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Evenimente importante
Listarea la BVB: plus de vizibilitate și imagine
Primele șase luni ale anului 2021 marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare
al Vifrana S.A. odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața AeRO-SMT
a Bursei de Valori București sub simbolul BIOW. Vifrana a încheiat prima şedinţă de
tranzacţionare cu o capitalizare de 25,1 mil. lei, în contextul în care acţiunile s-au apreciat cu
11,11% faţă de preţul din plasamentul privat încheiat în decembrie 2020, devenind astfel primul
producător român de vinuri bio listat la bursă.
Decizia de listare completează tranziția către noua strategie de piață și de produs a societății
inițiată în cursul exercițiului anterior prin care Vifrana urmărește, prin răspunsuri inovatoare și
proactive, să rămână în avangarda producătorilor de vin bio în România și promotorul vinului
organic românesc pe piețele externe, un brand de încredere și atractivitate pentru investitori,
parteneri strategici și consumatori.
Motorul noilor inițiative
În luna noiembrie 2020, capitalul social al Societății s-a maiorat cu suma de 5.332.057 lei printrun aport în natură format din terenuri pe care se desfășoară activitatea de cultură a strugurilor.
În luna decembrie 2020, a avut loc o operațiune de ofertare de acțiuni nou emise prin
intermediul unui plasament privat, care s-a finalizat cu majorarea capitalul social cu un număr
de 21.220.322 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare nominala de 0,2 Iei fiecare, având
valoarea nominala totala de 4.244.064,40 lei. Valoarea totală a fondurilor atrase a fost de
9.549.144,9 lei. Capitalul social rezultat în urma operațiunii de majorare de capital social este în
valoare de 10.043.671,4 lei.
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Conducere nouă, viziune nouă
În acord cu noul statul al companiei, Vifrana salută finalizarea cu succes a unui demers
important pentru calitatea guvernanței corporative: Înlocuirea administratorului unic cu un
Consiliu de Administrație alcătuit din 3 (trei) membri, având un mandat de 2 ani fiecare,
conform hotărârii AGA din 26.03.2021.
Asigurând plus valoare culturii organizaționale, noua
componență a Consiliului de Administrație a societății
este următoarea:
➢
Octavian Vucmanovici, fost administrator unic și
în prezent Președinte al Consiliului de administrație și
director general;
➢
Eusebiu Burcaș – membru independent- cu
expertiză în consultanță în management și vânzări,
specialist în elaborarea şi implementarea planurilor de
afaceri și de marketing
➢
Luca Vucmanovici – membru neexecutiv - aduce,
în a treia generație, tradiția familiei în procesarea vinului.

Retehnologizare – filozofie de business
În cursul anului 2021, s-a continuat procesul de retehnologizare a activităților curente
desfășurate pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea a 5 mașini noi de stropit,
a unei mașini de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de
biomasă) și achiziționarea de substanțe de tratament certificate ecologic prin import exclusiv
din Germania și Italia. De asemenea, s-au finalizat operațiunile de tăiere, legare și revizuire a
sistemului de susținere a domeniului viticol al Societății.
Prin programul PNS (Planul Național Strategic 2021), pentru care a fost deja depusă
documentația, se au în vedere următoarele achiziții:
•
•
•
•

Echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin - Filtru cu vacuum
Echipamente pentru decantarea și limpezirea mustului și vinului - Unitate de flotatie
Echipamente pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă: Pompă cu șurub
Echipamente pentru producția, depozitarea, îmbutelierea și condiționarea vinurilor
spumante.

Valoarea totală a finanțării prin programul PNS se ridică la 1,6 mil. lei, din care 70% valoare
nerambursabilă.
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Recunoastere internațională
În cadrul concursului internațional de vinuri convenționale Mundus Vini Spring Tasting 2021,
Societatea a fost medaliată cu argint pentru sortimentul “bob cu bob” de vin Cabernet Sauvignon.

Prospectare proactiva a pieței externe
În prezent, se continuă prospectarea pieței pentru export în țările esențiale vizate de VIFRANA
și anume Marea Britanie, Japonia și Canada, unde au fost trimise mostre către marii distribuitori
din țările menționate.

Noi listări de produse
Societatea continuă să dezvolte colaborarea cu unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din
România, în cadrul căruia a decis listarea permanentă a primelor sale vinuri care se aliniază
ultimului trend internațional în vinificație: gama Naturale-Raw, compusă din Draculette Blanc
- Sauvignon Blanc și Draculette Rose – Cabernet Sauvignon. Aceste vinuri au în compoziție
struguri bio culeși manual, care au fost supuși unui proces de vinificație cu drojdii sălbatice,
fără niciun adaos de sulf, iar apoi au fost îmbuteliate fără filtrare.

Statusul direcțiilor strategice
1. Reinventare
În primele 6 luni ale anului 2021, Vifrana inițiază un amplu proces de rebranding, care, pe
lângă schimbarea estetică, va definitiva și strategia de corporate brand a companiei. Prin noua
direcție grafică, brandul Vifrana dorește să se repoziționeze ca produs premium pe piața
vinurilor bio, atât prin design, ambalaj, dar și prin calitatea produselor. În acest context,
conducerea Vifrana pregătește o traiectorie complet revoluționară pentru afacerea Vifrana,
cu o nouă gamă de vinuri artizanale și cu valoare adăugată intrinsecă - Gama Premium și
Super Premium în ediții limitate.
Un prim pas în acest sens a fost introducerea sistemului de evaluare națională Nutrinform,
echivalentul sistemului italian de etichetare nutriționala Nutrinform Battery, care abordează
alimentele ca surse de energie, considerându-le precum o serie de baterii pe care
consumatorul le folosește pentru a obține energia zilnică. Aceasta este o decizie de
conformare voluntară motivată de dorința de informare a consumatorilor cu privire la
aportul de energie al vinurilor VIFRANA.
De asemenea, Vifrana își concentrează eforturile și pe intrarea concertată în zona vânzărilor
online, prin contractarea unor servicii integrate de promovare online pe toate conturile de
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social-media și încheierea unui contract logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor
comenzilor on-line de la cramă, în cadrul căruia se are în vedere asigurarea transportului
gratuit pentru clienții săi.
2. Vinul perlant (Frizzante)
Vinul perlant este un vin ușor efervescent, cu o perlație ușoară. Această efervescență este
sub nivelul altor spumante, dar suficient pentru a intensifica fructuozitatea și prospețimea
vinului.
Conducerea Vifrana a identificat un nivel important de cerere pe acest segment atât pe plan
extern, cât și intern, căreia îi răspunde prin depunerea documentației aferente pentru
modernizare tehnologică a fluxurilor de vinificație prin Programul PNS1 2021 pentru o
mașină de îmbuteliat sub presiune cu capacitate de 2000 sticle/ora și pentru o tehnologie de
impregnare a vinurilor cu CO2 împreună cu rezervoarele aferente.

3.

Linie completă de produse secundare bio pentru uz cosmetic

Oportunitatea abordării acestei piețe de nișă derivă din intensificarea absorbției pieței bio
din România și o creștere sănătoasă a brandului pe această piață, precum și din creșterea și
uniformizarea exigențelor și a condițiilor de acceptare a produselor bio la marii distribuitori
din punctul de vedere al reziduurilor de pesticide și al calității produselor.
Prezentul găsește Vifrana în etapa incipientă de cercetare, dar cu perspective foarte bune de
dezvoltare pe această nișă de desfacere, fiind demarate deja studii de piață pentru
configurarea unui prototip al potențialului portofoliu de produse cosmetice bio care să
asigure un grad maxim de satisfacție a cererii. În egală măsură, au fost înaintate discuțiile
cu certificatorii ecologici internaționali pentru obținerea autorizațiilor necesare. Ca un prim
pas spre materializarea acestui obiectiv, Vifrana și-a însușit Caietul de Sarcini/Jurnalul de
Activitate obținut de la Austria BioGaranție.

1

PNS – Planul Național Strategic 2021
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Situația financiar- contabilă
Analiza poziției financiare
Pentru Vifrana, infrastructura ciclului de procesare a strugurilor, constând în crama
gravitațională, echipamentele de vinificare, precum și suportul pentru îmbutelierea și
învechirea vinului, reprezintă cel mai valoros activ, rezultatul eforturilor investiționale ale unui
management orientat pe eficientizarea perpetuă a procesului de producție.

30.06.2020

31.12.2020

30.06.2021

Evoluție
(%)
S1 2021/S1 2020

Pondere total
Activ
30.06.2021

ACTIVE IMOBILIZATE, din care:
Imobilizări Necorporale
Imobilizări Corporale
Imobilizări Financiare
ACTIVE CIRCULANTE, din care:

8.849.106
6.516
8.818.818
23.772
4.909.512

13.506.002
6.451
13.475.767
23.784
6.375.236

12.847.258
6.646
12.816.826
23.786
5.765.866

-4.88%
3.02%
-4.89%
0.01%
-9.56%

68.85%
0.04%
68.69%
0.13%
30.90%

Stocuri
Creanţe
Investiţii Pe Termen Scurt
Casa Şi Conturi La Bănci
CHELTUIELI ÎN AVANS
TOTAL ACTIV

4.088.346
741.446

4.060.046
651.741

4.732.823
270.584

16.57%
-58.48%

79.720
30.960
13.789.578

1.663.449
1.388
19.882.626

762.459
46.391
18.659.515

-54.16%
3242.29%
-6.15%

25.36%
1.45%
0.00%
4.09%
0.25%
100.00%

3.122.070
8.665.372

732.929
306.126

791.518

7.99%
-100.00%

4.24%
0.00%

11.787.442

1.039.055

791.518

-23.82%

4.24%

5.282.756

4.901.908

4.521.060

-7.77%

24.23%

4.901.908
10.043.673
5.305.079
285.886
4.977.377
-8.059.033
1.461.769

4.521.060
10.043.673
5.305.079
285.886
4.977.377
-6.670.353
-594.725

-7.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

24.23%
53.83%
28.43%
1.53%
26.67%

13.346.937

-4.27%

71.53%

Datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
TOTAL DATORII
PROVIZIOANE
VENITURI IN AVANS
Subvenţii pentru investiţii
CAPITAL
Prime De Capital
Rezerve Din Reevaluare
Rezerve
Profitul Sau Pierderea Reportat(Ă)
Profitul Sau Pierderea La Sfârşitul
Perioadei De Raportare
Repartizarea profitului
CAPITALURI PROPRII - TOTAL

467.550
312.453
4.904.289
-8.085.600
-879.312

73.088
(3.280.620)

