
RAPORT  

privind rezultatele financiare aferente  

exercițiului financiar 

 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 republicate și Regulamentului ASF NR.5/2018 

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Data raportului:   

Denumirea emitentului:  

Sediul social:  

Numărul de telefon/fax:  

Codul unic de înregistrare:  

Număr de ordine în Registrul Comerţului:     

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare 

emise:    

Capitalul social subscris şi vărsat:  

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

emise de emitent: 

29 Aprilie 2022 

VIFRANA S.A. 

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

0744384483 

10684445 

J13/1566/12.06.1998 

Sistemul multilateral de tranzacționare - piața AeRO 

 

10.043.671,40 lei 

Acțiuni ordinare, nominative, valoare nominală 0,2 

lei, simbol BIOW 

 



                                                                                                         Raport Anual 2021 
 

2 
 

 

 

 

 

Cuprins 

 
 

Activitatea Vifrana ..................................................................................................................................... 3 

Elemente de evaluare generală a activității Vifrana .............................................................................. 7 

Evaluarea nivelului tehnic. Oferta Vifrana ........................................................................................... 11 

Furnizori .................................................................................................................................................... 15 

Evoluția activității de vânzare ................................................................................................................ 15 

Resursa umană ......................................................................................................................................... 19 

Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului 

înconjurător ............................................................................................................................................... 20 

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare .................................................................................... 21 

Managementul riscului ........................................................................................................................... 21 

Elemente de perspectivă privind activitatea Emitentului .................................................................. 24 

Active corporale ....................................................................................................................................... 26 

Simbolul BIOW la bursă .......................................................................................................................... 27 

Conducerea emitentului .......................................................................................................................... 28 

Situația Poziției Financiare ..................................................................................................................... 30 

Situația performanței financiare ............................................................................................................ 33 

Declarație privind Guvernanța corporativă ......................................................................................... 37 

Declarația Conducerii .............................................................................................................................. 41 

 

  



                                                                                                         Raport Anual 2021 
 

3 
 

Activitatea Vifrana                

      ~ Vin organic de la bob la pahar~ 

 

În lipsa aditivilor, a sulfiţilor şi a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa 

sănătoasă care păstrează însă 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. 

Povestea vinului Vifrana începe în anul 2006 când, după 8 ani de la înființarea societății 

(18.06.1998) – o perioadă de tatonări în sectoare precum fabricarea parchetului și în agroturism, 

activitatea acesteia se concentrează exclusiv pe cultivarea viței de vie și producția de vin, o afacere 

de la început visată și gândită integral ecologic, de la bob la pahar. Prin vizionarismul acționarului 

majoritar și al conducerii societății, prima fereastră de oportunitate pentru agricultura ecologică 

românească, și anume lansarea programelor de finanțare europeană prin fondurile pentru 

reconversie și restructurare a viței de vie, odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, 

este prompt valorificată.  

În colaborare cu unul dintre cei mai mari experți în viticultură și, probabil, cel mai mare 

producător de clone de viță de vie la nivel mondial, Pepinierele Merciere, de la primele 6,8 ha 

înființate în 2006, Vifrana a ajuns să cultive aproape 130ha până în anul 2008. Valoarea investiției 

în plantația de viță de vie s-a ridicat la 3,5 mil. euro. 

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). 

Viziunea Vifrana – o piață internațională a vinurilor organice, în care sortimentele românești 

Vifrana să fie cunoscute, apreciate și „respectate” 

Misiunea societății este aceea de a rămâne în avangarda producătorilor de vin bio în România și 

promotorul vinului organic românesc pe piețele externe, prin răspunsuri inovatoare și proactive 

la provocările specifice unui sector emergent. Vifrana își propune să încurajeze opțiunea 

consumatorilor pentru o alternativă sănătoasă la produsele viticole tradiționale. 

Valorile care ghidează formularea strategiilor și obiectivelor strategice, dar și operaționalizarea 

acestora gravitează în jurul principiului integrității, al orientării spre creștere și spre piață: calitate 

fără compromis, conectarea la piața externă și tendințele acesteia, valorificarea oportunităților 

prin colaborări cu parteneri strategici externi, inovare, responsabilitate și eficiență. Toate acestea 

au modelat managementul vizionar care orientează conducerea afacerii Vifrana. 
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Obiective și direcții strategice de dezvoltare 

 Diversificarea ofertei raportat la cererea de vinuri ecologice și produse derivate 

 Dezvoltarea prezenței pe piețele externe: Germania, Olanda, Suedia și UK 

 Consolidarea prezenței pe piața internă prin pătrunderea în HORECA cu un sortiment 

dedicat 

 Intensificarea promovării brandului pe piețele externe prin participarea la târguri și 

competiții internaționale: Raw Wine la Londra, Berlin în 2022. 

