RAPORT
privind rezultatele financiare aferente
Trimestrului III
2021

VIFRANA S.A.
Emitent admis pe sistemul multilateral de tranzacționare - Piața AeRO Administrat de Bursa de
Valori București S.A.

în conformitate cu prevederile legii 24/2017 și Regulamentului ASF NR.5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului:

23 Noiembrie 2021

Denumirea emitentului:

VIFRANA S.A.

Sediul social:

Str. Calarasi, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5, CONSTANTA

Numărul de telefon/fax:

0744384483

Codul unic de înregistrare:

10684445

Număr de ordine în Registrul Comerţului:

J13/1566/12.06.1998

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare
emise:

Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO

Capitalul social subscris şi vărsat:

10.043.671,40 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
emise de emitent:

Acțiuni ordinare, nominative, valoare nominală 0,2
lei, simbol BIOW

Raport Trimestrial- Trim. III 2021

Cuprins

Evenimente importante ............................................................................................................................. 3
Situația financiar- contabilă ...................................................................................................................... 4
Analiza poziției financiare .................................................................................................................... 4
Analiza performanței financiare .......................................................................................................... 7
Indicatori Economico-financiari......................................................................................................... 10
Declarația conducerii ............................................................................................................................... 11

Situațiile financiare interimare întocmite la 30.09.2021 care au stat la baza
întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

2

Raport Trimestrial- Trim. III 2021

Evenimente importante
După listarea la Bursa de Valori București, în Mai 2021, simbolul BIOW devine parte componentă
a celui mai recent indice BET- AeRo, începând cu data de 11 octombrie 2021.
Valorile care ghidează operaționalizarea strategiilor și obiectivelor strategice gravitează în jurul
principiului integrității, al orientării spre creștere și spre piață: calitate fără compromis,
conectarea la piața externă și tendințele acesteia, valorificarea oporunităților prin colaborări cu
parteneri strategici externi, inovare, responsabilitate și eficiență. Toate acestea au modelat
orizontul antreprenorial care orientează conducerea afacerii Vifrana în linie cu principalele
direcții de dezvoltare vizate:
 Diversificarea ofertei raportat la cererea de vinuri ecologice și produse derivate
 Prospectarea și dezvoltarea prezenței pe piețele externe
 Consolidarea prezenței pe piața internă prin pătrunderea în HORECA cu un sortiment
dedicat
 Intensificarea promovării brandului Vifrana
 Optimizarea procesului de productie prin investiții în retehnologizare
 Dezvoltarea unei linii complete de produse secundare bio pentru uz cosmetic /
farmaceutic

Sub măsurile unui management al riscului operațional bine închegat, efectele condițiilor
meteorologice adverse din prima parte a anului asupra campaniei de producție au fost adresate
prin suplimentarea necesarul de materie primă de la viticultori verificați și atestați ecologic, în
condiții contractuale care permit articularea factorului diferențiator al Vifrana, respectiv cel mai
bun raport preț-calitate.
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Situația financiar- contabilă
Analiza poziției financiare
(sume exprimate în Lei)
Imobilizări Necorporale
Imobilizări Corporale
Imobilizări Financiare
Active Imobilizate - Total
Stocuri
Creanţe
Investiţii Pe Termen Scurt
Casa Şi Conturi La Bănci
Active Circulante - Total
Cheltuieli În Avans
Total Activ
Datorii Pe Termen Scurt
Datorii Pe Termen Lung
Total Datorii
Venituri In Avans
Capital Subscris Vărsat
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
Total Pasiv

6516
8.479.252
23.778
8.509.546
4.206.628
803.214

6.451
13.475.767
23.784
13.506.002
4.060.046
651.741

6.646
12.431.877
23.802
12.462.325
4.792.777
510.677

Evoluție
(%)
30.09.2021/
31.12.2020
3,02%
-7,75%
0,08%
-7,73%
18,05%
-21,64%

157.257
5.167.098
9.385
13.686.029
3.389.120
8.293.568
11.682.688
5.092.332

276.355
5.579.809
32.604
18.074.738
800.769

-83,39%
-12,48%
2248,99%
-9,09%
9,26%

1,53%
30,87%
0,18%
100,00%
4,43%

312.453
4.904.289

1.663.449
6.375.236
1.388
19.882.626
732.929
306.126
1.039.055
4.901.908
10.043.673
5.305.079
285.886
4.977.377

800.769
4.330.635
10.043.673
5.305.079
265.961
4.977.377

-22,93%
-11,65%
0,00%
0,00%
-6,97%
0,00%

4,43%
23,96%
55,57%
29,35%
1,47%
27,54%

(8.138.870)