13.941.663

La 30.06.2021, activele imobilizate, în pondere de 68,85% din activul total, sunt constituite
aproape integral din imobilizări corporale (99,76%). Fluxul tehnologic specific activității
operaționale a Vifrana justifică structura imobilizărilor corporale, alcătuită din echipamente
tehnologice (37%), terenuri (19%), construcții (18%) și active biologice productive(24%).
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Sub procesul de retehnologizare a activităților curente desfășurate pe plantația de viță de vie a
Societății, prin achiziționarea de noi mașini de stropit și a unei mașini de balotat coarde de viță
de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de biomasă), valoarea echipamentelor
tehnologice se majorează cu peste 180 mii Lei în perioada de raportare.
Dacă la începutul anului curent, valoarea imobilizărilor corporale înregistra un plus valoric de
peste 40%, pe seama aportului în natură constând în terenuri, la 30.06.2021, variația
imobilizărilor reflectă efectele amortizării (-4,88%)
Valoarea stocurilor la sfârșitul perioadei de raportare se situează cu 16,57% peste valoarea
înregistrată la începutul anului, respectiv cu 15,76% peste valoarea înregistrată la 30.06.2020.
Specificul activității Vifrana justifică poziția dominantă a producției în curs de execuție și a
produselor finite în categoria stocurilor, în pondere de 55%, respectiv de 37% la 30.06.2021.
Importul de substanțe de tratament certificate ecologic din Germania și Italia și intensificarea
activității de exploatare, tradusă prin majorarea de peste 6 ori a producției în curs de execuție
față de începutul anului, se imprimă în evoluția valorică a stocurilor la 30.06.2021. La finalul
perioadei de raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 82% și de 25% în total
active.
Valoarea creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale, se diminuează
cu 63,51% în primul semestru al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent,
în acord cu decelerarea activității de comercializare.
În prezent, portofoliul de clienți Vifrana cuprinde rețele de magazine de tip retail din Romania
și Germania, asigurând distribuția directa a produselor. Contractele încheiate cu lanțurile de
magazine de tip retail permit o previzionare mai precisă a vânzărilor și încasărilor, dar și
comenzi plasate timpuriu, avantaje semnificative în comparație cu vânzarea directă către
distributorii mici caracterizată de incertitudine și spontaneitate. Ca direcții strategice de
dezvoltare a activității principale, Vifrana își propune creșterea cotei de piață și a volumului
vânzărilor în România pe fondul intensificării absorbției pieței bio, dar și diversificarea
portofoliului de clienți prin abordarea segmentului HoReCa cu un sortiment dedicat.
În cuantum de 762 mii Lei, disponibilitățile bănești se reduc cu 54,16% la 30.06.2021 comparativ
cu 31.12.2020, pe fondul stingerii integrale a obligațiilor de plată pe termen lung, precum și a
susținerii capitalului de lucru. Față de aceeași perioadă a anului precedent, nivelul trezoreriei
este de peste 9 ori mai mare.
Restrângerea activității de desfacere în perioada de raportare, reflectată la nivel bilanțier prin
reducerea cu 9,56% a activelor curente și reducerea valorică a imobilizărilor, încorporând
efectele amortizării, determină o diminuarea a valorii activului total cu cu 1.223 mii lei la
sfârșitul perioadei de raportare față de începutul acesteia.
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Datoriile totale ale societății, la 30.06.2021, cumulează 791 mii lei, în scădere cu 23,82% față de
începutul exercițiului financiar 2021. Diminuarea nivelului îndatorării în perioada de raportare
se subordonează reducerii până la valori nule a datoriilor cu exigibilitate peste 1 an.
Dacă în primul semestru al anului 2020, datoriile pe termen lung reprezentau 75% din totalul
datoriilor Societății, după atragerea fondurilor prin plasamentul privat derulat în luna
decembrie 2020, datoriile pe termen lung au scăzut cu 96,63% la 31.12.2020 față de exercițiul
financiar precedent, ca urmare a rambursării integrale a unui credit în valoare de 8,2 milioane
lei, contractat în urmă cu zece ani, în perioada când agricultura nu era bancabilă.
La 30.06.2021, sursele externe de finanțare a activității societății au, în integralitate, asociat un
termen de exigibilitate de sub 1 an, influențând pozitiv solvabilitatea emitentului pe termen
lung. Ponderea datoriilor totale în total pasiv a fost de 4,24% la 30.06.2021, cu 81 p.p sub
proporția aferentă S1 2020. La nivel structural, datoriile curente sunt constituite, în principal,
din furnizori, clienți creditori și remunerația datorată personalului.
Majorarea obligațiilor de plată față de furnizori cu 7,87%, ca urmare a amplificării procesului de
producție, se imprimă în dinamica datoriilor pe termen scurt (+8%). Variația datoriilor curente
incorporează și efectele creșterii datoriilor față de acționari cu 39 mii Lei.
În cuantum de 4.901 mii lei la 30.06.2021, veniturile înregistrate în avans reflectă nivelul
subvenționării activității de investiții a Societății. Valoarea veniturilor în avans se diminuează
cu 7,77% față de începutul anului și cu 93,29% față de aceeași perioadă a anului 2020.
La sfârșitul semestrului 2020, capitalurile proprii ale Societății înregistrau valori negative, pe
fondul reportării succesive a pierderilor financiare aferente exercițiilor precedente. În cursul
lunii noiembrie 2020, acționarii fondatori au aportat la capitalul social terenuri în valoare de
5.332.057 lei, astfel încât, la 30.11.2020 capitalurile proprii ale Vifrana S.A. devin pozitive, în
valoare de 2.051.438 lei. La finalul anului 2020, după majorarea de capital social obiect al
plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii Decembrie, capitalurile proprii ajung la valoarea
de 13.941.663 lei. Variația valorii capitalurilor proprii la sfârșitul primului semestru 2021 reflectă
efectele capitalizării rezultatului perioadei.

Rambursarea creditului bancar în urma derulării cu succes a plasamentului privat a permis
Societății valorificarea oportunităților de dezvoltare printr-un acces facil la surse externe de
finanțare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar.
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Analiza performanței financiare

Pondere în
categoria
principală

30.06.2019

30.06.2020

30.06.2021

Evoluție
(%)
S1 2021/S1 2020

Cifra de afaceri netă

1.587.062

2.233.362

2.118.269

-5.15%

49.18%

Producţia vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor

1.764.506
720

2.303.935

2.112.348
17.290

-8.32%

49.04%
0.40%

Reduceri comerciale acordate

178.164

70.573

11.369

-83.89%

0.26%

Venituri aferente costului
producţiei în curs de execuţie
Venituri din subvenții de
exploatare
Alte venituri din exploatare

1.421.476

1.157.219

1.759.427

52.04%

40.85%

121

62.040

48.573

-21.71%

1.13%

3.589.745

383.920

381.067

-0.74%

8.85%

0

380.848

380.848

0.00%

8.84%

6.598.404

3.836.541

4.307.336

12.27%

100.00%

1.207.523

2.004.326

2.033.755

1.47%

41.43%

95.939

243.827

79.818

-67.26%

1.63%

15.835

43.607

41.916

-3.88%

0.85%

din care, venituri din subvenții
pentru investiții
VENITURI DIN EXPLOATARE –
TOTAL
Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (energie si
apa)
Cheltuieli privind mărfurile

(30.06.2021)

276

0

16.611

1.322

2.186

325

-85.13%

0.01%

Cheltuieli cu personalul

463.886

491.049

604.012

23.00%

12.30%

Ajustări de valoare privind
imobilizările corporale şi
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare

719400

802.400

813.795

1.42%

16.58%

1.846.238

784.868

1.319.247

68.09%

26.87%

4.347.775

4.367.891

4.908.829

12.38%

100.00%

2.250.629

-531.350

-601.493

92.94

1.386

7.766

460.32%

90.386

349.348

998

-99.71%

Reduceri comerciale primite

CHELTUIELI DE EXPLOATARE –
TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:
VENITURI FINANCIARE – TOTAL
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

0.34%

PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(Ă):
VENITURI TOTALE

2.568

-347.962

6.768

6.691.358

3.837.927

4.315.102

12.43%

CHELTUIELI TOTALE

4.438.161

4.717.239

4.909.827

4.08%

2.253.197*

-879.312

-594.725

2.253.197*

-879.312

-594.725

PROFITUL SAU PIERDEREA
BRUT(Ă):
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
A PERIOADEI DE RAPORTARE:

*Încorporează venituri cu caracter excepțional (cedare de active)
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În primele 6 luni ale anului 2021, cifra de afaceri a societății se află pe o tendință ușor
descendentă, situându-se cu 5,15% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020, dar
cu 33,4% peste S1 2019.
Structural, cifra de afaceri provine, în cea mai mare măsură, din producția vândută, Vifrana
desfășurând o activitate comercială bazată pe producția proprie.
După un trend ascendent susținut în primele luni și un maxim istoric de sticle vândute lunar
înregistrat în Aprilie 2021, restrângerea volumelor vândute în lunile Mai și Iunie, sub efectele
schimbării comportamentelor de consum ca urmare a relaxării restricțiilor dublată de
sezonalitatea specifică pieței de desfacere a Vifrana, se reflectă în evoluția valorică a producției
vândute.
Amplificarea activității operaționale, favorizată de sinergia unei capacități de producție și
stocare în creștere și a politicilor de optimizare permanentă a acestora, se imprimă în variația
stocurilor, tradusă la nivelul performanței financiare printr-o creștere cu 52% a veniturilor din
producția în curs de execuție. În acest context, se fundamentează potențialul logistic pentru
perioada următoare, caracterizată de cea mai intensă activitate de comercializare.
Treptat, de la o politică de subzistență prin vânzări de produse vrac cu prețuri între 2,2 lei și 4,5
lei / litru în 2012, s-a ajuns, în anul 2021, la vânzări de vin integral la sticlă, la un preț mediu de
9,56 lei / l de vin îmbuteliat. Cele 32.000 l de vin îmbuteliat în 2012 (4% din total vânzări) au
devenit peste 400.000 l vin îmbuteliat (100% din total vânzări) în anul 2020 într-o cotă în creștere
până la 50% pe zona de exporturi. Conducerea Vifrana preconizează atingerea capacității
maxime de 637.500 l, respectiv 850.000 de sticle de vin, până în anul 2025, la prețuri aliniate cu
cele ale brandurilor recunoscute internațional pe piața vinului BIO.
Alte venituri din exploatare, la sfârșitul perioadei de raportare, însumează 381 mii lei,
reprezentând veniturile din subvenții pentru investiții.
Sub specificul activității de comercializare a produselor din producția proprie, categoria
cheltuielilor cu materii prime și consumabile deține ponderea cea mai semnificativă în valoarea
agregata a cheltuielilor operaționale (41,43%), la 30.06.2021. Comparativ cu aceeași perioadă a
anului precedent, aceste cheltuieli se majorează ușor (+1,47%).
În condițiile asigurării celor mai înalte standarde de calitate pentru materia primă, culegerea
strugurilor se realizează manual, forța de muncă manuală fiind o componentă încă importantă
în lanțul de producție, cu impact asupra cheltuielilor privind personalul (+23%).
Cheltuielile privind amortizarea, în cuantum de 813 mii Lei, se majorează cu 1,42% în S1 2021
față de S1 2020, și cu 13% față de S1 2019, în acord cu evoluția activelor imobilizate.
Din totalul de 1.319 mii Lei ,,alte cheltuieli de exploatare” la 30.06.2021, 93,53% au fost generate
de cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită ieșirilor aferente plăților de
impozite și taxe.
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Cheltuielile cu colaboratorii cresc cu 97,87% în perioada de raportare, menținându-și ponderea
cea mai semnificativă în categoria cheltuielilor privind prestațiile externe (65%). În aceeași notă
cu intensificarea activității de exploatare, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile (+9,30%),
transportul de bunuri (+7,21%) și alte servicii executate de terți (+10,77%) cresc față de primul
semestru 2020, generând aceeași dinamică întregii clase de cheltuieli privind prestațiile externe
(+51%).
Spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, , rambursarea integrală a împrumutului
contractat determină un rezultat pozitiv al activității financiare, respectiv un profit de 6.768 Lei.
Excedentul activității financiare, ajustat cu pierderea operațională materializează, la sfârșitul
primului semestru al anului 2021, o pierdere de 594 mii Lei, cu 284 mii Lei sub pierderea
înregistrată în aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent.