 Optimizarea procesului de productie prin achizitia unei linii de imbuteliere automata cu 

presiune, suplimentarea rezervoarelor existente, achizitii utilaje de balotat coarde, utilaj 

preteiere coarde, instalatii de stropit 

 Valorificarea oportunităților de finanțare oferite de piața de capital și creștere de 

vizibilitate  

 Implementare plan de management al riscului climatic 

 Dezvoltarea unei linii complete de produse secundare bio pentru uz cosmetic / 

farmaceutic 

 

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. 

Fuziuni. Achiziții. Înstrăinări de active 

Pe parcursul exercițiului financiar aferent anului 2021 nu au avut loc operațiuni de fuziune, 

divizare, achiziții, modificări patrimoniale sau reorganizări semnificative ale Societății. 

În cursul anului 2021,  s-a continuat procesul de retehnologizare a activităților curente desfășurate 

pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea de mașini noi de stropit și a unei mașini 

de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de biomasă) în valoare 

de 110.837 lei, alături de alocări de fonduri pentru: 

• Achiziție discuri viticole în valoare totală de 22.000 lei; 

• Achiziție mașină de cârnit în valoare de 42.167 lei; 
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• Achiziție palpatoare cu freză în valoare cumulată de 140.920 lei; 

• Avans în valoare de 12.768 lei pentru o mașină de fertilizat. 

De asemenea, în Decembrie 2021, Vifrana a obținut aprobarea unui aprobarea unui program de 

investiții de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură.  

Valoarea totală estimată a programului de investiții este de 1.597.485,71 lei, cu fonduri 

nerambursabile în proporție de 70% din valoarea proiectului.  

Programul de investiții face parte din strategia companiei de creștere pe termen mediu și lung, 

vizând achiziția de echipamente pentru: 

• Echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producție, depozitare, 

îmbuteliere și condiționare)  

• Echipamente pentru fermentație/vinificație  

• Echipamente pentru procesarea vinului  

• Echipamente pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă  

Termenul de execuție a programului de investiții este de un an de la data aprobării sale. 
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Elemente de evaluare generală a activității Vifrana 

 

Operaţiunile și tranzacțiile economico-financiare derulate de Societate au fost consemnate în baza 

documentelor justificative şi evidenţiate în registre contabile, potrivit prevederilor legale în 

vigoare, iar rezultatele obţinute la 31.12.2021 sunt: 

a) Rezultat net:  -3.393.842 lei 

În cursul anului 2021, 90% din producția proprie a societății a fost afectată de ploile torențiale, 

Vifrana recunoscând o cheltuială cu calamități în valoare de 2.827 mii lei. 

Calamitatea suprafețelor cu viță de vie nobilă s-a produs ca urmare a regimului pluviometric 

sever din lunile aprilie - iulie 2021. Ploile torențiale abundente cu frecvență aproape zilnică au 

cauzat un atac masiv de putregai negru. Efectul de combatere al tratamentelor cu substanțe de 

contact, singurele permise în viticultura  ecologică, a fost anihilat de ploile abundente și foarte 

frecvente. Ca măsură de sprijin a fluxului operațional curent, Vifrana a achiziționat materie primă 

ecologică de la viticultori verificați și atestați. 

Cu impact asupra activității de producție și de desfacere, efectele calamității se repercutează 

asupra performanței financiare a Vifrana, compania înregistrând o pierdere în cuantum de 3.393 

mii lei la 31.12.2021. 

b) Cifra de afaceri netă: 4.553.120 lei 

La 31.12.2021, compania înregistrează o cifră de afaceri în valoare de 4.553 mii Lei, în scădere cu 

16%, reflectând decelerarea activității de comercializare în acord cu temporizarea fluxului 

operațional al campaniei de producție din toamna anului 2021, afectată de condițiile 

meteorologice nefavorabile. 

În anul 2021, Vifrana înregistrează un număr total de sticle vândute de 511.666 sticle, în scădere 

cu 14,6% față de exercițiul financiar 2020 – anul cu cea mai intensă activitate de comercializare. 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, numărul total de sticle vândute în 2021 

înregistrează un plus cantitativ de 85.124 sticle, respectiv de 20%. 

c) Export 

Distribuția produselor Vifrana se realizează prin canale directe către lanțurile de magazine cu 

notorietate din România, dar și către lanțuri de retail internaționale, diminuând astfel expunerea 

la riscul de neîncasare a creanțelor specific acestui sector. 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 distribuitorii 

mici caracterizată de incertitudine și spontaneitate.  
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Începând cu anul 2017, Vifrana pătrunde pe piața de vinuri din Germania, prin distribuitori de 

mare retail. Produsele Vifrana sub etichetă nemțească sunt distribuite în întreaga Germanie prin 

depozitele regionale din Nossen, Eitting, Buttenheim, Mariendorf, Koln, Diezenbach, Sülzetal, 

Wasserweg, Grossgerau și Bingen, iar, din anul 2020, în Koblentz, Grossbeeren, Russeina, 

Landsberg. 