(8.059.033)

(6.650.428)

-

-

(634.413)

1.461.769

(998.328)

-

-

(3.088.991)
13.686.029

73.088
13.941.663
19.882.626

12.943.334
18.074.738

-7,16%
-9,09%

71,61%
100,00%

30.09.2020

01.01.2021

30.09.2021

Pondere în
Total
Activ/Pasiv
30.09.2021
0,04%
68,78%
0,13%
68,95%
26,52%
2,83%

La 30.09.2021, activele imobilizate, în pondere de 68,95% 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%).
Deși valoarea agregată a clasei imobilizărilor corporale înregistrează o diminuare cu 7,75% față
de începutul exercițiului financiar, sub efectele amortizării, subclasa echipamentelor tehnologice
marchează o creștere de 175 mii Lei în aceeași perioadă, pe fondul procesului de retehnologizare
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a activităților curente desfășurate pe plantația de viță de vie, constând în 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).
La 30.09.2021, nivelul stocurilor se situează cu 18% peste valoarea înregistrată la începutul
anului, respectiv cu 13,93% peste valoarea înregistrată la 30.09.2020, fundamentând potențialul
logistic pentru ultima parte a exercițiului financiar, caracterizată de cea mai intensă activitate de
comercializare.
Specificul activității Vifrana justifică proporția majoritară a producției în curs de execuție și a
produselor finite în categoria stocurilor, în pondere de 66,33%, respectiv de 19,75% la 30.09.2021.
Sub măsurile unui management al riscului operațional bine închegat, efectele condițiilor
meteorologice adverse din prima parte a anului asupra campaniei de producție au fost adresate
prin suplimentarea necesarul de materie primă de la viticultori verificați și atestați ecologic, în
condiții contractuale care permit articularea factorului diferențiator al Vifrana, respectiv cel mai
bun raport preț-calitate.
În acord cu amploarea activității de producție, nivelul producției în curs de execuție se majorează
cu 740% față de începutul perioadei de raportare, respectiv cu 25,48% față de aceeași perioadă a
anului precedent, justificând dinamica valorică a stocurilor.
Valoarea stocului de produse finite se situează cu 66,53% sub valoarea raportată la 31.12.2020,
dar cu 870 mii Lei peste valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul
temporizării activității de desfacere.
La finalul perioadei de raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 85,90% și de
26,52% în total active.
Valoarea creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale, se diminuează cu
36% în primul semestru al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în
acord cu decelerarea activității de comercializare.
Ecartul semnificativ al disponibilităților bănești la 30.09.2021 față de începutul perioadei de
raportare reflectă antrenarea în activitatea operațională a resurselor financiare, reprezentând
excedentul financiar al plasamentului privat, derulat în Decembrie 2020, nealocat la sfârșitul
perioadei de raportare 2020.
Restrângerea activității de desfacere în perioada de raportare, reflectată la nivel bilanțier prin
reducerea cu 12,48% a activelor curente și reducerea valorică a imobilizărilor (-7,73%),
încorporând efectele amortizării, determină o diminuarea a valorii activului total cu 1.807 mii lei
la sfârșitul perioadei de raportare față de începutul acesteia.
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Datoriile totale ale societății, la 30.09.2021, cumulează 800 mii lei, în scădere cu 22,93% 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, în virtutea
salvgardării stabilității financiare a companiei prin consolidarea independenței și rezilienței
financiare, asigurând pe această cale un cadru de dezvoltare sustenabilă a afacerii.
La 30.09.2021, sursele externe de finanțare a activității societății au, în integralitate, asociat un
termen de exigibilitate de sub 1 an, influențând pozitiv bonitatea emitentului pe termen lung.
Ponderea datoriilor totale în total pasiv a fost de 4,43% la 30.09.2021, cu 0,8 p.p sub proporția
aferentă începutului perioadei de raportare, respectiv cu 81 p.p sub proporția aferentă
trimestrului III 2020. La nivel structural, datoriile curente sunt constituite, în principal, din
furnizori (64,20%), clienți creditori (1,09%), remunerația datorată personalului (6,59%) și datorii
către acționari (7,89%).
Majorarea datoriilor comerciale față de furnizori (+8%), dublată de majoarea datoriilor față de
personal (+15%), se imprimă în dinamica datoriilor pe termen scurt (+9,26). Variația datoriilor
curente incorporează și efectele creșterii datoriilor față de acționari cu 32 mii Lei.
În cuantum de 4.330 mii lei la 30.09.2021, veniturile înregistrate în avans reflectă nivelul
subvenționării activității de investiții a Societății. Valoarea veniturilor în avans se diminuează cu
11,65% față de începutul perioadei de raportare.
Variația valorii capitalurilor proprii după primele nouă luni ale exercițiului financiar reflectă
efectele capitalizării rezultatului perioadei.
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Analiza performanței financiare
(Sume exprimate în Lei)
Cifra de afaceri netă, din care:
Producţia vândută
Venituri din vânzarea mărfurilor
Reduceri comerciale acordate
Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Venituri din subvenții de exploatare
Alte venituri din exploatare
-din care, venituri din subvenții pentru investiții
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Reduceri comerciale primite
Cheltuieli cu personalul
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare, din care:
Cheltuieli privind prestaţiile externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
VENITURI FINANCIARE – TOTAL
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
RAPORTARE:

3.096.381
3.116.795

Evoluție(%)
30.09.2021/
30.09.2020
-19,49%
-21,00%

Pondere în
structura
relevantă(%)
49,60%
49,93%

2.209
101.435
3.297.666
66.622
575.094
571.272

17.290
37.704
2.498.544
76.390
571.595
571.272

682,71%
-62,83%
-24,23%
14,66%
-0,61%
0,00%

0,28%
0,60%
40,02%
1,22%
9,16%
9,15%

7.785.548
4.641.197
273.042
76.751
864
3.939

6.242.910
3.359.553
91.782
70.437
16.611
650

-19,81%
-27,61%
-66,39%
-8,23%
1822,57%
-83,50%

100,00%
46,35%
1,27%
0,97%
0,23%
0,01%

817.096

905.634

10,84%

12,49%

1.202.628

1.211.044

0,70%

16,71%

1.030.008
1.024.278

1.594.133
1.435.492

54,77%
40,15%

21,99%
19,80%

2.646
3.084
8.037.696
(252.148)
3.122
385.387

114.812
43.829
7.248.544
(1.005.634)
10.380
3.074

4239,08%
1321,17%
-9,82%

1,58%
0,60%
100,00%

(382.265)
7.788.670
8.423.083
(634.413)

7.306
6.253.290
7.251.618
(998.328)

(634.413)

(998.328)

30.09.2020

30.09.2021

3.846.166
3.945.392

232,48%
-99,20%
-19,71%
-13,91%
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După primele nouă luni ale anului curent, compania înregistrează o cifră de afaceri în valoare de
3.096 mii Lei, conturând-se un trend descendent comparativ cu aceeași perioadă a anului
precedent (-19,46%), în acord cu activitatea de comercializare.
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.
Deși sub nivelul înregistrat în
aceeași perioadă a anului 2020,
luna Iulie recalibrează activitatea
de comercializare a companiei, volumul înregistrat fiind cu 130% peste nivelul înregistrat în luna
precedentă, și cu 48% peste volumul vândut în Iulie 2019.
Activitatea de desfacere din luna Septembrie înregistrează un plus de 4.191 sticle vândute față
de luna August, respectiv de 655 sticle vândute față de luna Iulie.
Depășind pragul de 70.000 de sticle vândute, avansul vânzărilor evidențiat în luna Octombrie
creionează un nou maxim istoric, reconfirmând potențialul comercial al afacerii.
La nivel agregat, volumul vândut
în primele nouă luni ale anului
2021 este cu 15,34% peste nivelul
înregistrat în trimestrul III 2019,
dar cu 21,32% sub nivelul aferent
Trimestrului
III
al
anului
precedent, 2020, an care se remarcă
prin cea mai intensă activitate de
comercializare.
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Variația stocurilor în perioada de raportare este tradusă la nivelul performanței financiare printro diminuare cu 24% a veniturilor din producția în curs de execuție. Cu o viziune antreprenorială
orientată spre inovare, direcțiile strategice de dezvoltare ale conducerii vizează optimizarea
activității operaționale prin investiții în retehnologizare.
Categoria altor venituri din exploatare, la sfârșitul perioadei de raportare, însumează 571 mii lei,
reprezentând veniturile din subvenții pentru investiții.
Cu o politică de desfacere bazată pe producția proprie, categoria cheltuielilor cu materii prime și
consumabile deține ponderea cea mai semnificativă în valoarea agregata a cheltuielilor
operaționale (46,35%), la 30.09.2021.
Ca măsură de sprijin a fluxului operațional curent, afectat de condițiile meteorologice adverse
din prima jumătate a anului, compania a achiziționat materie primă ecologică de la viticultori
verificați și atestați. Noul sistem complementar de aprovizionare a permis negocierea condițiilor
contractuale la prețuri competitive, cu impact favorabil asupra costurilor și, în final, asupra
marjelor comerciale. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile cu materia
primă se diminuează cu 27,61%.
Forța de muncă manuală, încă o componentă importantă în lanțul de producție al Vifrana, se
imprimă în variația cheltuielilor privind personalul (10,84%)
În cuantum de 1.211 mii Lei, cheltuielile privind amortizarea rămân relativ constante în perioada
de raportare, evoluând corelat cu activele imobilizate.
Din totalul de 1.594 mii Lei ,,alte cheltuieli de exploatare” la 30.09.2021, 90% au fost generate de
cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită ieșirilor aferente plăților de
impozite și taxe.
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, clasa cheltuielilor privind prestațiile externe se
majorează cu 40%, variație justificată, în special, de dinamica cheltuielilor cu colaboratorii, a căror
pondere depășește 59%.
Diminuarea cifrei de afaceri (-19,49%) într-un ritm mai alert diminuării cheltuielilor din
exploatare (-9,82%) menține rezultatul operațional pe teritoriu negativ după primele nouă luni,
respectiv o pierdere din exploatare de 998 mii Lei.
Reducerea nivelului îndatorării în perioada de raportare este translatată la nivelul performanței
financiare printr-un rezultat pozitiv al activității financiare, respectiv un profit de 7.306 Lei.
La 30.09.2021, excedentul activității financiare, ajustat cu pierderea operațională materializează o
pierdere de 998 mii Lei, cu 363 mii Lei peste pierderea înregistrată în aceeași perioadă a
exercițiului financiar precedent.
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Indicatori Economico-financiari