Analiza fluxurilor de numerar

Conform reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând
ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. La finalul primului semestru al
anului 2021, soldul trezoreriei era de 762.459 lei, cu 54,16% sub nivelul înregistrat la începutul
exercițiului și de 9,5 ori peste cel raportat la 30.06.2020.
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Principalii indicatori economico-financiari

INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE ȘI RISC

INTERVAL
OPTIM

30.06.2020

01.01.2021

30.06.2021

Lichiditate curenta (AC/DC)

>2

1.57

8.70

7.28

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente

>1

0.26

3.16

1.31

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente)

>0,5

0.03

2.27

0.96

>1

1.17

19.14

23.57

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD)

>30%

-23.79%

70.12%

71.53%

Ind. gradului de indatorare la termen (DTL/Cap
Proprii+DTL)

<50%

160.92%

2.15%

0.00%

Rata de indatorare (DT/TA)*100

<80%

85.48%

5.23%

4.24%

Solvabilitate financiara (TA/TD)

Ponderea redusă a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății menține
indicatorul licidității curente semnificativ peste nivelul minim, activele circulante acoperind
nivelul datoriilor curente de 7,28 ori în perioada de raportare, expresie a echilibrului financiar
pe termen scurt. Cu toate că existența stocurilor este indispensabilă pentru specificul activităţii
Vifrana, indicatorul lichidităţii imediate depășește pragul minim de referință la 30.06.2021.
Evoluția indicatorului lichidităţii rapide se subordonează politicii conducerii, care urmărește
accelerarea cursivităţii fluxurilor de trezorerie şi cicluri scurte de numerar. Deși valoarea
aferentă indicatorului lichidității rapide la 01.01.2021 reflectă aportul de fonduri în urma
majorării capitalului social obiect al plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii decembrie, la
30.06.2021, nivelul indicatorului se poziționează semnificativ peste intervalul de confort,
reflectând o bună gestionare a resurselor interne.
Diminuarea datoriilor totale cu 247 mii Lei față de începutul anului imprimă o îmbunătățire a
rezilienței financiare în primele 6 luni ale anului curent, tradusă printr-o creștere cu 23,2% a
indicatorului solvabilității financiare.
Consolidarea independenței financiare prin rambursarea integrală a împrumutului pe termen
lung contractat imprimă o variație pozitivă indicatorului solvabilității patrimoniale (+2%) în
primele șase luni ale anului curent față de începutul acestuia.
Valorile reduse până la nule ale datoriilor cu exigibilitate peste 1 an, precum și ponderea redusă
a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au menținut indicatorii gradului
de îndatorare semnificativ sub nivelul minim considerat de risc. Reducerea datoriilor totale întrun ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 18,83% a ratei
de îndatorare, poziționată în limitele referinței teoretice.
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Analiza indicatorilor operaționali
Cu precădere pe fondul întârzierilor specifice perioadei de început a finanțărilor din fonduri
europene și în condițiile cheltuielilor supradimensionate impuse de utilizarea forței de muncă
tot mai greu de găsit pe plantații, societatea a început o luptă de supraviețuire impusă de
creditul bancar de peste 2.000.000 euro, cu un serviciu al datoriei extrem de împovărător. Pentru
rambursarea ratelor scadente, Vifrana a fost nevoită să adopte o politică de vânzări care să
permită fluxuri de numerar continue și sigure, dar mici. Vânzările erau predominant de
struguri, must și vin vrac, materie primă și produse intermediare cu valoare adăugată extrem
de scăzută. În același timp, această politică permitea destocarea necesară pentru producțiile noi.
În anul 2021, s-a continuat procesul de retehnologizare operațională început în 2019 pentru
activitățile curente defașurate pe plantația de viță de vie.
Efortul investitional în automatizarea etapelor de prelucrare a permis reorientarea produselor
finite spre vanzarea exclusiv a vinului la sticla, segmentul care asigura cea mai mare
rentabilitate pentru companie. În egala masura, obiectivul strategic al conducerii de a introduce
o noua gama de vin Premium și Super Premium, precum și abordarea pietei vinului Frizzante,
va permite mentinerea liniei de vanzare a vinului imbuteliat ca segment exclusiv de generare a
cifrei de afaceri.
În S1 2021, Vifrana înregistrează un
număr total de sticle vândute de
221.532 sticle, în scădere cu 10,5% față
de aceeași perioadă a anului
precedent, dar cu 25% peste numărul
de sticle vândute în primul semestru al
anului 2019.
Volumul vândut în primul semestru
2021 reprezintă aproximativ 52% din
volumul total vândut în anul 2019,
respectiv 37% din volumul total
vândut pe întreg anul 2020 (anul cu cele mai multe sticle vândute în ultimii 3 ani).
Prețul mediu de vânzare pe sticlă a înregistrat o creștere de peste 6% în primul semestru al
anului curent comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior.
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Cea mai semnificativă scădere a
volumului vândut se înregistrează pe
piața internă (-11,50%), în timp ce
volumul exportat rămâne relativ
constant.
Dintre
sortimentele
vândute, SYMPOSION înregistrează
cea mai importantă creștere (29%) în
S1 2021 față de S1 2020, urmat de
sortimentul 10 (ZECE) cu un avans de
7% în același interval de timp.
Gama Bob cu Bob, deținând cea mai
semnificativă pondere în Cifra de afaceri, marchează o diminuare cu 9,53% în S1 2020 față de S1
2020.
După un trend ascendent susținut în primele luni și un maxim istoric de sticle vândute lunar
înregistrat în Aprilie 2021, restrângerea volumelor vândute în lunile Mai și Iunie, sub efectele
schimbării comportamentelor de consum ca urmare a relaxării restricțiilor dublată de
sezonalitatea specifică pieței de desfacere a Vifrana, se reflectă în evoluția valorică a producției
vândute.

Distribuția lunară a sticlelor vândute
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Analiza activității societății
Activitatea Vifrana ~ Vin organic de la bob la pahar~
În lipsa aditivior, a sulfiţilor şi a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa
sănătoasă care păstrează însa savoarea, istoria și rafinamentul vinului convențional. Vifrana
vine în întâmpinarea noilor tendințe manifestate la nivel global cu un produs finit integral bio,
care răspunde celor mai înalte standarde calitative, fiind rezultatul incidenței materiei prime
organice și al fluxului tehnologic inovator, integral ecologic.
În „regatul viței de vie”, așa cum este supranumită Dobrogea, în regiunea viticolă „Terasele
Dunării” – CII-DOC Adamclisi și foarte aproape de vestigiile arheologice de la Adamclisi, se
întind cele 130 de ha de viță de vie cultivată organic de către Vifrana S.A., la crama căreia turiști
și cunoscători pot degusta vinurile ecologice și pot descoperi un proiect arhitectural și o
tehnologie unice între viticultorii bio din România.
Crama Vifrana este o podgorie tânără, a cărei înființare a început în anul 2006 și s-a finalizat în
2008. Via nu este supusă tratamentelor chimice, fiind tratata organic, respectând cerințele
impuse de organismele de certificare ecologică.
Vinurile Vifrana se înscriu în oferta diversă caracterizată de personalitate, buchet și finețe a
renumitelor vinuri nobile dobrogene, care se bucură de specificul climatic și particularitățile
solului extrem de favorabile obținerii unor vinuri de înaltă calitate.
Vifrana deține certificare internațională bio pe materie prima, pe produs și inclusiv pe unitate
de producție: certificare ecologica AUSTRIABIO GARANTIE.
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Focusul societății a fost, de la bun început, desfășurarea unei activități integral ecologice,
produsele comercializate satisfăcând cerințele unui raport strict de analize pesticide, dar și de
calitate / performanță / cost. Volumul crescând de comenzi onorate cu succes a adus un plus de
imagine și notorietate pe piața locală, brandul cunoscând astfel o creștere sănătoasă pe
segmentul pieței vinului organic, alimentată de înclinația spre abilitatea de inovare și
diversificare în tandem cu cerințele consumatorilor.
Modelul de afacere presupune, astfel, desfacerea produselor de cea mai înaltă calitate la prețuri
extrem de competitive preponderent prin marii distribuitori de retail în țară și pe piețe
europene, în condițiile asigurării celui mai înalt standard de calitate pentru materia primă și a
unui proces logistic de aprovizionare și desfacere bine controlat și monitorizat. Pătrunderea și
desfacerea pe piețele externe se face prin parteneri distribuitori consacrați pe produse viticole
convenționale și organice și în baza certificatelor de conformitate acordate de către cele mai
exigente laboratoare de analiză și certificare de produse organice (bio).
Oferta de produse a societății este diversificată, îmbinând în mod natural simbolul nobleței și al
rafinamentului cu cel al distincției. Farmecul sortimentelor deriva din intersecția aromei
tradiționale cu tehnologia de procesare inovatoare, integral ecologica, având menirea de a
satisface cele mai înalte standarde calitative. Toate sortimentele sunt din soiuri pure, fiind
procesate din plantații proprii certificate ecologic.
Vifrana a venit cu oferta de vinuri ecologice pe o piață efectiv aproape inexistentă, contribuind
semnificativ la dezvoltarea, la formarea sa. Percepute ca bizare și puțin apreciate, intrarea
vinurilor ecologice Vifrana pe mesele românilor a fost dificilă, iar în sectorul HORECA aproape
imposibilă. Prezentul găsește Vifrana atât consolidată pe piața internă cât și cu perspective
foarte bune de dezvoltare pe piața externă, în contextul unei strategii de dezvoltare precis
conturate și fundamentate pe perspectivele pe piață și capacitățile interne.

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ
asupra lichidității și veniturilor emitentului
Fenomenele meteorologice extreme din ultima perioadă au impact negativ potențial
semnificativ asupra campaniei de producție din toamnă, și, implicit, asupra situației financiare
a Vifrana, în sensul în care precipitațiile abundente și umiditatea ridicată a afectat cultura de
viță de vie, favorizând apariția bacteriei Guignardia bidwellii (Putregai Negru).
Conducerea Vifrana a luat toate măsurile operaționale pentru combaterea infecției fungice prin
carantinarea și igienizarea culturii, arderea ciorchinilor afectați, săpături, copilit, desfrunzit și
cârnitul pentru asigurarea unei bune aerisiri la nivelul butucului. În același scop, Vifrana a
apelat la expertiza profesorilor tehnologi din cadrul USAMV BUCURESTI.
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Pentru securizarea vânzărilor, Vifrana va suplimenta necesarul de materie primă pentru
campania de producție prin achiziția de materie primă certificată ecologică de la viticultori
verificați și atestați.

Cheltuieli de capital
În cursul anului 2021, s-a continuat procesul de retehnologizare a activităților curente
desfășurate pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea a 5 mașini noi de stropit
și a unei mașini de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de
biomasă).

Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului
Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat modificări privind
drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent.

Tranzacții semnificative
Emitentul VIFRANA S.A. nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare.

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2021, care au stat la baza întocmirii
prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.

Președinte Consiliu de Administrație
Octavian Vucmanovici
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HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
VIFRANA S.A.

A

ACTIONARILOR

Nr. 1/ 26.03.2021

Adunarea Generall Extraordinarfl a Ac{ionarilor societdtii Vifrana S.A., societate pe acliuni av6nd
sediul social in MUNICIPIUL CONSTANTA, str. CALARASI nr.1, scara B, et.2,ap.5,.jud. Constanfa,
avAnd Cod [Jnic de Inregistrare RO 10684445, inregistratd la Oficiul Registrului Come(ului de pe lAngd
Tribtrnalr.rl Constan{a sub nr. J13l 156611998

intrunit legal ;i statutar la prirna convocare, in qedinla din data de 26 martie 2021, ora 12:00, in
conforrnitate cu prevederile Legii societdlilor nr.3ll1990 republicat6, cu modificdrile;i completarile
s-a

ulterioale

Ei ale actLrh,ri

constitutiv.

