stadiului de
firm care este într-un permanent proces de înv are;
sus inerea unei imagini impecabile de companie etic i social responsabil în
comunitatea în care activeaz .
Misiunea pe care i-a asumat-o S.C. „VRANCART” S.A. Adjud este aceea de a
fi cel mai important reciclator al materialelor pe baz de fibre celulozice
Deviza S.C. „VRANCART” S.A. Adjud este:
«S fim excelen i in domeniul în care suntem buni!»
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Anul 2006 pentru S.C. „VRANCART” S.A. Adjud s-a caracterizat prin
cre terea adaptabilit ii firmei la modific rile din mediul economic, ceea ce a permis ob inerea
unui profit net contabil în valoare de 5.259.042 lei, profit ce se propune a fi repartizat pentru:
• rezerve legale suma de 321.863. lei;
• alte rezerve propuse a fi utilizate la majorarea capitalului social în sum de
4.937.179.lei.
Consiliul de Administra ie va propune adun rii genenerale extraordinare a
ac ionarilor din data de 5 aprilie 2007 majorarea capitalului social cu suma de 5.747.321 lei
având urmartoarele surse:
• repartizarea profitului net al anului 2006 în sum de 4.937.179. lei;
• alte rezerve din profitul anilor anteriori în sum de 810.142. lei.

I.

DESCRIREA ACTIVITATII DE BAZA A SOCIETATII COMERCIALE
Obiectul principal de activitate al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud este
producerea i comercializarea urm toarelor produse:
• carton ondulat tip II, III, V, carton ondulat cu microondule;
• confec ii din carton ondulat (cutii) de diferite formate, stan ate i imprimate,
• hârtie pentru carton ondulat,
• hârtii igienico-sanitare în diverse sortimente.

II.
DESCRIEREA PRINCIPALELOR REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE
ALE ACTIVIT II SOCIET II ÎN ANUL 2006
1. Contul de profit i pierdere
Situa ia contului de profit i pierdere al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud reflect
veniturile, cheltuielile i rezultatele economico-financiare realizate în exerci iul financiar 2006
(lei):
INDICATORUL

PREVEDERI BVC

REALIZAT

Cifra de afaceri

60.000.000

64.836.501

Venituri totale, din care:

62.110.000

67.639.624

- venituri din exploatare

61.980.000

66.759.467

130.000

880.157

Cheltuieli totale, din care:

56.110.000

61.436.767

- cheltuieli de exploatare

56.000.000

61.002.884

110.000

433.883

Profit brut total, din care:

6.000.000

6.202.857

- profit din exploatare

5980.000

5.756.583

20.000

446.274

910.000

943.815

5.090.000

5.259.042

- venituri financiare

- cheltuieli financiare

- profit financiar
Impozit pe profit
Rezultatul net al exerci iului
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În anul 2006, atât activitatea de exploatare cât i cea financiar au fost
profitabile, ob inându-se a a cum am prezentat mai sus indicatori economici ce dep esc
estim rile.
Impozitul pe profit, calculat în conformitate cu reglement rile din Codul Fiscal
2006, a fost de 943.815 lei rezultând un profit net contabil de 5.259.042 lei.
2. Gestiunea exerci iului financiar 2006 - Bilan ul
Bilan ul S.C. „VRANCART” S.A. a fost întocmit pe baza documentelor de
eviden primar , verificate i certificate în acord cu cerin ele Legii contabilit ii i în
conformitate cu Reglement rile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ii
Economice Europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, aprobate prin OMF
94/2001, cu modific rile i complet rile ulterioare.
Principalele pozi ii din bilan ul la 31.12.2006. se prezint astfel:
-RONDENUMIREA INDICATORULUI