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.

INDICATORI DE LICHIDITATE
Lichiditate Curenta (AC/DC)
Lichiditate Imediata (AC-Stocuri)/Datorii Curente
Lichiditate Rapida (Disponibilitati/Datorii Curente)
Solvabilitate Financiara (TA/TD)
Solvabilitate Patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap.
Proprii +TD)
Ind. Gradului De Indatorare La Termen (DTL/Cap
Proprii+DTL)
Rata De Indatorare (DT/TA)*100

INTERVAL
OPTIM
>2
>1
>0,5
>1
>30%

30.09.2020 01.01.2021 30.09.2021
1,52
0,28
0,05
1,17
-22,57%

8,70
3,16
2,27
19,14
70,12%

6,97
0,98
0,35
22,57
71,61%

<50%

268,49%

2,20%

0,00%

<80%

85,36%

5,23%

4,43%

În linie cu repoziționarea afacerii Vifrana după un serviciu împovărător al datoriei, indicatorii de
lichiditate se situează în intervalul de siguranță la sfârșitul perioadei de raportare, expresie a
consolidării bonității companiei în contextul unei strategii de dezvoltare precis conturate și
fundamentate pe perspectivele de piață și capacitățile interne. La 30.09.2021, nivelul de acoperire
a datoriilor curente pe seama activelor circulante atinge pragul de 7 ori. Reducerea cu 83,39% a
disponibilităților bănești la 30.09.2021 comparativ cu începtul perioadei de raportare, pe fondul
antrenării resurselor în activitatea curentă, se imprimă în variația indicatorilor de lichiditate,
justificând tendința descendentă.
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 de
solvabilitate și de îndatorare semnificativ sub nivelul minim considerat de risc.
Indicatorii de solvabilitate financiară înregistrează valori în creștere în perioada de raportare,
activul total al companiei depășind nivelul datoriilor totale de peste 22 ori, o îmbunătățire a
rezilienței financiare a societății cu aproximativ 18%. Reducerea datoriilor totale într-un ritm mai
alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 15,22% a ratei de îndatorare,
fundamentând un cadru de dezvoltare sustenabilă a afacerii.

10

Raport Trimestrial- Trim. III 2021

Declarația conducerii

DECLARAŢIE
Prin prezenta, subsemnatul Octavian Vucmanovici, în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație al societății VIFRANA S.A., emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe
SMT administrat de BVB, și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situaţiile financiare
trimestriale ale societăţii VIFRANA S.A, întocmite la 30.09.2021 în conformitate cu standardele contabile
în vigoare reflectă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare,
a veniturilor şi cheltuielilor societăţii, iar raportul Consiliului de Administraţie, publicat la data de
23.11.2021 conform calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect şi complet informaţiile despre
emitent în aspectele sale esențiale.

Data 22.11.2021

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
al societății VIFRANA S.A,

OCTAVIAN VUCMANOVICI
____________________
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