La Adunarea Generali Extraordinara a Ac{ionarilor Societdtii (AGEA) au participat aclionari
reprezent6nd 57,740 din capitalul social Ei din numdrul total de acliuni cu drept de vot ale Societdlii,
inregistrati in Registrul Actionarilor la sfArEitul zilei de 17 martie 2021 stabilitb ca Datb de referin!6.
in urma dezbaterilor, s-au sllpLls

1a

vot qi au fost adoptate urmdtoarele hotdrdri cu privire la punctele de pe

ordinea de zi:

Art. 1 in prezenlaaclionarilor

reprezentAnd5T,T4o/o din capitalul social ;i din numarultotal de acliuni cu
drept de vot ale SocietSlii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, inlocuirea Administratorului Unic cu un
Consiliu de adrninistralie format din trei membri, intre care cel pulin un membru independent ;i majoritatea
neexecutivi. Durata mandatelor primilor membri ai Consiliului de administra{ie este de 2 ani.

Art.2. in prezenla aclionarilor reprezentAnd 51,740 din capitalul social si din numarultotal de actiuni cu
drept de vot ale Societdlii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, inlocuirea Comisiei de Cenzori cu un
Auditor financiar extern, independent, autorizat ANEVAR.
57 ,7 40 din capitalul social qi din numdrul total de acliuni cu
drept de vot ale Societd{ii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, modificarea Actului constitutiv al Societ[1ii,
astf-el incAt acesta sd reflecte hotdrArile luate cu privire la punctele nr. I
;i 2 de pe ordinea de zi, precum qi
pregltirea pentru statutul de societate listatd pe piata romAneascd de capital, astfbl:

Aft. 3. in prezenla ac{ionarilor reprezentAn d

3.1. in intreg confinutul Actului constitutiv, se elirnind formulf,rile care se referain viitor la statutul Societdlii

ca elritent de ac{iuni admise la tranzac{ionare pe pia[a de capital, precum ,,ulterior admiterii la
h'anzaclionare", c,Lt incidenfd asupra urmltoarelor articole: 1.2,'7.6,8.4,9.1 ,10.11,14.2 lit. m), 16.3,22.2,
22.3,23.1.23.2,24.1
3.2. in intreg continutul Actului constitutiv, se renun{d

3.3. in textul arlicolelor I 4.3, 15.6.
,, C onsi liul de administrayie "

I 5. I

1a

utilizarea abrevierilor.

, I 5.2 qi 22.2, sintagma Administratorul

(Jnic se inlocuieste

cr-r

3.4. Articolul 8 ,.Transf-erul dreptului de proprietate,' se modificd astfel:
3.4. L articolul 8.1 . va avea urmdtorul con{inut:

,,Dreptul cle ptoprietate asupra ac{iunilor se poate transferq liber, in conformitate cu prevederile legale.
Fiecare lrans.fer se va opera prin inregistrare in Registt"ul Aclionarilor, semnatd de cedent Ei de cesionar squ
de

m an

datari i

ctc

e

s

tor

ct"

.

3.4.2. ArticolLrl 8.2. se elimini qi se procedeazd la renumerotarea arlicolelor in consecint6.

3.5. Articolul 9, .,Majorarea gi reducerea capitalului social" se rnodifica dupd cum urmeaz[:
3.5.1. Articolul 9.5. va avea urmdtorul conlinut:

,,Dreptul de pre.ferinyd ctl aclionarilor de a sttbscrie in cadrul wtei operaliuni de majorare de capital
social va pfiect.fi ridicat numai cu aprobarea Acluniirii Generole Extraordinare a Aclionarilor, respectiv
a Consiliultti de Administralie in cazttl delegdrii de atribuyii cdtre ctcesta, in conditriile de covrum Si
majoritate intpuse de lege."
3.5.2. Articolul9.T se elimind.
3.5.3. Articolul 9.9 va avea urr.nf,torul continut:

,,Redtrcerea tle capitctl social t)a putea.fi fdcild doar in temeiul hotdrdrii Adundrii Generale
Extraordinare a Aclionarilor, care va respecta minimul de cctpital stabilit prin lege Si va ardta motivele
pentru care se .face reducerect ;i procedeul care va./i utilizat. Derularea operaliunii de reducere de
capital social se vaface in conformitate cLt legisla{ia aplicabild societdsilor admise la tranzaclionere".
3.6. Articolul 1 0, .,Drepturile
urmdtolul con{inut:

;i obligaliile

aclionarilor", se modifica in dreptul ar1. 10.10. lit.f) care va avea

,,f. clreplul de ct bene.ficia de, ;i de a exercita dreptul de preferinld in situalia majordrii de capital prin
emisiune cle noi ac{iuni, cu erceplia cazurilor cdnd acest drept este ridicat sau limitat, cu respectarea
prevederilor legi.slatit:e altlicabile pieyei de capital din Romania"
3.7.

Arlicolul

I 3.

1

13.2. Principalele

2. apar"linand de Art. l3 ,,Adunarea General[ Ordinara

af ibu{ii qle Adundrii Generale Ordinare

a

Ac{ionarilor"

se

modificf, astfel:

a Acyionarilor Societdlii sunt:

u) sd cliscute, sd aprctbe sau sd modiJice situaliile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de
Adm i n i s tr" al i e, aud i t or ulu i .fi n an ci ar S i s d fi xe z e divi den dul,'
b1 sii numeascd sau sd clemitir auditorulJinanciar ;i sdJixeze durata minimd a contt'actultti de auditfinanciar;

c') sii aleagd ;i sd ret,ctce tnembrii consiliului de administralie;
d) sd.fireze remunera{ia cuvenitd penlru exerci[itil in ctu's u ntembrilor Consiliului
u ttcl i t or tt I tr i

fi

fi ot tt i tt t

de Adminisn'afie

Ei

;

e) sii se pronunle asupra gestiunii Consiliului de Administralie
fl sd stabileascd bugetul de veninrri ;i cheltuieli ;i, dupa cqz, progrqmttl

de qctivitate, pe exerci{iul financiar

ttrmdtor;

g) sd hotdrascd cu privire la gajarea, inchirierea sau des'/iinfarea uneia satt mai multor unitdli ale Societd1ii."
3.8. ArlicolLrl 14, ,.Adunarea Generald Extraordinard aAc{ionarilor" se cornpleteazdcuaft. 14.4. care va
avea unndtorul text:
,, 11.1. Prin prezentul Ac:t L-on,stittfiiv, Consiliul de Administralie este outorizat ca, pentru o perioadd care nu
poate depd;i 3 ani incepand cu dclla in.regislrdrii Actului Constitutiv actualizat la Registrtil Comeryului, sd
decidd ntajorarect capitalului social subscris, prin und sau mai multe entisiuni de acliuni, pdnd la o yaloare
ccu'e sd nu depd;eascd jumdtate din capitalul social sttbscris existent la momentul atttoriziirii, respectiv
5.02 1.836,7 lei (capitalul atiorizot)."

3.9. Articolr-rl 15, ,,Corrvocarea Adr-rndrii Generale a Aclior-rarilor" se r.nodificd astfel:
3.9.

l. Arlicolul 15.4

se completeazd gi va avea urmdtornl continut:

,, 15.1. Convocarea va cuprinde locul;i datct linerii Aduniirii Generale a Aclionarilor, ordinea de zi, ctr
men{icmcu'ea expLicitii ct tutLr'or problemelor care vor.fctce obiectul dezbaterilor Si orice alte elemente cerute

In cazul in care pe ordinea de zi Jigureazd numirea membrilor Consiliului de Administralie, in
cotlt)ocare se va rnenliona cd lista cuprinzdnd i{ormalii cu privire la numele, localitatea de domiciliul Si

cle lege.

cali/icarea profesionald ale persoanelor propuse pentru Junclia de administrator se aJld

la

dispozilia

crclionarilr.tr, putand.fi constrltatii Si completalii de ace;tia. Cdnd pe ordinea de zi figureazd propuneri pentru
ntodificarecr Actului Constitutitt, convocarea vcr cuprinde textul integral al propunerilor. Aclionarilor le vor Ji
puse la dispozi{ie toate documentele ;i in/brnaliile cerute de lege."

Articolul 15.6 se completeazd Ei va avea urmdtorul con{inut:
.,Cont,ocaree, orice alt punct addugat pe ordinea de zi la cererea acyionarilor, propunerile Consiliultti de
administralie ctr privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, numdrul total de ac{iuni;i drepturi de vot,
3.9.2.

precum Ei situa{iile./inanciare antrale, raportul anttal al Consilitrlui de administralie ;i propunere a ctr privire

\
\
-<<
-*.\-]--q\

insc.rise pe ordinea de zi
orice art croctnnent qrerent ptmcteror
a societdsii' pentru libertil
p,ub^licarea acestora pe pagi'na cle internet

este cazur
ra cristribuirea tJe crividende dctcd

intrtmirea Adtmdtii Generale"
30 zile inai,tecr clatei stctbili'te pentt'u
occes al. aclionarilor, c;tt cel puyin
Adundrilor Generale ale Ac{ionarilor,,
de cvoruln Ei validitate pentru hot[rdrile
3.1 0. Articolul l 6 ,,Condilii
dL mai jos ;i se renumeroteaza in consecin!6:
va avea
se completea za cs ali.1 6.4 care

se

I

prtl la dispozifia'rrrrrrrr":it, prin

si

"onilrrtur

trnor

al ac^liona,rilor de a sttbscrie noi acliuni in cqdrul in
social prin aport
,,
sit'ota'a'it' cle maiorare a capitalului participd acrionari
opera{ituti an ,nr,luioru'-ie capital'so'i"t' i":'''-'"
la care
Generard Ertraorcrinard i Aclionarilor
nat,rti tr.ebtie sa./ie aprobate in Adtmar1a
derin cer putrin 3 sferruri
care
acyiinarilor
qi
votur
ctt
capitarul sociar subscris
reprezentirncr ,rt prtiir' isn iin
(75%)clin,l,npt,,,ilndeyot.Delegareaacestoratribu|iic]ecdtreAdunareaGeneraldExfraordinarda
ii aceleasi condisii de cvctrurn ;i maioritate"
I6.1.

Hotar.drite cle riclicare a d.reptului

cle

pre./brin{d

rn ,o face
,4cyioncrrilor cdfte Consilir,l de Adminirrrot'rr-

3.ll.Ar1ico]Lrll8...DesfbgurareaAdundriiGenerale,,serr-rodificdastf-el:

3'1l1Articolull8'1serr-rodiflcd;ivaaveaurmdtorulcon{inut:
de administra{ie sau un
ra fi preziclatd cle pre;eclintele consiliului
Acfionaril.or
a
g.l.
Getterald
,4cluncu.eo
deschide sedinfa
., I
iuru*nat cJe pre;eclintele acestttia' care va
crlt mentbru crl consiliului cJe c1(rtttinisr"oyi,
convocare"
Acltmdrii in :itta Si la ora ariitate in
qi va avea urrrdtorul con{inut:
3.1 l .2 Ar1icolul 18'4 se modific[
Pre;edintele Consiliului de
Gerterale a Aclionarilor va fi semnat de
Adundrii
al
verbal
de
Procestrl
,,18.1.
de cdtre Secretar s'i uo ,o,,tota indeplinirea .formalititlilor in
desemtlatd
si
persoan.a
SaLl
administt.u|ie
de aceStia' dezbaterile
ocyior'arii-prer:entri,
''i;ilio"'iln''numdrul acyiunilor cle;inuti
conyocare, data;i locul udundrii,
in sedinld' respectiv'
aceqtia
cle
fdctne
,r,,'no
'lecla'aYi'i'le
rezltmar, hotararile Luate, iar, to
e4lrintareavotttlttiimpott.ivct.tulei.hot'iiritri.Lclqcestproces-verbalsevoranexaactelere/eritoarela
in Registrul Adundrilor
tt ac{ionarilor. Prt,ces-til ,,e,bol va fi trecttt
Conyocafe, preculll Ei listele tle llrezetlld
Generole. "
3.1 1.3