SOLD LA:
31.12.2005

31.12.2006

1. ACTIVE IMOBILIZATE din care:

46.305.103

64.062.777

- imobiliz ri corporale

46.305.103

64.018.871

0

43.906

24.007.557

21963966

- stocuri

6.510.059

7.906.112

- crean e

11.012.973

13.412.850

- disponibilit i b ne ti

6.484.380

645.004

3. DATORII PE TERMEN SCURT din care:

8.738.459

15.477.610

0

0

210.159

51.445

- datorii comerciale

3.866.354

9.098.676

- alte datorii

4.661.946

6.327.489

183.455

287.578

5. CAPITALURI PROPRII din care:

61.565.710

61.790.364

- capital social

52.727.715

57.473.201

65.786

65.766

3.799.457

3.728.143

523.254

523.254

- imobiliz ri necorporale
2. ACTIVE CIRCULANTE din care:

- credite
- avansuri încasate

4. VENITURI ÎN AVANS

- rezerve din reevaluare (sold C, ct. 105)
- rezerve
- rezultatul reportat (sold C, ct. 117)

Capitalul propriu al societ ii la 31.12.2006 a fost de 61.790.364 RON, în
cre tere fa de anul 2005 cu 224.654 lei, respectiv 0.4 %.
Crean ele societ ii la data de 31.12.2006 au fost de 14,44 mii lei, 93,5% din
acestea reprezentând clien i neincasa i. Cre terea acestora reflect atât cre terea volumului
produc iei fizice vândute fa de anul 2005, cât i tendin a existent în aceast ramur
industrial , puternic concuren ial , de a se crea un avantaj competitiv prin acordarea unor
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termene de plat mai largi fa de competitori. Din totalul crean elor, în anul 2006, pentru suma
de 400.000 lei s-a constituit provizion, pentru toate crean ele care au dep it termenul
contractual de încasare luându-se m surile legale de recuperare.
Datoriile societ ii aflate în sold la 31.12.2006 sunt:
a) Datorii curente total - 19.53 mil lei, din care:
- credite curente
- 6,75 mil lei
- furnizori
- 9,10 mil lei
- pasive curente (TVA, impozit pe profit, datorii cu personalul etc.)
- 3.63 mil lei
- clien i-creditori - 0.05 mil lei
b) Datorii pe termen lung - 4.070 mil lei, reprezentând credite furnizori.
Datoriile c tre bugetul de stat, bugetul asigur rilor sociale i fondurile speciale
au fost achitate integral la termen, nesuportând amenzi i penalit i pentru întârzierea pl ilor.
3. Inventarierea patrimoniului
În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1999, republicat , art. 9 al
Regulamentului de aplicare a Legii Contabilit ii i OMF nr. 1753/2004 inventarierea
patrimoniului în anul 2006 s-a desf urat în baza deciziei 1385/18.10.2006, în perioada 1 17.11.2006.
Diferen ele, constatate cu ocazia inventarierii, între eviden a scriptic i faptic au
fost tratate în conformitate cu prevederile legale, neexistând niciun prejudiciu adus societ ii.
Disponibilit ile aflate în conturi la b nci la 31.12.2006 au concordat cu
documentele de eviden contabil . Disponibilit ile în valut de inute de societate la
31.12.2006 au fost evaluate la cursul BNR stabilit pentru aceea i dat .
4. Organizarea gestiunilor de valori materiale, a eviden ei contabile analitice i sintetice a
acestora
Gestiunile de valori materiale sunt organizate, în func ie de natura acestora, pe
categorii i locuri de depozitare i/sau folosin , astfel:
Mijloacele fixe sunt eviden iate cantitativ-valoric, pe locuri de folosin , în 12 gestiuni
de mijloace fixe;
Materiile prime, obiectele de inventar, materialele consumabile sunt depozitate în 8
gestiuni, iar eviden a este inut cantitativ-valoric, metoda de eliberare în consum fiind
FIFO.
Contabilitatea valorilor materiale este organizat
i efectuat prin metoda
inventarului permanent.
Activitatea de audit intern în cadrul societ ii este reglementat prin Hot rârea nr.
18/20.03.2005 a Consiliului de Administra ie.
Auditarea situa iilor financiare potrivit OUG nr. 75/1999 a fost efectuat de c tre
S.C. „EXPERTCONTAB-LINE” S.R.L. BUFTEA .
III. INVESTI II
În domeniul investi iilor, anul 2006 s-a caracterizat prin realizarea principalelor
obiective din Programul de investi ii aprobat de Adunarea General Ordinar a Ac ionarilor din
data de 30.03.2006. Totalul investi iilor efectuate a fost în cre tere cu 17% fa de anul 2005.
Acest ecart a avut la baz cre terea investi iilor pentru solu ionarea problemelor de mediu,
pentru conformarea cu normele europene impuse în acest domeniu.
Investi ii pentru achizi ia de materii prime – S.C. „Vrancart” S.A. i-a propus, pe
termen lung, s fie principalul depoluator al României, în ceea ce prive te de eurile de
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maculatur . In acest sens, s-au f cut investi ii pentru cre terea nivelului de eficien a achizi iei
materiei prime de baz – maculatura – i rezolvarea problemelor de mediu legate de aceast
latur a activit ii firmei. La acest capitol s-au efectuat lucr ri de investi ii la centrele integrate
de colectare maculatur i vânzare produse. Efectul acestor investi ii a fost o mai bun colectare
a principalei materii prime – maculatura – i men inerea, în acest fel, a unor costuri de achizi ie
mai reduse. S-au continuat, de asemenea, lucr rile de extindere i amenajare a depozitelor de
maculatur din incinta fabricii (pentru hârtie miez i hârtie igienic ) ceea ce a avut ca efect
eliminarea risipei de maculatur prin deteriorarea acesteia datorat transportului intern i
intemperiilor i rezolvarea, în acela i timp, a unei probleme de mediu – poluarea cu de euri de
hârtie.
- Investi iile pentru mediu:
Modernizarea instala iei pentru deshidratarea n molurilor primare i biologice de
la sta ia de epurare ape uzate i a de eurilor tehnologice de la prelucrarea
maculaturii;
Depozit temporar (investi ie în curs de realizare) pentru stocarea n molurilor
deshidratate i a de eurilor deshidratate de la prepararea maculaturii (combustibil
solid secundar). Acest combustibil se va utiliza pentru producerea de abur
tehnologic în cadrul unui cazan de abur cu capacitatea de 18 t/ora la 5 bar
(investi ie care se va realiza în 2007);
S-a început ecologizarea haldei de rezidii conform cerin elor impuse de
organismele de mediu.
- Dot ri. Aceste investi ii, concretizate în mijloace de transport, tehnic de calcul,
aparatur de laborator etc. contribuie, al turi de celelalte investi ii, la cre terea
eficien ei activit ilor firmei.