Piețele de desfacere externe abordate până în prezent sunt: Germania, Olanda și Suedia. 

Germania rămâne însă principalul canal extern de distribuție. 

La 31.12.2021, 5% din cifra de afaceri a Vifrana provine din canalul de distribuție extern. 

d) Costuri 

Cu o politică de desfacere bazată pe producția proprie, 36% din totalul cheltuielilor operaționale 

sunt generate de categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile la 31.12.2021. În acord cu 

tergiversarea activității de producție, cheltuielile direct subordonate procesului de exploatare se 

situează pe o pantă descendentă. 

Sume exprimate în lei 

31.12.2020 31.12.2021 Evoluție (%) 

Pondere în 
structura 
relevantă 

31.12.2021 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele 
consumabile  

6.917.732 4.543.784 -34,32% 36,17% 

Alte cheltuieli materiale  533.616 161.653 -69,71% 1,29% 

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 122.767 85.443 -30,40% 0,68% 

Cheltuieli privind mărfurile  3.105 16.611 434,98% 0,13% 

Reduceri comerciale primite  24.949 1.572 -93,70% 0,01% 

Cheltuieli cu personalul  1.160.935 1.196.690 3,08% 9,53% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale  

1.605.200 1.625.870 1,29% 12,94% 

Ajustări de valoare privind activele circulante  49 2.624 5255,10% 0,02% 

 Alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.945.461 4.904.664 152,11% 39,04% 

Cheltuieli privind prestaţiile externe  1.827.768 1.883.929 3,07% 15,00% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte 
asimilate; 

91.510 132.216 44,48% 1,05% 

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător  0 0  0,00% 

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale  0 0  0,00% 

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente 
similare  

0 2.827.232  22,51% 

Alte cheltuieli  26.183 61.287 134,07% 0,49% 

Ajustări privind provizioanele  0 26.502  0,21% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 12.263.916 12.562.269 2,43% 100,00% 
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e) Cash Flow 

În cuantum de 189 mii Lei, disponibilitățile bănești se reduc cu  88% la 31.12.2021 comparativ cu 

31.12.2020, pe fondul stingerii integrale a obligațiilor de plată pe termen lung, precum și a 

susținerii capitalului de lucru. 

f) Indicatori de lichiditate 

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 însușire a independenței și 

rezilienței financiare, asigurând pe această cale un cadru de dezvoltare sustenabilă a afacerii. 

Deși pe un trend descendent ca urmare a decelerării activității de producție sub efectele 

condițiilor meteorologice nefavorabile, reflectată la nivel bilanțier prin reducerea cu 52% a 

activelor curente,  nivelul de acoperire a datoriilor curente pe seama activelor circulante atinge 

pragul de 5,5 ori la 31.12.2021. 

Reducerea cu 88,58% a disponibilităților bănești la 31.12.2021 comparativ cu începutul perioadei 

de raportare, pe fondul antrenării resurselor în activitatea curentă, se imprimă în variația 

indicatorului de lichiditate rapidă, justificând dinamica negativă. 

INDICATORI DE LICHIDITATE INTERVAL OPTIM 31.12.2020  31.12.2021 

Lichiditate curentă (AC/DC) >2                   8,70              5,54  

Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente >1                   3,16              1,85  

Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente) >0,5                   2,27              0,34  

 

g) Indicatori de solvabilitate 

Diminuarea datoriilor totale cu 487 mii Lei față de începutul anului imprimă o îmbunătățire a 

rezilienței financiare în anul 2021 comparativ cu anul 2020, tradusă  printr-o creștere cu 45% a 

indicatorului solvabilității financiare. 

Consolidarea independenței financiare prin rambursarea integrală a împrumutului pe termen 

lung contractat menține indicatorul solvabilității patrimoniale semnificativ peste intervalul de 

confort. 

INDICATORI DE SOLVABILITATE INTERVAL OPTIM 31.12.2020 31.12.2021 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1                19,14           27,69  

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

>30% 
70,12% 69,09% 
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h) Indicatori privind gradul de îndatorare 

INDICATORI PRIVIND GRADUL DE ÎNDATORARE INTERVAL OPTIM 31.12.2020 31.12.2021 

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

<50% 2,15% 0,00% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 5,23% 3,61% 

 

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 

îndatorare semnificativ sub nivelul maxim considerat de risc. Reducerea datoriilor totale într-un 

ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 31% a ratei de 

îndatorare, poziționată în limitele referinței teoretice. 

i) Cotă de piață 

Piața țintă a Vifrana, respectiv piața vinului organic, este abordată în măsură importantă de 

producători și distribuitori locali de produse viticole deopotrivă ecologice și convenționale, fiind 

dificil de cuantificat cota de piață a Emitentului pe acest segment de nișă.  