Articolul i8'6

se

modificd qi va avea urmltorul confinut:

iy t11m.en de I5 zile la oJiciul
hotdrdrile achtndrii generale vor 'fi depuse
terlilor'
opozabile
a.fi
Pentrtt
,,I8.6.
oJicial al Romdniei' Partea
,nnntionotu tn registru ;i ptblicate in Monitorul
Registt ului Comerlului, spre.tl fi

aIV-a.RezLtltatelesevorpublica;ipepagitlacleinternelasociet:dlii,intermenclecelmult]5ziledeladata
adttnarii generale "

3.ll.4ArticolullS.8sernodiflcf,qivaaveaurtr-idtorulcon{inut:
Generale a
privind conyocarea;i desfa;ttrarea Aclundrii
cotlstittttiv
ac,t
prezentului
Dispozi{iile
se completeazd'
,, 18.8.
aioptate in exercitarea affi;u[iilor acesteia'
pie1ei de capital
Aclio,cu.ilor, inclu.siy publicarea holdrdrilor
de
siipulate au kg"ioc'ietdlilor
,nglr*nrtrru
,leg.islafia
legale
;i
cerinlele
cu
caz,
dupa
.de
incideite clomeniultti principal
a'
p'i'u*
o'n'toio'
;i
aplicorea
in
emise
reglementdrilor
'Zii'*'ntdrile
si
cle

3. I 2.

actit'itate al SocietdYii'"

se modifi
Articol ul I 9, ..Achnirlistlarea soci etatii"

ci

astf-el

:

3.l2.l.Articolr.rll9semodific[integralsivoravearrrmitortrlcon{inut:

,'lg.l.Societateclesteclclnlini.stratdcleunCclnsiliudeadruinistrayiealcdtuitdin3(trei)membri
a Aclionarilor'
Ordinard
clesentnct{i cle Acltmarea Generald

aducdnd

ge.stiona societatea'
cle competenlitin a aclministra si
Consiliul cle admi,istralie are plenitucline
dispoziliilor prezentului act
respectarect
clt
la indeptinir.o ioia,l.a,.l ,,t, Aclurdrii G'ene|rale a Acyilnarilor,
in vigoare'
constitLtti\) si a prevederiLor legcrle
necesqre si utile pentrlt realizarea
rdspunde cte incleplinirea tuttror actelor
1g.3. Consiliul tle aclntinistralie
Generale a
cu excepiia celor c'atrle intrd in atribuliile AtJundrii
obiecnrltti cle actiyitate al Societa{i1,
1g.2.

,4cYionarilor'

,\ : ^^ ^^-. :.,-;)ino #n sctu striiini, persoane lizice sauiut'idice'Jdra
romdni
cetdleni
pot.fi
de administralie
19.,1. Mentbrii Consiliului
prezidat de un
de aiminis*'ii'
ctt dispoziliile igaie in vigrtare' Consiliul
"t'
conformitate
in
lirnitare,
'ir:r;ranto'
membrii sdi coffirm legii'
alei

"

'lint'e

\t

t

\

\;%{-

19.5 Mandatttl membrilor Consiliului de odministt"afie are o duratd de I (patru) ani, cu exceplia cazului in
Generctlii a Aclionarilor hotdrd;te in alt ruod ,saLt yreun membru al Consiliului de administra{ie
renunld la mandat inainte de incheierea duratei mandatului.
cctre Adunarect

19.6 l'lantlatul primilor administratori numili in Consiliul de administralie este, potrivit legii, de 2 (doi) ani.
19.7 Lq data pre:entului Act Constittttir, ntembri.i Consiliului de administrayie al Societdlii sunt;

cetdlean

la clata dn

la data
nt

embru

n e - ex

eliberatd de
, CI'{P

celdlean romdn, nii.\cut
identificat ctr CI seria nr.
valabil.d p(tnd ta datt cle

cJe

la

w..

in

lcr

eliberatd de
, CIVP

ec u.liv.'

il,otitoor ,,, tli,'iu
ttalabild pana la dota
19.8 Membrii

___,

roman, ndscut

identiJicat cu CI seria
valabilil pdnd la data de

roman, ndscut

de

Consiliilui

cle

ln

lct

la data

eliberatd de

nt'.

, CI{P

de

membru independent.

adminislra{ie potrt realeqi.

19.9 in cdzul postLu'ilor de aclminislratori vacante, Consiliul de administralie va numi administratori
provizorii. ,,l.dntinistratorul provizoriu va ocupa postul vacant pe perioada rdmasd pdnd la expirarea
mandatului preclecesorttlui sdu in condiyiile tn care, prin hotdrdre, nu se stabile;te, in mod expres, o altd
cluratd.

l9.l()

Remtrneratia membrilor Consiliului de administralie

va./i stabilitil de

cdtre Adunarea Generald

Orclinctrii a Aclioncu"ilor, in acord cu politica de remunerare aprobalii de cdtre aceasta.
19.11 in t,etlerea satis/acerii principiilor de gtnerttanld corporativd cctre yizeazd competenla, indepenclentra
CctnsiliuLui de administratie $i .\epararea responsabilitdyilor intre Consiliul de admini.stra{ie $i conducereq
erectrlivd, cel pulin un membru al Consiliultti de Adntinistralie va Ji independent, majoritateq membrilor
Consiliului de adminisu'afie va Ji.formatii din membri ne-exectrtivi, iar cel pulin un membru al Consiliului de
adntinistt'otrie va deSine cotnpeten{e economice sau manageriale.

l9l2

(.-riteriile de inclependenld probate pentrLr membrul independent sunt cele stipulate tn principiile

de

guvernanld corporcrtivii ale Bursei de Valori Bucure;ti Si se referii la absensa con/lictelor de interese derivate
clin

relalii de./iunilie, de afaceri sau contractlrale

cu Societatea Si cu persoanele desemnate

infunclii executiye.

19.13 in consens cu urticolele anterioare, membri.i Consiliului cle administralie vor dezvdlui Consiliului de
adm.inistralie orice legdttu"d deJtmilie, de ufinitate, cle afaceri ;i orice situalie care ar plttea genera con/lict
de interes in raport. cu membrii conducerii executiye a Societdlii.

19.11 Consiliil de administralie are M'mdtoarele competenle principale cqre nu pot
c t.,n

it
i,

duc e re

a

ex

e

cul itt ii.'

fi

clelegate cdtre

stabilirea direcyiilctr principale de activitate qi de dezvoltare ale Societdlii;
stabilireo pr.tliticilor conl.abile qi a sistemului de control Jinanciar, precum Ei aprobarea plani/icdrii

.fin ctnc ia re,'

r,' numirett si revocarea Pre;etlintelui Consiliului de Adrninistrayie;
numirea si revocarea direclorilor ;i stabilirea rernwteraliei lor,.
t:' suprate{herea activitciyii directorilor;

il

l.

pregitlirea raportului anual, organizarea Adundrii Generale

acesteia:

::
i:
i.
I

a Acyionarilor Si implementarea

hotdrdrilor

infro({ucerea cererii penlru deschiderea procedurii insol,-en!ei Societayii, potrivit legii,
;i a bugetultri de venituri ;i cheltuieli al Societalii pentrrt anul in cnrs,.
uprobcn'ea regulamenlelcl' interne ctle Societayii,'
aprobarea incheierii sctu incetdrii/rezilierii/clentmldrii de octe juridice a cdror yaloare clepdSe;te L000.000
lei pe act jttridic sou trte multiple acte jw'idice dar cu un acelasi tertr in cursul unui en calendaristic,.
ctvizarea situutiilorfinctnciare anuale

I
it.

aprobarea contt'acldrii de imprumttttti (olt/bl decat prin ernisiune de obligaliuni) ;i acorddrii de garanyii,
dacd vcrloarea cumulatii a acestord, intrun an calendaristic, este mdi mctre clecdt echivalentul a 1.000.000
em"o ;i in limitele prevdzute prin articolul 11.2 lit. l) din prezentul Act constittrtiv;
i rezolvarect altor probleme importante care lin de activitatea Societdlii Si indeplinirea altor atribulii
increclinlate de cdtre Adwtarea Generald a Acyionarilor,.

::r aprobarea incheierii, in nurnele ;i pe seama Societalii, de acte juridice prin care se clobdndesc squ se
instrdinettzd, se inchiriazd, se schirnbd ori se constituie in gttranlie active din categoria ttctittelor imobilizate
ttle Societdyii sau se inchiriozii active corporttle pe o perioadd mai mare de I an, docir t,aloarea acestora nu
clepd;e;te, individual sau cm'nulal., pe tlto'ata untti exerciliu./inanciar, 20% din totalgl activelor imobilizate,
ntai ptt{in crean{ele,'

ti
r

aprobarea incheierii, in numele ;i pe seama Societdyii de acte juridice cu pdr{i afiliate
irt./iinlarea scru des.fiinyarea de ptmcte de lttcru, sttcursale qi alte sedii secundareJdrd personalitate juridicd;
tttttlttti'., stdittltri,\,,ti1'1;,ii,'

,
t1 modi.ficcrrea ctbiectului de activitate ol Societiitii., cu exceptia domeniultri ;i activitdlii principale,.
i' maiorared capitaliltti social fu limitele ;i condiyiile prevdzute de lege si in prezentul Act constittttiv."

19.15 in strtrcttrr(t Con.silittltti cle aclministralie pot.fi create qi comitete curol consultativ,.formate tlin cel pu{in
doi mentbri oi (.'on.siliulLri de adrninistt'dlie, dintre cere un membru independent, tnsdrcinate cu des/dsuiarea
de int'estiga!ii si ctr elaborarea de recomanddri pentru Consiliul de administra{ie, in domenii precum quditul,
rentunerare(t administratc.trilor, directorilor;i personalului sau nominalizarea de cancliclali pentru diferitele
Postttri cle conducere. Cc.ttnitetelc vor inainto Consiliului de administr"afie, in mod regulat, rqpoarte asupra

actit:itiitii

lor.

l9.l6. intrtrnirect Cctnsilitrlui cle adntinistrolie va avea loc la cererea Pre;edintelui Consilittlui cle atlministralie
sau la cererea intemeiatd a celctrlalli doi membri ai Consiliului de Administralie sau a directorului general, in
orice mornent se considerii necesar, dar cel puyin o datd la 3 (trei) luni.
19.17 Convocatoarele;edinyelor Consilitilui de adruinistralie vor cuprinde locul Si clata la care qedinla va
avea loc ;i ordinea de zi a sedinyei. in cazul tu'genlelor, Consilitil cle aclministra{ie are permisiunea cle a lua
decizii care nu cru.fos/. cuprinse in ordinea de :i.
19.18. La./iec'are sedinla se vo intocrrti un proces verbal cet'e va ctrprinde numele participanyilor, ordineq
deliberdrilor, deci:iile luate, numdrul de vottri intruni/e ;i opitiile separate. Procestrl verbal este semnat
de cdtre presedintele de sedinla ;i de cdtre cel pulin tm alt acfininistrator.
19.19. Deciziile Consiliului de ttdministralie se vor adopta in mod valabil ctt t;otul
.fat:orabil a majoritdlii
nrentbrilor Cottsiliului cle crdrninistt"alie prezenli la ;edinld, cu exceplia alegerii Pre;edintelui Consiliulti cle
adntit'tistralie, caz, in care deciziile vor.fi ltnte cu vohtl majoritdlii menbrilor Consilitlui de administrq[ie.
Pentru clarilate, in caztil tn care la ;edinla Consilitlui de administralie participd doqr doi membri, deciziile
nu pot Ji Iuate clecdt cu vcthi trnctnint crl membrilor prezenli. Pre;edintele Consilitrlni cle administralie nu va
clveo ttn vot clecisiv in cazul paritatii de voturi in luarea unor decizii ale Consiliului de administralie.
19.20. Ifotar"arile Consiliului cle Adminisn'ayie lttate in exerci{iul atribuyiilor delegate de Adunarea Generald
Extraordinat'd ct Aclionarilor se vor sttpune ecelorasi cerin{e legale de cvorum ;i majoritate, vor avea acela;i
;i
regint .jtu'idic tn ceea ce priveSte publicitatea acestora qi posibi.litatea de contestare in instanfd, ca qi cele
;tretdztrle pentrtt Adtmcu"ea Gerterald a Acyionarilor ln privinla respectivelor atribulii clelegate.
19.21 -4dministratorLtl care Qre, intr-o antrmitd opercgiune, direct.say indirect, interese contrare celor ale
srtcietdlii trebtrie ,sci informeze de,;pre aceasta pe ceilalsi administratori ;i sd se abSind de la cleliberdrile privind
dc: e ttstii op er (tt i un e.