IV. SISTEME DE MANAGEMENT
SECURITATEA MUNCII (SICMS)

DE

CALITATE-MEDIU-S NAT TE

I

În prezent, S.C. „VRANCART” S.A. are implementat un sistem integrat de Management
al Calit ii – Mediului – S n t ii i securit ii muncii, în conformitate cu cerin ele ISO
9001/2000, ISO 14001/2004 i OHSAS 18001/1999.
În ianuarie 2006, Sistemul de Management de Calitate a fost recertificat pentru a doua
oar , conform ISO 9001/2000, de firma Lloyd’s Register Quality Assuarance.
Standardul revizuit ISO 9001:2000 a fost proiectat utilizându-se o structur bazat pe
managementul proceselor, cu larg r spândire în lumea afacerilor de azi. Noua structur , bazat
pe procese, urmeaz ciclul evolutiv de îmbun t ire PDCA (Plan-Do-Check-Act) al lui Deming.
Obiectivele generale ale managementului calit ii au fost incluse în “Politica privind
calitatea”. Pentru atingerea obiectivelor generale, s-au stabilit obiective specifice de proces i sa fundamentat “Programul de îmbun t ire a SMC”. Obiectivele sunt monitorizate, conform
unui plan, la intervale de timp stabilite, pentru determinarea stadiului realiz rii. Toate
obiectivele propuse pentru anul 2006 au fost realizate.
Pe baza raport rilor produc iilor realizate i a “Fiselor de neconformitate” s-au întocmit
rapoartele de calitate lunare, pe fiecare produs.
Neconformit ile de produs/proces rezultate în urma monitoriz rilor pe teren i/sau
rezultate din înregistr ri aferente implement rii sistemului SMC au fost rezolvate prin
informarea imediat a celor implica i (înregistr ri aferente SMC), prin ac iunile corective
impuse în “Rapoartele de ac iuni corective” ini iate în perioada anului 2006.
Pentru „VRANCART”, certificatul este un puternic instrument de marketing, interna ional
recunoscut.
Sistemul de Management al Calit ii (SMC) a fost recertificat în ianuarie 2006.
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În martie 2006 s-a realizat tranzi ia la noul standard 14001 pentru Sistemul de
Management de Mediu (SMM), iar în decembrie a fost recertificat.
Sistemul de Management al S n t ii i Securit ii în Munc (SSM) a fost certificat în
septembrie 2006.
Implementarea SICMS presupune punerea în practic a prevederilor documentelor de
sistem de c tre personalul implicat în SICMS, în ceea ce prive te modul de desf urare i
monitorizare a proceselor.
Cu un efort sus inut din partea echipei „VRANCART”, s-a reu it implementarea
cerin elor noi impuse de standardul revizuit ISO 9001/2000, ISO 14001/2005 cat i a OHSAS
18001/1999:
-