Între aceștia, Vifrana SA se evidențiază prin numărul de produse certificate ecologic (întreaga 

gama de produse se afla sub certificare ecologică), prin suprafața de cultură organică (129,19 Ha) 

și prin tehnologia de prelucrare inovatoare, integral ecologică. De asemenea, Vifrana 

comercializează singurul sortiment de vin ecologic Rose aromatizat cu pelin pe piața din 

România. 

Spre deosebire de canalele de distribuție abordate de către Vifrana, principalii competitori pe 

piața vinului organic sunt orientați preponderent către piața HoReCa. 

Pentru piața țintă actuală și viitoare, Vifrana și-a asigurat avantaje competitive prin inovare 

continuă de proces și de produs cu rezultate importante din punctul de vedere al eficienței și 

eficacității pentru clienții săi. Competitivitatea ridicată, specifică sectorului, este abordată de 

Vifrana prin strategia prețurilor reduse, apropiate chiar de cele pentru produsele convenționale 

și calitate superioară, prin procesarea strugurilor provenind din plantații proprii și alinierea la 

cerințele calitative impuse de autoritățile de certificare ecologică. 
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Evaluarea nivelului tehnic. Oferta Vifrana 

 

Activitatea societății presupune cultivarea strugurilor, urmată de producerea și comercializarea 

vinului organic. Distribuția produselor pe piață se face preponderent prin intermediul lanțurilor 

de magazine, atât pe plan intern, cât și extern, asigurând astfel certitudinea și predictibilitatea 

încasărilor și a cashflow-ului. 

Certificarea vinului organic începe de la viță de vie și urmărește întregul lanț de vinificare, până 

la îmbuteliere. Vița de vie trebuie cultivată în acord cu principiile agriculturii ecologocie, care 

exclude utilizarea fertilizatorilor, fungicidelor, pesticidelor și ierbicidelor chimice artificiale.  

În lipsa aditivior, a sulfiţilor şi a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa 

sănătoasă care pastrează însă savoarea, istoria și rafinamentul vinului conventional. Vifrana vine 

în intampinarea noilor tendinte manifestate la nivel global cu un produs finit integral bio, care 

raspunde celor mai inalte standarde calitative, fiind rezultatul incidentei materiei prime organice 

și al fluxului tehnologic inovator, integral ecologic. 

Crama Vifrana este o podgorie tânară, 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. 

Culegerea strugurilor se realizează manual. 

Fiecare bob de strugure este urmărit de la 

înmugurire până la coacere și fiecare picatură de 

vin este ținută sub atenta observație de la 

momentul zdrobirii boabei pana la cel al maturarii 

complete a sevei sale. 

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.  
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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 

menținerea liniei de vânzare a vinului îmbuteliat ca segment exclusiv de generare a cifrei de 

afaceri. 

În anul 2021, Vifrana înregistrează un număr total de sticle vândute de 511.666 sticle, în scădere 

cu 14,6% față de exercițiul financiar 2020, reprezentând anul cu cea mai intensă activitate de 

comercializare. Cu un ciclu de exploatare integrat și complet, activitatea de comercializare, 

interconectată activității de producție, înregistrează o decelerare la finele exercițiului financiar, în 

acord cu temporizarea fluxului operațional al campaniei de producție din toamna anului 2021, 

afectată de condițiile meteorologice nefavorabile. 

Cea mai semnificativă scădere a volumului vândut se înregistrează pe piața externă (-75,50%), în 

timp ce volumul distribuit la nivel național rămâne relativ constant. 

 2019 2020 2021 

Sticle de vin (nr. total), din care: 426.542 599.404   511.666  

INTERN 340.1 498.886   487.342  

EXPORT 86.442 100.518      24.324  

Vrac must (l) 88 50 - 

Struguri (kg) 21,5   - 

 

Distribuția produselor Vifrana se realizează prin canale directe către lanturile de magazine cu 

notorietate din România, dar și către lanțuri de retail internaționale, diminuând astfel expunerea 

la riscul de neîncasare a creantelor specific acestui sector. 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 distribuitorii 

mici caracterizată de incertitudine și spontaneitate.  

Începând cu anul 2017, Vifrana pătrunde pe piața de vinuri din Germania, prin distribuitori de 

mare retail. Produsele Vifrana sub etichetă germana sunt distribuite în întreaga Germanie prin 

depozitele regionale din Nossen, Eitting, Buttenheim, Mariendorf, Koln, Diezenbach, Sülzetal, 

Wasserweg, Grossgerau și Bingen, iar, din anul 2020, în Koblentz, Grossbeeren, Russeina, 

Landsberg. 