19.22 in ttrnta deliberdrii Cttnsilittltri cle Aclministralie, secrelartrl Seclinsei Consiliulti de administra[ie va
irttoc:rni procesul-verbal al Sedinlei. Procesul-verl:aLvaJi semnLtt de toyi rnetnbrii Consiliultti cle administralie
ccu'e utr participat la ;edinTa respectivii. Semndturile membrilor Consiliului de administralie care alt pil.ticipat
la;edin\it se vu" tt'dnsntite valabil cdtre Societote prin.fax sau alt mijloc cle comtmicare susceptibil iit producd

tt confirmare de printire, insd procestrl-verbal al ;edinlelor va.fi semnat in ctri.ginal de.fiecare'membru
participant ;i ttn original semnqt de Jiecare membru participant va./i primit de Societate in termen cte 7 (;apte)
zile lucriltocrrc cu incepere de la data linerii ;edin1ei.

19 23 Preqedintele coordoneazd actittitatea Consiliului cJe aclministralie,
convoacd;edinSele Consiliului de
odrninislralie ;i raporteazd in aceastd privinla catre ,4clunarect Generald a Acyion'arito,,
in-r;r;:,i ;; ;;;"
Preseclintele Consiliului de crclntinistt'alie se cy'ta in intposibilitate tempr-trard
ie a-;i exercita

Cottsiliul

tttlntinistt'alie il pctctle deLega 1te ctlt aclministratnr in urrsti):serictaclei restrtective
temporctrii in vederea exercitdrii alribuliilor de Pre;eclinte ctl Consilitrlui cte administra{ie.
19

cle

21 Adntinistratorii

i;i vor

inclatoririle,

cle

imposibilitate

erercitu intpreund puterile cle odmini.strare si de reprezentare, conJbrm

prevederilor acestui Act C'onstitutiv

;i

ale legii.

19.25 Membrii Consiliul.ui de Administralie pot renwlta la manclat in scris.
3.13. Se introduce tln noll articol, Arlicolul 20,.Conducerea Executiva a Societdtii,,qi se
va proceda

1a

renLlmerotarea articolelor in consecin!d. Textul ArlicolLrlui 20 va cuprincle urmdtoarele
prevederi:
20'l L-onducerea Erecutivd a Societii!ii este aceea care asigurd aclivitatea zilnicd cgrentd a Socierdlii,
in acord cu
rsi
pret'ederile legole inc:idente domenitrltti principal de activitate al Societdyii precurtt
cu toqte prevederile

;i

v igt,.trr'.

legale in

20 2' Conclucereo actit'itd{ii zilnice a Societdlii se deleagd cdtre Directnrul
General, ccre ye reprezentct societatea
in raporturile cu ter|ii. C)onsilitrl de adminislra{ie piistreazd atribulia cle reprezentare
a Societdlii in raporturile ctt
direclorii acesteia.
20'3 An'ibuSiile delegute DireclctrLtltti Generol cle ccitre Consiliul de atlministr-alie sunt

cele specificate in contractul
inclteiat iltre Llcesld;i Societate, in det:izii ale Consilittltti tle aclministro{ie in prezentnl
Act Constirutiv.
;i
DirectortLl General va (|t'ed drepttrrile ;i obligct{iite stabilite prin lege prin clecizia
Consiliultti
cle
;i
administralie

cle ntanclal

dr'C.t

in

/ .ir'li.!.

20'1' Directontl General poate Ji nuntit clintt'e acltninistratori, ctr conclitria pdstrdrii unui
membru independent tn
Consiliil de adntinistralie, sau din a/'ara acestuia si poatefi revocctt oricdnd de cdtre acesta. pre;eclintele
Consiliului
de administralie poate indeplini ;i funcyia cle Director General.
20 5 Direclorttl General este responsabil ctr lturea llttltror mdsurilor aferente
condtrcerii Societdyii, in limitele
ctbiec:tultri cle ac:tit;itate 'li Lu resPcctat'eLt competen{elor exchtsit;e rezertate
cle lege satt de Actttl constitutiv,

ConsiLiului de oclminish'o{ie ;i Aclundrii Generale a Actionariktr.
20.6 ,4dministrctlorii pot solicita Directorului General irtfornayii cu privire
la conclucerea executivd a societdtrii. La
rdndil sdu, Directorul. General va inJbrnta consitiur de crclministra{ie, tn mod regtrlat
Si cuprinziitor, asuprq
otrteraliunilor intreprinse ;i astrpra celor avute in veclere.
20 7 Directortrl General poate./i revocat oricancl cle cdtre L-on.giliul de atlministralie,
iar in cazul in care revocerea
stu't,ine /iird.jtrstii cauzd, acestct este inclreptdyit lct plata unor tlatme-inlerese.
20 8 ln strbordinea Directorulti General, cc.,nforrn ctrgunigratnei aprobate, se
aJla ceilalti angaja{i ai societdtrii.
20 9 h erercilcn'ea otribu{iilor, Diret:torul General
ltoate enrite cleci:ii. Pr.incipalele crt,ibutii ale Directorului
Genercrl stutt:
a.
asigurci conducere7 executivir a Societayii, pentru intreaga ctctiyitate curentii,.

b.
c'

dom

d

angaJeazci

rsi desJace contrctcte cle mtmcd ale,salarictlilot., in condiyiite legii;
asigLtd /imctionarea Societdlii in condiliile respectdrii legilor aplicabile societdlilor,
pieyei de capital si
eni ului speci fi c de actit,i tate,.
repre:intd;i angciea:ti societdtea in tctate conlractele cornerciale cu.furnizorii cle
bunw"i;i servicii, precum

si tn relalio cu loote cctmpaniile de asigurare partenere,.
e
ttrntiireste crtingerett ctbiectfuelor de performanlci astmate prin proiecliile
tle BVC elaborate,.
20'10 Directorul general poate incheiq 'scttr inceta/rezilia/clenunya ncte.itridice
a cdror valctare depdseste 1.000.000
lei pe octltu"idic sau pe miltiple acte.ito'iclice tlar ctrt,rn ctcela;i terlin
ctrstrl uruti an calenderistic, doar cu aprobarea
Consi li ului de adtninistroyie.
20 1I Directorul general poote conh'acta imprtmlLtturi (ottfel decat prin
emisiune de obligafiuni) si acorcla garanfii,
dacti t'crlctorea cumttlald a oceslora, intr-un an calenclaristic, este)rtai nrare
decdt echivalentul a 1.000.000 euro qi
in lintitele pretd:trte prin articolut 11.2 lit. l) din prezentLrl Acr conslitutiv, tloar cu aprobarea
Consiliului
de

udministrulie.

20'12 An'ibutiile Directctrr,lui General:je completeazd,
Re gu I am qn tul cl e Organ i z are i Fu n c ctnctre.',
;
{i

prin tlecizicr Consiliulti tle qdministra{ie, prin preverierile

+

u-S*a,t

\

3.l4.ArticolLrl 21 intilulat,,Cenzorul"renurrerotatcaArlicolul 22,se rnodificdin,,Auditul Financiar",iar
conlinutu I siu suferh urtndtoarele n"rodifi cdri
:

3.14.1. Articolele 21 .1-21.7 se elirnina si vor fi inlocuite cu urmitoarele prevederi:

,,22.1. Situayiile Jinanciare anuale ale Societdyii vor.fi auclitate de cdtre un auditor.financiar, persoand
jtrridicd, membru al Carnerei Auditorilor Financiari din Romania, care indepline,yte criteriile comune
stabilite prin protocolul de cctlttborare inc:heittt intre ALttoritatea de Supraveghere Financiard qi Camera
.4uditorilor Fincu'tcicu"i din Rotnani a.
22.2 AuclitortlJinonciar al Socieldtrii este nuntit Si revocat de Adttnarea Generald Ordinerd a Aclionarilor,
(:(ire vu stabili $i dtn'ata cctnlt'acttltri de audit.finuncior.
22.3 Atrditorul .financiar intocme;te raporhil de audit asupra sinnliilorJinanciare anuale, in care prezintd
6pinio sa, din care sd rezulte dacd situa{iile.financiare anuale prezintii o imagine fideld a poziliei financiare,

a

perfbrmanlei financiare

;i a

celorlalte informayii referitoare

la

activitqtea desfd;uratd, potrivit

standardelor prolbsionale ale Canterei Auditorilor Finqnciari din Romdnia. Raporhl auditoruluifinanciar,
impreunci ctr opinio scr, t,or./i prezentate Adundrii Generale a Aclionarilor Si va./i publicat impreuna ctt
si ltta{iile.finonciare ontrale ale Societdlii
22.1 Acltmarea (]enercrlii Ordinarii ct Acyionarilor nLt poale aproba situa\iile./inanciare anuale deciit dacd
acestea srmt insotite de raporlulLri attclilorulti.financiar.
22.5 Prin grija Consiliului de adminislralie, orice schimbare a auditorilorfinanciari va.fi inregistratd la
01/RC', cu respectorett prevederilor legale. "

3.15. Se introduce rrn nou arlicol, Art.23 ,,Ar-rditu[ intern", cu rnodificarea numerotarii in consecin{d gi cu
urmdtoarele prevederi

:

;i normelor elaborate de Cqmera Auditorilor
t Ront tin i o.
23.2..ludirorul intern al Societdyii este numit $i revocat de C'onsiliil de Administt'afie care va stabili Si durata
contructulti de audi t. "
,.)3.1. Societdteo

F i n art

c

i

uri

cli

\)cl

organi:a audittil inlern, in condiliile legii

r

Arlicolul 23, ..Fr"rzir-rnea qi Divizarea Societ[lii", renurnerotat caArticolul 25 se modificl astfel:
,,25.1. Fnziunea squ divizarea Societa{ii se realizeazd cu respectqrea dispoziliilor procedurale, generale

3.16.

Ei

speciale, prevdzute de legeo societdyilor, legislalia pie{ei de capital sau alte reglementiiri incidente sectorului

tle qt:tit:itate al Societdlii.

25.2 Exercitorea dreptului de retragcre a oclionarikt' din Socielate se realizeazd in condiliile qi cu
respectareo procedm"ilot'stabilite de legea societd{ilor. legislayio pieyei de capital sau alte reglementdri
incidente sectortrlui cle activitate al Societd{ii."
3.17. ArlicolLtl 25,.,Dispozi1ii firrale", renLrmerotat caArticolul 27, se rrodificd astfel:
3.17. I

Arlicolul 25.3

se rnodificf, si va avea r-rrtrf,torul con{inut:

,,27.3 Prevederile prezenhrlui Act constitutiv se completeazd, dupa cqz,

clt dispoziliile legale;i

de

reglementare prettdzute de Legea ,societiiyilor, legislalia pie{ei de capital Ei reglententdrile emise tn aplicarea
ctce.steia, preclull Si de alte reglementdri incidente clomeniuh.Li principal cle activitate al Societdlii."