stabilirea obiectivelor calit ii, mediului i s n t ii i securit ii muncii
m surarea i monitorizarea proceselor incluse în sistemul integrat
analiza statistic a datelor relevante pentru monitorizarea proceselor cât i a cerin elor
specifice standardului ISO 14001 i OHSAS 18001:
o aspecte de mediu
o evaluarea riscurilor profesionale
o programe de management de mediu i s n tatea i securitatea muncii
o preg tirea pentru situa ii de urgen i capacitate de r spuns
o prevederi legale i alte cerin e

Implementarea corect i complet a sistemului integrat de management al calit ii,
mediului i s n t ii i securit ii muncii, conduce la îmbun t irea continu a proceselor din
cadrul sistemului i, implicit, la îmbun t irea continu a performan elor întreprinderii.
Implementarea SICMS în cadrul S.C. VRANCART S.A. a adus urm toarele avantaje:
- Îmbun t irea continua a proceselor, a calit ii produselor i a performan elor de
protec ia mediului i SSM
- Îmbun t irea calit ii materiilor prime i a serviciilor externe
- Reducerea rebuturilor din procesele de fabrica ie
- Reducerea reclama iilor clien ilor/p r ilor interesate
- Crearea premiselor pentru reducerea num rului de accidente i îmboln viri
profesionale
- Dezvoltarea unui mediu de munc - condi ii de microclimat i psihosociale, adecvat
performan elor
- Raporturi bune cu organismele de inspec ie sau de verificare
- Cre terea gradului de con tientizare a angaja ilor privind calitatea produselor,
impactul asupra mediului i a riscurilor profesionale
- Avantaje asupra firmelor concurente în cazul particip rii la anumite licita ii
- Încredere din partea clien ilor

V. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE
Pe parcursul anului 2006 s-au produs muta ii în ceea ce prive te num rul i structura
personalului S.C. „VRANCART” S.A. Adjud. Astfel, dac în luna ianuarie 2006 num rul
mediu de personal a fost de 725 angaja i, în luna decembrie a aceluia i an a ajuns la 821
angaja i. Aceast cre tere se datoreaz , în principal, dezvolt rii activit ii de colectare a
maculaturii.
În anul 2006 s-a aplicat o majorare colectiv de salarii cu o medie de 10%.
• Structura organizatorica (organigrama) : 31.12.2006
- total personal: 852, din care:
- personal de conducere
- 18, din care 10 top manageri;
- personal de execu ie 779, din care: - calificat – 592;
- necalificat – 187;
- personal administrativ - 55
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În anul 2006 a avut loc un singur accident de munc soldat cu pierderea temporar a
capacit ii de munca pe durata a 21 zile calendaristice. Pentru prevenirea accidentelor de munc
speciali tii firmei împreun cu reprezentan ii Inspectoratului Teritorial de Protec ia Muncii au
întocmit un program de conformare. Instructajele de protec ia muncii s-au efectuat conform
prevederilor legale: la angajare i lunar pentru fiecare loc de munc .
Nivelul legal al noxelor a fost respectat pe toat durata anului 2006 la toate locurile de
munc din firm .
VI. UNIT ILE DE PRODUC IE I UNIT ILE DE ÎTRE INERE
În cadrul societ ii, func ioneaz urm toarele capacit i de produc ie:
a) Ma ina de fabricat carton ondulat;
b) Ma ina de fabricat hârtie miez pentru carton ondulat;
c) Ma ina de fabricat hârtie de toaleta.
Activitatea de produc ie a avut urm toarele caracteristici:
- Fabricarea hârtiei pentru carton ondulat s-a realizat pe ma ina K25, cantit ile
realizate fiind utilizate atât pentru fabrica ia proprie de carton ondulat cat si pentru
livrarea in afara societ ii. S-au continuat eforturile de cre tere a calit ii hârtiei i de
reducere a costurilor de produc ie. Investi iile realizate au condus la o cre tere
substan iala a calit ii hârtiei produse urmând ca parametrii de cre tere a produc iei
sa fie confirma i in anul 2007.
- Pentru fabricarea hârtiilor igienico-sanitare s-au depus eforturi sus inute în dou
direc ii: g sirea permanent de solu ii pentru reducerea costurilor de produc ie, în
a a fel încât, s facem fa produselor de acela i tip, dar mult mai ieftine, provenite
din Ucraina i, diversificarea sorto-tipo-dimensional a produselor din hârtie
igienico-sanitar în a a fel încât s utiliz m la maxim poten ialul de fabrica ie al
ma inii i s producem cât mai multe sortimente vandabile. Am efectuat, în acest
context, teste pentru ob inerea hârtiilor igienico-sanitare dublu stratificate i a celor
din celuloz care ofer caracteristici de utilizare i de calitate mai bune, la pre uri
competitive.
- Produc ia de carton ondulat a avut un trend ascendent, reu ind spre sfâr itul anului
sa dep easc o produc ie lunara planificata. Cre terea produc iei de carton ondulat
s-a datorat atât cre terii comenzilor vechilor clien i, cat si atragerii de noi clien i.
Principala preocupare a fost realizarea profitului planificat prin controlul continuu al
costurilor de produc ie, utilizarea eficienta a timpului disponibil al utilajelor si a for ei de
munca.
Permanent s-a avut in vedere livrarea de produse la calitatea care s satisfac a tept rile
clien ilor si la termenele solicitate.
- Fabrica ia de utilit i (ape tehnologice i abur tehnologic) a urmat cursul
produc iilor de baz . Astfel, reducerea de consumuri de ap i abur tehnologice au
avut ca rezultat (datorit efectului de scal ) o cre tere a costului acestor utilit i,
cre tere amplificat i de major rile de pre la energie electric , gaz metan etc.,
reflectat în pre ul produselor finite. Datorit acestei situa ii, mare parte din
eforturile proprii de reducere a costurilor au fost anulate.
- Anul 2006, a fost un an in care s-a început culegerea roadelor muncii sus inute pe
parte de mentenanta din anii anteriori. Nota generala este pozitiva si a fost înt rita la
finele anului printr-un rezultat par ial al unui audit efectuat de c tre reprezentan ii
SKF.
Pentru îmbun t irea urm ririi activit ii utilajelor de transport din societate
(motostivuitoare, electrostivuitoare, ifroane, înc rc toare frontale etc.) a fost pus la punct o
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aplica ie informatic de monitorizare a orelor de func ionare. In acest mod s-a reu it efectuarea
la timp a reviziilor planificate, dup c r ile tehnice livrate de produc torii utilajelor.
inând cont c în fiecare an trebuie verificate toate supapele de siguran a din societate,
conform noilor prevederi ISCIR, s-a realizat un stand de probe si a fost ob inut autoriza ia de
reparator supape de siguran . Acest lucru a condus si la ob inerea unor venituri suplimentare
prin prestarea unor servicii de verificare a supapelor pentru ter i.
VII. ACTIVITATEA DE VÂNZ RI
De i a fost realizat un recul al vânz rilor în urma trecerii în anul 2005 de la pre ul în
euro la pre ul în lei, ca urmare a aplic rii metodelor specifice de marketing-vânz ri pe parcursul
anului 2006 au fost realizate urm toarele deziderate:
recâ tigarea sectorului de pia pierdut pe parcursul anului 2005;
câ tigarea de noi clien i, ap ru i în urma cre terii economice la nivel na ional;
promovarea de noi produse pe pia a.
1. Activitatea de vânz ri în cadrul Fabricii de Carton ondulat - a continuat, pe
parcursul anului 2006, linia ascendenta începuta in ultima parte a anului 2005.
Astfel, la sfâr itul anului 2006, Fabrica de Carton ondulat a realizat o cre tere a vânz rilor
cu 40% fa de vânz rile realizate în anul 2005.
Ponderea tipurilor de produse de carton ondulat în total profit carton ondulat 2006 este
prezentat mai jos:
PONDEREA TIPURILOR DE PRODUSE DIN CARTON
ONDULAT ÎN TOTAL PROFIT CO 2006