Piețele de desfacere externe abordate pana în prezent sunt: Germania, Olanda, Suedia, Finlanda, 

Danemarca , Polonia, Belgia si SUA. Germania ramane însă principalul canal extern de 

distributie. 
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Dintre sortimentele vândute, gama 10 (zece) înregistrează o dinamică pozitivă (+1,33%) în anul 

2021 comparativ cu anul 2020, în timp ce celelalte sortimente din oferta Vifrana se poziționează 

pe o pantă descendentă, pe fondul decelerării activității de desfacere. 

 

 Gamă de produse 2019 2020 2021 

Bob cu bob  68,96% 75,47% 87,87% 

Patrician 4,86% 2,36% 2,44% 

Symposion  3,58% 1,57% 1,79% 

Casino 1,42% 1,71% 1,01% 

Soi Pur D.O.P. pentru Germania 20,02% 16,77% 5,00% 

Draculette 0,60% 1,96% 1,71% 

10 (zece) 0,56% 0,15% 0,18% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Prezența longevivă pe piață coroborată cu caracteristicile înalt calitative au consolidat 

notorietatea gamei Bob cu Bob pe piața internă, absorbind, de la o perioada la alta, o proporție 

tot mai ridicată din cifra de afaceri, la 31.12.2021 fiind gama cu cea mai semnificativă pondere în 

valoarea agregată a cifrei de afaceri (88%). Gama Bob cu Bob răspunde celor mai exigente cerințe 

ale consumatorilor, împărtășind aroma vinului organic în 4 sortimente diferite. Comparativ cu 

aceeași perioadă a anului precedent, vânzările din gama Bob cu Bob se mențin relativ constante 

(-0,62%). 

Gama PATRICIAN și SYMOSION, linia de produse dedicată în principal segmentului 

HORECA, scade de la o perioadă la alta, conducerea orientându-se înspre canalele de distribuție 

directă pentru a asigura o mai mare predictibilitate a cashflow-ului și a gradului de încasare a 

creanțelor. 

Deși  cu o politica de desfacere care vizează consolidarea prezenței pe piața externă, daunele 

provocate de condițiile meteorologice nefavorabile au impactat, în principal, canalul de 

distribuție extern, gama de vinuri Soi Pur D.O.P. pentru Germania înregistrând cea mai 

semnificativă scădere a vânzărilor în anul 2021 comparativ cu anul 2020. 

În pondere de 1,01% din volumul vânzărilor, sortimentul CASINO este singurul vin aromatizat 

bio cu pelin lansat pe piața din România, iar gama Draculette (1,71%) este prima gama Raw 

Organic lansată în România, presupunând: 

• struguri ecologici  

• vinificatie cu drojdii salbatice  

• absența adaosurilor de sulfiti  

• vinificație gravitatională  

• îmbuteliere fără nicio filtrare 



                                                                                                         Raport Anual 2021 
 

14 
 

În cursul 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. 

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 printr-un amplu program de investiții pentru modernizare 

tehnologică a fluxurilor de vinificație prin intermediul Programului național de sprijin în sectorul 

vitivinicol 2019-2023. Aprobat de către APIA în Decembrie 2021 și în valoare de 1,6 mil. lei, 

programul vizează dotarea cramei cu o mașină de îmbuteliat sub presiune cu capacitate de 2000 

sticle/ora și o tehnologie de impregnare a vinurilor cu CO2 împreună cu rezervoarele aferente.  

Vifrana  își propune ca începând cu a doua jumatate a anului 2022 să atinga o cotă de piață de 

20% cu vinurile perlante și petiante din totalul vinurilor ecologice produse (100.000 sticle), 

urmând ca în următorii doi ani să ajunga la 40% (200.000 sticle). 

 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. 

La 31.12.2021, Vifrana este într-o etapă 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. 
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Furnizori 

Derularea întregului proces de producție din materii prime proprii și utilizând tehnologia cramei 

asigură avantajul optimizării costurilor cu serviciile externalizate și absența relațiilor de 

dependență cu furnizorii. Principalii 4 furnizori facturează împreună 40% din valoarea totala a 

comenzilor la 31.12.2021, furnizând în principal produse necesare ambalarii vinului produs. Deși 

relațiile de colaborare sunt stabile și bazate pe un istoric considerabil, nu există relații de 

dependență în relația cu furnizorii de furnituri. 

Pentru acoperirea cererii de produs final, Vifrana apelează la mici viticultori ecologici cu care, de 

asemenea, au stabilit relații de durată. Exigențele extrem de ridicate pentru calitatea vinului 

ecologic au impus translatarea acelorași cerințe în amonte, în raport cu furnizorii de materie 

primă. Dependența de aceștia este relativ redusă. 