Afi.4. irr

prezenla acfionarilor reprezentand 57,14% din capitalul social Ei din numdrul total de ac{iunicu
drept de vot ale Societ6lii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, actualizareaActuluiconstitutiv al Societ[tii
potrivit cir hotarArea luati cu privire 1a punctLrl 3 pe ordinea de zi.

Art. 5. in prezenla ac{ionarilor reprezentand 57,74% din capitalul social Ei din numdrultotal de acliuni cu
drept de vot ale Societdtii, s-a aprobat, cu unanirnitate de voturi, imputernicirea Preqedintelui Consiliului de
administralie, dupl desemrrarea acestuia, de a semna, in numele ac{ionarilor, Actul constitutiv actr.ralizat
confbrm cu hotdrArile lr-rate privind pLrnctele 3 Ei zl de pe Ordinea de zi aAGEA.
reprezentand5T,T4o/o din capitalLrl social gi din numirul total de ac{iuni cu
cu unanimitate de voturi, data de 9 aprilie 2021 ca datd de inregistrare
s-a
aprobat,
vot
ale
Societdlii,
drept de
(definiti ca data care serveEte la identif-icarea actionarilor asupra cdrora se rAsfrange hotir6rea).

Afi. 6. in prezenla aclionarilor

\7
_€{.-ffi
\

-\----

Art' 7' in preze,la ac{ionarilor reprezentan

/

d

57.,74ohdin capitalul social
qi

c, ,nani,ritat d;;iil mandararea din num6rul total de acfiuni cLr
convocatorului' dl' octavian Vuctnatlovici,
Adrninistratorurui Unic ra data
cu drept a. ,rrrJ"i"gare /.substituire,
in nurnele si pe searna tLituror
pentru semnarea hotrr,rii
ac{io,ariror;r.;;ti"rj;;ffiffi:prinderea
scopul inrple,entirii' deptrrrerii.
tuturor.for"rnaritdfiror r...ru."
i,rr"girt,'irii, prtti.a,r;
i,l
drept de vot ale Societdtii, r-u
up.ooui,

aceasta, incrusiv reprezentarea

Societitii in rulu o,-i.a.o.

;;#;
;i/sau operaliunitor aprobare prin
ffiiiit, lcEA
in acesr scop.

Preqedintele de qedin(i,

VUCMANOVI

HoTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
VIFRANA S.A.
Nr.

1

/ 26.03.2021

Adunarea Generalr ordinari a Ac{ionarilor societitii vifi'ana S.A.,
societate pe acfiuni avdnd sediul social
in MUNIC'IPIUL CONSTANTA. str'. CALARASI nr.1, scara B, et. 2, ap.5, jud.
Constanla, av6nd Cod Unic de
Inregist|ir|e Ro 10684445. inregistratd la oficiul Registrulr-ri Cornerlului
de pe lAngd Tribunalul constanta sub
nr.

Jr3/1566/1998

s-a intrunit legal Ei statutar Ia prirna convocare, in
Eedinla din data de 26 martie 2021, ora 13:00, in
conl'orrritate cu prevederite Legii societdtilor nr. 3111990 republicati,
cu rnodificdrile gi completarile
ulterioare Ei ale actului constitLrtiv.
La Adunarea Generalr

ordinara a Ac{ionarilor Societd{ii (AGoA) ar-r pa(icipat aclionari reprezent6nd
57,740 din capitaltrl social qi din numf,rul total de acfiLrni cu drept de vot
ale Societilii, inregistrali in
RegistrtrlActiorlarilor la slhrqitul zilei de l7 martie 2021 stabilitd ca Data
de referin{d.
itr ttrma dezbaterilor', s-au supus la vot gi au fost adoptate urmdtoarele hotardri
cu privire la punctele de pe
ordinea de zi:

Art' f in prezenla actionarilor reprezentAnd5T,T4% din capitalul social gi din lumdrultotal
de ac{iuni cu
drept de vot ale Societatii. s-au aprobat. cu unanimitate de voturi, situatiile
financiare anuale aferente
exercititrlLri financiar incheiat la 3l decerlbrie 2020. pe baza raportului
Administratorulr.ri aferent anului
2020 ;i a raportulLri cenzorilor asupra situatiilor flnanciare anuale af'erente
anului2020.
Art' 2' in prezenla actionarilor reprezentAn d 5l,74oA din capitalul social
;i din nLundrul total de actiuni cu
drept de vot ale Societdlii' s-a aprobat. cu unanimitate de voturi, descrrcarea
de gestiun.';;;;il.;i"rrrrr
pentru erercitiul financiar 2020.

Art' 3' in prezenla ac{ionarilor reprezentAn d 57,74o/o din capitalul social din numdrr"rl
total de ac}iuni cu
Ei
drept de vot ale Societatii, s-a aprobat, cu unanimitate de votLrri. BugetJl
de venituri ;i cheltuielipentru
exercitiLrl flnanciar' 2021, asa curr a fbst acesta propus de Administratorul
Societdtii.
Art''1. in prezenta ac{ionarilor reprezentdn d 57,74oh din capitalul social gi din nu,drul
total de acfiuni cu
drept de vot ale Societatii. s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, distribuirea
profitului aferent exerciti*lui
firranciar ?ncheiat la 3 I . I 2.2020 pentru acoperirea pierderilor inregistrate
in

exerciliil;;;;;il;

Art' 5. in prezenla acfionarilor reprezentAnd 57.14%din capitatul social din nurnirultotal
de actiuni cu
;i
drept de vot ale Societ[{ii, se aprobd, cu unanimitate de voturi, alegerea
urmdtorilor

;;;;t

de adrninistratie:

'/

; d;;;ii;irj

octavian Vuctnanovici. cetSlean romAn dom iciliat in Constanfa. b-clu I Ferdinand
nr. 94, bl F I 9, sc B et
2. ap 210' ndscut la clata de 16.11.1968 in T'ecLrci,.jud. Galali, identificat
cu CI seria KZ nr.690036,
eliberat de SpcLEp constanta la data de I 0. I 1 .zo2o,cNp I 6g 1 I i 6 1 73 g5;
i
irp 40. niscLrt la 09.07.2001 in constan{a, identificat cLr Ciseria I(Z
nr.46293'/,eliberata de SCpLEC
constanfa Ia data de 29.09.2017, cNp 50107091 34132, membru ne_executiv;
la 29 rrai l9'71 in Corn. Mierigte, jr-rd. Salai. identiflcat cu CI seria
KX nr.994371,eliberatd de SpCLEp
ClLrj Napoca, la data de 10.09.2013, CNP 171052931 I 853, rnembru

independent

Durata rnandatelor administratorilor aleEi este de 2 ani.

Art.6. in

prezenla ac!ionarilor reprezent6nd 57.74% din capitalul social qi clin nurndrul total de ac{iuni cu

drept de vot ale SocietSlii. s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, remunera{ia rlernbrilor Consiliului de
adurinistralie la sur.na fixd lLurard neta de 2000 lei.

Art. 7. in prezenla actionarilor reprezentAnd 57.74% din capitalLrl social gi din nurndrultotal de acliuni cu
drept de vot ale Societdtii. s-a aprobat^ cu unanimitate de voturi, numirea MGMT AUDIT&BPO SRL ca
ALrditor flnanciar al Societalii. pe o durata de nrinim 3 arri.

Art.8. itr prezetrta actionarilor reprezentAnd 57.74% din capitalul social qi din numdrul total de acliuni

cur

drept de vot ale SocietAtii. s-a aprobat, cu unanimitate de voturi. mandatarea Administratorului Unic la data
cortvociirii. dl. Octavialt Vucuanovici, de a semna in numele Ei pe seama Societd{ii contractele de mandat
care Llnneazd a f i incheiate cll noii administratori ale;i Ei de a negocia qi semna contractulpentru servicii de
atrdil ctr Arrditorul fi ltarrciar uurnit.

Art. f . in prezenta ac{ionarilor reprezentAnd 51.74% din capitalLrl social qi din numdrultotal de ac{iuni cu
drept de vot ale Societilii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, data de 9 aprilie 2021 cadatd de inregistrare
(definita ca data care serve$te la identif-icarea ac{ionarilor asupra cdrora se rdsfrdng efectele hotdrArii).

Art. l0.inprezenlaac{ionarilorreprezentAnd5T,T4%

clincapitalr-rl social Ei dinnumdrultotaldeacliunicu
drept de vot ale Societdlii, s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, mandatarea Administratorului Unic la data
cortvocatorului, dl. Octavian Vucmanovici, cu drept de subdelegare / substituire, pentru semnareahot[rArii
in nttmele qi pe seama tuturor ac{ionarilor prezen{i si a actului constitLrtiv actualizat ca urmare a hotflrfirilor

ACOA, pentru intreprirrderea tuturor fonlalitdtilor necesare in scopul implernentdrii, depunerii,
inregistrbrii, publicirii hotdr6rii ACOA qi/sau operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea
Societdtii in fa{a oricdror autorit5ti in acest scop

Pregedintele de qedinfl,

VUCMANOVICI Octavian

.r7.-ri=;,

coMe"

c)' I -f -"/

Bifati numai
dacă
este cazul :

Adresa

Sucursala

An

16.07.2021

Tip situaţie financiară : BS

Semestru

Anul

GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Suma de control

Atenţie !

Versiuni
Entitatea

S1027_A1.0.0

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

2021
10.043.673

S.C. VIFRANA SA

Judeţ

Sector

Localitate
CONSTANTA

Constanta
Strada
CALARASI

Nr.
1

Număr din registrul comerţului

J13/1566/1998

Bloc

Scara
B

Ap.
5

Cod unic de inregistrare

Telefon
0241550744
1 0 6 8 4 4 4 5

Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
0121 Cultivarea strugurilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
0121 Cultivarea strugurilor

Raportari contabile semestriale
Entităţi mijlocii, mari si entităţi de
interes public
Entităţi mici

Entităţi de
interes
public

?

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

Microentităţi

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
1.Import
fisier XML -:F10 la 31/12/AP
Indicatori

Instrucţiuni

Capitaluri - total

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP
Import 'balanta.txt'

Capital subscris

Corelatii

VALIDARE

13.346.937
DEBLOCARE

ANULARE
10.043.673
LISTARE

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii
Profit/ pierdere

-594.725

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,
Numele si prenumele

Numele si prenumele

PARTAL HARIETA

VUCMANOVICI OCTAVIAN

?

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura __________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional
CIF/ CUI membru CECCAR
Semnătura _________________________

VUCMANOVI
CI OCTAVIAN

Digitally signed by VUCMANOVICI OCTAVIAN
DN: c=RO, l=CONSTANTA, o=S.C. VIFRANA S.A.,
sn=VUCMANOVICI, givenName=OCTAVIAN,
serialNumber=200506245VO41,
name=VUCMANOVICI OCTAVIAN,
cn=VUCMANOVICI OCTAVIAN
Date: 2021.08.19 13:22:28 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1
SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului
Nr.rd.
OMF
nr.763/
2021

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

A

Nr.
rd.