CUTII BOBST
3%

CO TIP II
6%

PL CI TIP III
41%

PL CI CO TIP V
50%

Cota de pia intern a cunoscut i ea un trend ascendent fa de anul 2005, înregistrând
un procent de 11,33% fa de 8,51%, S.C. „Vrancart” SA câ tigand teren în detrimentul
concuren ilor interni:
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COTA DE PIA

PE PIA A INTERN A PRODUC TORILOR DE
CARTON ONDULAT

VILCART SRL
RM.VALCEA
4%

AMBRO SA
SUCEAVA
8%

DUNAPACK SA
SF.GHEORGHE
18%

ROMCARTON SA
BUCURE TI
16%
VRANCART SA
ADJUD
11%

RONDOCARTON
SRL CLUJ
20%
ECOPACK SA
GHIMBAV
13%

CELROM SA
DR.TR. SEVERIN
10%

2. Activitatea de vânz ri în cadrul Fabricii de Hârtie Igienic - cuprinde principalele
segmente de pia ale firmei S.C. „Vrancart” S.A. i evolu ia lor:
i la acest produs, cantitatea livrata a crescut cu 33% fa de cantitatea livrata în 2005.
Ponderea tipurilor de produse de hârtii igienico-sanitare în total profit adus de vânzarea
acestui produs, este relevata în graficul de mai jos:
PONDEREA PRODUSELOR ÎN TOTAL PROFIT HÂRTIE IGIENIC
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Cota de pia intern a cunoscut i ea un trend ascendent fa de anul 2005, înregistrând
un procent de 27% fa de 23.36%, SC „Vrancart” SA ca tigând teren:
COTA DE PIA

PE PIA A INTERN A PRODUC TORILOR DE
HÂRTIE IGIENIC

PEHART TEC
SA PETRE TI
13%

CAHIRO SA
SC IENI
7%

LETEA SA
BAC U
6%

PETROCART SA
PIATRA NEAM
12%

VRANCART SA
ADJUD
27%
9

COMCEH SA
CALARA I
35%

3.Activitatea de vânz ri în cadrul Fabricii de Hârtii pentru carton ondulat – În
decursul anului 2006 s-a realizat pe ma ina o produc ie mai mare cu 40% mai mari fa de
anul 2005 la produse din carton ondulat.
Ponderea tipurilor de produse în total profit adus de vânzarea acestei game de produse,
este relevat în graficul de mai jos:
PONDERE PRODUSE ÎN PROFIT K25 -2006

hârtie wellenstoff
8%

band gumat
2%

hârtie
tuburi+tuburi
15%

hârtie fluting
75%

Cota de pia intern i-a p strat o oarecare constan
înregistrând un procent de 9% fa de 9,8% :
COTA DE PIA