În anul 2021, ca măsură de sprijin a fluxului operațional curent, afectat de condițiile meteorologice 

adverse, compania a achiziționat materie primă ecologică de la viticultori verificați și atestați, în 

condiții contractuale care permit articularea factorului diferențiator al Vifrana, respectiv cel mai 

bun raport preț-calitate. 

Evoluția activității de vânzare 

Evoluţia vânzărilor și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung 

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. 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 2021.  

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. În egală 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 diversificarea portofoliului de produse și abordarea de noi canale de distribuție. 
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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. 

Depășind pragul de 70.000 de sticle vândute, avansul vânzărilor evidențiat în luna Octombrie 

creionează un nou maxim istoric, reconfirmând potențialul comercial al afacerii. 

Cu toate că daunele provocate culturii de viță de vie au afectat potențialul campaniei de producție 

din toamna anului 2021, luna Decembrie contabilizează un plus de 19% al volumului vândut 

comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, după o scădere semnificativă a vânzărilor în luna 

Noiembrie.  Pentru securizarea vânzărilor și a fluxului operațional curent, efectele condițiilor 

meteorologice adverse din cursul anului asupra campaniei de producție au fost adresate prin 

suplimentarea necesarul de materie primă de la viticultori 

verificați și atestați ecologic.  

La nivel agregat, volumul vândut pe întreg anul 2021 se 

situează cu 14,64% sub nivelul înregistrat în anul 2020, an 

care devine punct de referință al activității de desfacere a 

Vifrana marcând maximul istoric al volumelor vândute. 

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, numărul 

total de sticle vândute în 2021 înregistrează un plus 

cantitativ de 85.124 sticle, respectiv de 20%. 

Distribuția lunară a sticlelor vândute 

Evoluția numărului de sticle vândute 
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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. 

Trendul global privind extinderea podgoriilor ecologice va fundamenta diversificarea 

sortimentelor de vin, stimulând cererea pentru piața vinurilor ecologice în următorii ani. Potrivit 

ASDreports.com1, segmentul natural al sectorului vinului are asociată o rată de creștere anuală 

de 12%, fiind estimată o valoare a pieței mondiale ce depășește 15 miliarde de dolari până în anul 

2025, pe fondul conștientizării consumatorilor privind beneficiile vinului organic, și de extinderea 

proporției produselor de nișă în sectorul alimentar. 

În România, cu precădere pentru Vifrana, perspectivele de creștere vor fi accentuate și potențate 

de programele europene de încurajare a agriculturii ecologice subscrise în Pactul Verde European 

care prevede creșterea ponderii suprafețelor cultivate ecologic de la 8% - nivelul mediu la nivelul 

UE, la 25% până în anul 2030, ceea ce, pentru Europa, înseamnă o creștere anuală de 11%.  

Suportul financiar pe care îl așteaptă sectorul vinicol pentru a susține competitivitatea produsului 

românesc în fața concurenței străine prin programul european de promovare a României ca țară 

viticolă și prin finanțările asociate Pactului Verde European va deschide ferestre noi de 

oportunitate. 

Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al emitentului 

Piața țintă a Vifrana, respectiv piața vinului organic, este abordată în măsură importantă de 

producători și distribuitori locali de produse viticole deopotrivă ecologice și convenționale, 

precum SC Domeniul Bogdan SA, SC Vitis Metamorfosis SRL, SC Viile Budureasca SRL, fiind 

dificil de cuantificat cota de piață a Emitentului pe acest segment de nișă.  

Între aceștia, Vifrana SA se evidențiază prin numărul de produse certificate ecologic (intreaga 

gama de produse se afla sub certificare ecologica), prin suprafata de cultura organica (129,19 Ha) 

și prin tehnologia de prelucrare inovatoare, integral ecologică. De asemenea, Vifrana 

comercializează singurul sortiment de vin ecologic Rose aromatizat cu pelin pe piata din 

Romania. 

Spre deosebire de canalele de distribuție abordate de către Vifrana, principalii competitori pe 

piața vinului organic sunt orientați preponderent către piața HoReCa. 

Pentru piața țintă actuală și viitoare, Vifrana și-a asigurat avantaje competitive prin inovare 

continuă de proces și de produs cu rezultate importante din punctul de vedere al eficienței și 

eficacității pentru clienții săi. Competitivitatea ridicată, specifica sectorului, este abordată de 

 
1https://www.asdreports.com/market-research-report-559087/global-organic-wine-market-forecast-opportunities 

https://www.asdreports.com/market-research-report-559087/global-organic-wine-market-forecast-opportunities


                                                                                                         Raport Anual 2021 
 

18 
 

Vifrana prin strategia prețurilor reduse, apropiate chiar de cele pentru produsele convenționale 

și calitate superioară, prin procesarea strugurilor provenind din plantații proprii și alinierea la 

cerințele calitative impuse de autoritățile de certificare ecologică. 