B

Sold la:
01.01.2021

30.06.2021

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094
+208-280-290 - 4904)

01

01

6.451

6.646

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

02

02

13.475.767

12.816.826

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )

03

03

23.784

23.786

04

04

13.506.002

12.847.258

I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)

05

05

4.060.046

4.732.823

II.CREANŢE
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06

06a
(301)

651.741

270.584

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului
financiar (ct. 463)

07

06b
(302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

651.741

270.584

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)

10

08

1.663.449

762.459

11

09

6.375.236

5.765.866

12

10

1.388

46.391

13

11

1.388

46.391

14

12

15

13

732.929

791.518

16

14

741.787

499.679

17

15

14.247.789

13.346.937

18

16

306.126

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

4.901.908

4.521.060

21

19

4.901.908

4.521.060

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

4.901.908

4.521.060

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

24

22

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457
+4581+462+4661+473***+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd.09+11-13-20-23-26)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419
+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423
+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581
+462+4661+473***+509+5186+519)

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd.20+21)

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)

25

23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)

26

24

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

30

28

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

10.043.673

10.043.673

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

10.043.673

10.043.673

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

5.305.079

5.305.079

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

285.886

285.886

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

4.977.377

4.977.377

Acţiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)

SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D (ct. 117)

44

42

8.059.033

6.670.353

SOLD C (ct. 121)

45

43

1.461.769

SOLD D (ct. 121)

46

44

47

45

73.088

48

46

13.941.663

13.346.937

49

47

Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

13.941.663

13.346.937

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)
(rd.26+27)

Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ŞI REZERVE

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE

Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)
Patrimoniul public (ct. 1016)

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

594.725

1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor
publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea
și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor
reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 30.06.2021
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor
Nr.rd.
OMF
nr.763/
2021

Nr.
rd.

Realizari aferente perioadei de
raportare
01.01.202030.06.2020

01.01.202130.06.2021

1

2

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

A
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

B
01

01

2.233.362

2.118.269

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

2.303.935

2.112.348

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general
si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

17.290
70.573

11.369

1.157.219

1.759.427

0

0

05
05

06

Sold C

06

07

Sold D

07

08

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale
(ct.721+ 722)

08

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

09

10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

62.040

48.573

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

383.920

381.067

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

380.848

380.848

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

3.836.541

4.307.336

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

2.004.326

2.033.755

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

243.827

79.818

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)

18

19

43.607

41.916

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

0

16.611

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

2.186

325

21

22

491.049

604.012

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)

22

23

480.244

590.347

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)

23

24

10.805

13.665

24

25

802.400

813.795

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

25

26

802.400

813.795

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

0

0

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale
(rd. 26 - 27)
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b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

784.868

1.319.247

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

782.363

1.181.673

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

69

102.464

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

2.436

35.110

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din
Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

38
37

39

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

38

40

0

0

- Venituri (ct.7812)

39

41

0

0

40

42

4.367.891

4.908.829

- Profit (rd. 16 - 42)

41

43

0

0

- Pierdere (rd. 42 - 16)

42

44

531.350

601.493

43

45

0

0

44

46

0

0

45

47

11

62

46

48

0

0

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

1.375

7.704

49

51

0

0

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

1.386

7.766

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

52

54

0

0

- Venituri (ct.786)

53

55

0

0

54

56

345.783

0

55

57

0

0

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

3.565

998

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

349.348

998

- Profit (rd. 52 - 59)

58

60

0

6.768

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

347.962

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

3.837.927

4.315.102

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

4.717.239

4.909.827

- Profit (rd. 62 - 63)

62

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

879.312

594.725

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

0

0

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

0

0

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

0

0

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

879.312

594.725

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative
speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscal.
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DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021
Cod 30

- lei -

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd.
OMF
nr.763/
2021

A

Nr.
rd.

Nr.unitati

Sume

B

1

2

Unitaţi care au inregistrat profit

01

01

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind platile restante
A

Total,
din care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru
activitatea de
investitii

B

1=2+3

2

3

04

04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

09

09

10

10

11

11

12

12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

13

13

- alte datorii sociale
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri

14

14

15

15

16

16

17

17

18

17a
(301)

19

18

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate
- contribuţia pentru pensia suplimentară

Obligatii restante fata de alti creditori
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat, din care:
- contributia asiguratorie pentru munca
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

III. Numar mediu de salariati
A
Numar mediu de salariati
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 30 iunie

Nr.
rd.

30.06.2020

30.06.2021

B

1

2

20

19

21

23

21

20

26

27

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare,
subvenţii încasate şi creanţe restante
A
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care:
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

594.725

Nr.
rd.

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale –
total(rd.10 la 14)

1

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

22

21

23

22

24

23
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Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)

34

33

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile

35

- subvenţii pentru combustibili fosili

36

- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

33a
(316)
33b
(317)

37

34

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

38

35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

39

36

V. Tichete acordate salariaților
A

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

40

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii

41

37a
(302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)
A
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :

30.06.2020

30.06.2021

B

1

2

38

43

38a
(318)

44

39

- din fonduri publice

45

40

- din fonduri private

46

41

47

42

- cheltuieli curente

48

43

- cheltuieli de capital

49

44

- dupa surse de finantare (rd. 40+41)

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)

Nr.
rd.
B

VII. Cheltuieli de inovare ***)
A
Cheltuieli de inovare
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

50

45

51

45a
(319)

Nr.
rd.
B

VIII. Alte informaţii
A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente
pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

3.522

Nr.
rd.
42

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității
entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

48.573

52

46

53

46a
(303)

0

0

0

0

30.06.2020

30.06.2021

1

2

30.06.2020

30.06.2021

1

2
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- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru
imobilizări necorporale (din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)

54

46b
(304)

55

47

56

47a
(305)

57

47b
(306)

58

48

59

49

60

50

- părţi sociale emise de rezidenti

61

51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

62

52

63

52a
(307)

64

53

65

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume
brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti

23.772

23.786

54

23.772

23.786

66

55

23.772

23.786

67

56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de
natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68

57

729.444

258.500

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte
conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte
conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din
ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70

58a
(308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71

59

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)

72

60

2.689

2.689

73

61

9.313

9.395

74

62

7.902

2.624

75

63

1.411

2.902

- subventii de incasat(ct.445)

76

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

77

65

78

66

79

67

80

68

- detineri de cel putin 10%
- obligatiuni emise de nerezidenti
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4382)
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4424+4428+444+446)

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate
(ct. 451), din care:
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 451), din care:

3.869
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

81

69

82

70

83

71

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84

72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii
şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86

74

87

75

88

76

89

76a
(313)

90

77

91

78

92

79

- părţi sociale emise de rezidenti

93

80

- actiuni emise de nerezidenti

94

81

- obligatiuni emise de nerezidenti

95

82

- dețineri de obligațiuni verzi

96

82a
(320)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
Casa în lei şi în valută (rd.85+86 )

97

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
din care:

30.960

46.391

30.960

46.391

98

83
84

17.537

103.468

- în lei (ct. 5311)

99

85

16.399

102.310

- în valută (ct. 5314)

100

86

1.138

1.158

101

87

62.183

658.991

102

88

51.297

136.206

103

89

104

90

10.886

522.785

105

91

106

92

107

93

108

94

109

95

1.170.252

791.518

110

96

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:
- de la nerezidenti
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.
4538)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****)
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), din care:
- acţiuni necotate emise de rezidenti

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90)
- în lei (ct. 5121), din care:
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
- în valută (ct. 5124), din care:
- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezidente
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94)
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de
încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din
ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
116 + 119 + 122 + 128)
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de
la instituții financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct. 519), (rd .97+98)

F30 - pag.5
- în lei

111

97

- în valută
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
la instituții financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an)
(din ct. 162), (rd.100+101)
- în lei

112

98

113

99

114

100

- în valută
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1686 + 1687) (rd. 104+105)

115

101

116

102

117

103

118

104

119

105

120

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

121

107

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate

122

107a
(321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419), din care:

123

108

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați
nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație
cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente,
avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi
asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din
ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +
din ct. 419)

125

109a
(309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 +
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face
in functie de cursul unei valute
- în valută
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:

350.984

454.331

523.063

110

55.099

12.304

127

111

210.702

178.081

128

112

66.364

146.055

129

113

144.338

32.026

130

114

131

115

132

116

133

117

134

118

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente
indiferent de scadență (din ct. 451)

135

118a
(310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:

136

119

91.198

70.000

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice

137

120

91.198

70.000

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice

138

121

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+441+4423+4428+444+446)
(ct.447)

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451),
din care:
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2)
(din ct. 451), din care:
- cu scadența inițială mai mare de un an
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
472 + 473 + 478 + 509), din care:
-decontari privind interesele de participare ,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari
din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
- venituri în avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienţi (ct. 478)
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

122

7.938

8.070

140

123

7.938

7.938

141

124

142

125

143

126

144

127

145

128

146

128a
(311)

147

128b
(314)

148

129

149

130

- acţiuni cotate 4)

150

131

- acţiuni necotate 5)

151

132

- părţi sociale

152

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

153

134

154

135

- către nerezidenți
Dobânzi de plătit către nerezidenți
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii
economici ****)
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

Brevete si licente (din ct.205)

IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii
A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

155

X. Informaţii privind bunurile din domeniul
public al statului
A
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

132

467.550

10.043.673
10.043.673

467.550

6.516

6.646

Nr.
rd.

30.06.2020

30.06.2021

B

1

2

136

388.098

767.915

Nr.
rd.

30.06.2020

30.06.2021

B

1

2

156

137

157

138

158

139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea
privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP
nr. 668/2014

Nr.
rd.

30.06.2020

30.06.2021

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

159

Nr.
rd.

XII. Capital social vărsat

A

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

B
160

141

140

30.06.2020

30.06.2021

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

X

X
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- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)

161

142

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală

162

143

- deţinut de instituţii publice de subord. locală

163

144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

164

145

- cu capital integral de stat

165

146

- cu capital majoritar de stat

166

147

- cu capital minoritar de stat

167

148

- deţinut de regii autonome

168

149

- deţinut de societăţi cu capital privat

169

150

- deţinut de persoane fizice

170

151

- deţinut de alte entităţi

171

152
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XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din
profitul reportat
A
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din
profitul reportat

Nr.
rd.
B
172

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.
163/2018
173

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie),
din care:
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

B
174

153

175

154

176

155

177

156

Nr.
rd.

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)
A

B

Venituri obţinute din activităţi agricole

178

157

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587),
din care:

179

157a
(322)

- inundații

180

- secetă

181

- alunecări de teren

182

Sume (lei)
2020

2021

152b
(315)

Nr.
rd.

*****)

2021

152a
(312)

B

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
A
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),
din care:

2020

Nr.
rd.

A
- dividendele interimare repartizate 8)

Sume (lei)

157b
(323)
157c
(324)
157d
(325)

Sume (lei)
30.06.2020

30.06.2021

Sume (lei)
30.06.2020

30.06.2021
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ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

VUCMANOVICI OCTAVIAN

PARTAL HARIETA

Semnatura _________________________________

Calitatea
12--CONTABIL SEF
Semnatura _________________________________

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data
angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin
legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea
tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere
prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul
statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de
punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului
European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și
de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea
sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități
agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt
considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor
privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială
mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor
înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr.
668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului
social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
Conturi entitati mari, mijlocii si 1011 SC(+)F10S.R31
mici
1
Nr.cr.

1

OK

Preluare F10, F20 col.2
?

Sterge date incarcate

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont

Suma
+

Salt

DECLARATIE
Prin prezenta, subsemnatul Octavian Vucmanovici, in calitate de Pre;edinte al Consiliului de
Administralie al societ6lii VIFRANA S.A., emitent de instrumente financiare admise latranzaclionare pe
SMT administrat de BVB, qi in numele acestuia declar c6, dupd cunoqtin{ele mele, situafiile financiare
sefinestriale ale societifii VIFRANA S.A, intocmite la 30.06.2021 in conformitate cu standardele contabile
in vigoare reflect[ o imagine corectA qi conformi cu realitatea a activelor, obligafiilor, pozdiei financiare,
a veniturilor gi cheltuielilor socieffifii, iar raportul Consiliului de Administatie,.publicat la data de
23.08.2021conform calendarului financiar asumat, prezintd,in mod corect gi complet informaJiile despre
emitent in aspectele sale esenliale.

Data

-1<

.O

I - )-oq-.\

PRE$EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAUE
al societ[{ii VIFRANA S.A,

OCTAVIAN VUCMANOVICI