ECOPAPER SA
Z RNE TI
39%

fa

de cea din anul 2005,

INTERN PE HÂRTII PENTRU CARTON
ONDULAT

VRANCART SA
ADJUD
9%
CELROM SA
DR.TR.SEVERI
N
23%

AMBRO SA
SUCEAVA
29%

IX. ACTIVITATEA DE MARKETING
Politica de marketing a suferit pe parcursul anului 2006 un proces de
reorganizare. Astfel, în prima parte a anului, s-a func ionat pe sistemul introdus în 2005
concomitent cu organizarea firmei în afaceri distincte i fiecare afacere a de inut propriul aparat
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de marketing-vânz ri, adaptat la specificul produselor si pie elor fiec reia dintre ele.
Cre terea volumului de vânz ri, dar i concuren a acerb care s-a dezvoltat pe
pia a interna, au creat necesitatea înfiin rii unui compartiment distinct de marketing, la sfâr itul
anului 2006.Activitatea acestui compartiment consta in:
elaborarea periodica de studii de pia a pe game de produse
monitorizarea concurentei, pozi ionarea SC Vrancart SA in raport cu
concurenta
analiza pie elor de desfacere si a comportamentului cump r torului
analize menite sa anticipeze, sa identifice si sa satisfac cerin ele
clien ilor intr-un mod profitabil
promovarea de noi linii de produse si a m rcilor pe diferite pie e
elaborarea strategiilor de marketing
publicitate, promovare si rela ii publice, implicit participarea la târguri si
expozi ii de profil.
Obiectivul strategic al compartimentului de marketing este sa genereze interes si
recunoa tere care vor duce c tre vânz rile ce pot propulsa profitul.
X ALTE ASPECTE ALE ACTIVIT II CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Pentru perioada 2006-2008, Consiliul de Administra ie a formulat o strategie de
dezvoltare, care a avut ca obiective cre terea continu a profitabilit ii i integrarea în
standardele de calitate, mediu, s n tate i securitate în munc i securitate informa ional , cu
respectarea restric iilor impuse pentru protec ia mediului.
La finele anului 2006 în urma analizei întregii activit i, s-a constat c au fost realizate
aceste obiective:
1. Profitabilitatea - principalul obiectiv strategic avut în vedere de „VRANCART” a avut
ca int pentru anul 2006 ob inerea unui profit brut de 6.000.000. lei, i a fost dep it
cu un procent de 4%, realizându-se o valoare de 6.202.857 lei. Realizarea acestui
obiectiv a avut ca fundament diversificarea produc iei, cre terea cotelor de pia pentru
produsele în fabrica ie i p trunderea pe pia cu noile produse, concomitent cu
intensificarea eforturilor, inclusiv investi ionale, de cre tere a productivit ii muncii i
reducere a costurilor, în contextul perfec ion rii permanente a personalului i crearea de
noi abilit i ale acestuia în sfera productiv .
2. Standardele de calitate sunt al doi-lea obiectiv important pentru „VRANCART”,
pentru anul 2006 stabilindu- i ca obiectiv ob inerea autoriza iei integrate de
calitate, mediu i s n tate i securitate ocupa ional prin recertificarea Sistemului de
Management al Calit ii, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001,
efectuarea tranzi iei la noul standard de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005
i implementarea Sistemului de Management al S n t ii i Siguran ei Ocupa ionale în
conformitate cu cerin ele OHSAS 18001:1999.
Cele dou obiective strategice trebuie realizate în condi iile restric iilor impuse de
respectarea cerin elor de protec ia mediului. Protec ia mediului este un domeniu în care,
„VRANCART” a investit în anul 2006 986.688 RON. inta acestor ac iuni a fost realizarea
sarcinilor reie ite din legisla ie i din Programul de Conformare cu cerin ele de mediu, program
elaborat de Ministerul Mediului, avizat de Uniunea European i a c rui realizare este e alonat
pân în anul 2014.
CONSILIUL DE ADMINISTRA IE
AL
S.C. „VRANCART” S.A ADJUD
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