Avantaje competitive Vifrana pe piața Bio: 

 Prețuri corecte, aliniate la piața convențională; 

 Gamă completă de produse; 

 Produse inovative: Prima gama RAW ORGANIC lansată în Romania 

 Acoperire națională prin canale de distributie directa; 

 Notorietatea brandului și a produselor 

 Tehnologie proprie integral ecologică 

 Procesarea materiei prime din plantații proprii 

 Strategie logistică bine definită 

 Plantatiile de viță de vie certificate ecologic de Austria Biogarantie 

 Poziție logistică optimă pentru facilitarea exporturilor: Portul Constanța 

 Circuit tehnologic inovator 

 Focus pe tehnologizare 

 

Dependența societății față de anumiți clienți 

Distribuția produselor Vifrana se realizează prin canale directe către lanțurile de magazine cu 

notorietate din România, dar și către lanțuri de retail internaționale, diminuând astfel expunerea 

la riscul de neîncasare a creanțelor specific acestui sector. 

Pe plan intern, rețeaua de magazine către care au fost distribuite în cea mai mare proporție sticlele 

de vin produse de Vifrana în anul 2021 este partener 

strategic înca din anul 2017. Colaborarea cu acest lanț 

de magazine a fost inițiată în anul 2017 prin listarea 

permanenta a 3 sortimente din gama Bob cu Bob: 

Cabernet Sauvignon, Rose, Chardonnay. Ulterior, alte 

6 sortimente au fost incluse în planul de colaborare în 

regim de ,,in-out”: Symposion Syrah, Patrician Rose, 

Fețeasca Neagra, Casino, Draculette Blanc și Rose. Un 

alt parteneriat important (19%) a fost încheiat în 2018, 

listând permanent trei sortimente.  

Societatea continuă să dezvolte colaborarea cu marele 

lanț de retail din România, în cadrul căreia a decis listarea permanentă a primelor sale vinuri care 

se aliniază ultimului trend mondial în vinificație: gama Naturale-Raw, compusă din Draculette 
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Blanc - Sauvignon Blanc și Draculette Rose – Cabernet Sauvignon. Aceste vinuri au în compoziție 

struguri bio culeși manual, care au fost supuși unui proces de vinificatie cu drojdii salbatice, fara 

niciun adaos de sulf, iar apoi au fost îmbuteliate fără filtrare. În cadrul aceleiași colaborări 

strategice, VIFRANA are în pregătire noi proiecte, cum ar fi intrarea cu o nouă gamă premium în 

întregul lanț de retail, simultan cu analizarea intrării în aceeași piață cu vinuri petiante 

Analiza structurala a portofoliului de clienti pe piața internă indică o concentrare ridicată, dar un 

nivel de dependență confortabil, mai ales în sectorul agricol unde riscul de neplată asociat cu un 

număr mare de clienți mici este mai mare decât riscul de pierdere al unui client / distribuitor 

mare. 

Vifrana își concentrează eforturile și pe intrarea concertată în zona vânzărilor online, prin 

contractarea unor servicii globale de promovare online pe toate conturile de social-media și 

încheierea unui contract logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor comenzilor on-line de la 

cramă, în cadrul căreia se are în vedere asigurarea transportului gratuit pentru clienții săi.  

Pentru perioada următoare, conducerea isi propune expansiunea prezenței pe piața internă prin 

abordarea segmentului HORECA cu un sortiment dedicat. Astfel, se va asigura o diversificare a 

portofoliului de clienți și, implicit, o reducere a gradului de concentrare a acestuia. 

Resursa umană  

 

Având în vedere sectorul de activitate în care forța de muncă este indispensabilă, reursa umană 

reprezintă un activ valoros pentru societate, managementul aplicând politici de recrutare și 

fidelizare axate pe retenția și motivarea personalului. 

Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 2021 a fost de 23 de persoane, anul 2020 

cumulând în medie 21 de persoane angajate. 

Forța de muncă a societății este tânără, 31% din angajați având vârsta cuprinsă în intervalul 20-

29 ani. Din perspectiva formării profesionale, cea mai mare parte a echipei este concentrata în 

categoria studiilor medii, 20% dintre angajați având studii universitare și postuniveristare. 

Personalul nu este organizat în sindicat, raporturile între conducerea societății și angajați fiind 

reglementate de legislația muncii, contractul individual de muncă și regulamentele interne. Pe 

parcursul anului 2021, nu s-au înregistrat elemente de conflict, care să afecteze raporturile dintre 

angajator și salariați, între management și personal existând o relație bazată pe comunicare, 

încredere, susținere reciprocă, respect și autodisciplină. 
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Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a 

emitentului asupra mediului înconjurător 

 

La 31 decembrie 2021, Societatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia 

actuală privind protecţia mediului, deţinând în acest sens autorizaţie de mediu.  

Activitatea societății presupune cultivarea strugurilor, urmată de producerea și comercializarea 

vinului organic.  

Certificarea vinului organic începe de la viță de vie și urmărește întregul lanț de vinificare, până 

la îmbuteliere. Vița de vie trebuie cultivată în acord cu principiile agriculturii ecologice, care 

exclude utilizarea fertilizatorilor, fungicidelor, pesticidelor și ierbicidelor chimice artificiale. 

Concentrația de sulfiți în vinul organic certificat nu trebuie să depășească 100 mg la litru. 

În lipsa aditivilor, a sulfiţilor şi a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa 

sănătoasă care păstrează însă 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 incidentei materiei prime organice 

și al fluxului tehnologic inovator, integral ecologic. 

Vifrana deține certificare internațională bio pe materie prima, pe produs și inclusiv pe unitate de 

producție: certificare IFS – High Level (International Featured Standards), ISO 9001 și ISO 22000.  

Emblema DOC, obținută pentru toate vinurile, constituie garanția calității vinului, a cărui producere 

presupune: 

✓ utilizarea soiului atestat; 

✓ respectarea metodelor specifice de cultura a vitei de vie, inclusiv respectarea incarcaturii 

de rodire și a producției maxime de struguri la hectar; 

✓ vinificarea, maturarea, condiționarea și îmbutelierea vinului în interiorul arealului de 

producere delimitata; 

✓ respectarea tehnologiilor specifice de vinificare, maturare, livrare; 

✓ încadrarea în parametrii de compoziție ai tipului de vin atestat. 
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Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare 

Emitentul nu desfășoară activitate de cercetare & dezvoltare de produs sau proces ale cărei 

cheltuieli să se capitalizeze, respectiv care să conducă la constituirea și înregistrarea de imobilizări 

necorporale. 

 

Managementul riscului 

Pentru Vifrana, un jucător pe o piață în dinamică continuă și înalt concurențială, principiul 

managementului eficient și proactiv al riscurilor este cel puțin la fel de important ca cel (1) al 

centrării eforturilor organizaționale pe atingerea obiectivelor strategice și (2) al identificării și 

valorificării continue de oportunități și alte alternative strategice.  

Preocuparea pentru identificarea și managementul riscurilor este impusă de însuși modelul de 

afacere, a cărui complexitate favorizează apariția sau adâncirea vulnerabilităților multiple și a 

zonelor de expunere la risc. Conducerea societății monitorizează atent, atât procesul operațional 

intern, cât și mediul extern, potențial generator de riscuri. 

Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care 

influențează în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo- 

politice. Riscul sistemic este nediferențiat și nu poate fi prevenit. 

În contextul actual intern caracterizat de instabilitate politica și economică, de evoluții economice 

și sociale divergente, precum și în contextul internațional marcat de dinamica neuniformă și 

imprevizibilă a factorilor și proceselor pe scena geopolitică regională și globală, de 

interdependențe multiple și strâns corelate la scară globală pe plan economic și financiar, 

evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și investitori. 

Conflictul dintre Rusia şi Ucraina afectează economia la nivel global, în principal, prin creșterea 

preţurilor la materiile prime, perturbarea lanţului de aprovizionare și creșterea inflaţiei, cu 

impact asupra comportamentului consumatorilor. 

Riscuri de natură operațională, care se pot materializa la nivelul desfășurării activității propriu-

zise, ca urmare a unor factori interni (procese interne necorespunzătoare, a unor sisteme 

disfuncționale, erori procedurale etc.) sau a factori externi sub forma unor evenimente externe 

neprevăzute (precum daune asupra proprietății, dificultăți la nivelul terților, evoluții socio-

economice la nivel regional sau macroeconomic, factori politici etc). Între acestea amintim: 

Atragerea, păstrarea și motivarea personalului calificat, un activ important pentru funcțiunea de 

inovare-dezvoltare a societății, vector de competitivitate și dezvoltare continuă a afacerii Vifrana. 

În contextul evoluțiilor pe piața muncii interne și europene, există riscul ca societatea să nu poată 

reține personalul calificat și să întâmpine dificultăți în atragerea de noi angajați cu profil 
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corespunzător nevoilor societății. În vederea managementului preventiv al acestui risc, societatea 

are în vedere politici de resurse umane orientate spre asigurarea necesarului de forță de muncă 

prin clauze contractuale corespunzătoare, prin instrumente de stimulare, motivare și cointeresare 

a acesteia. 

Riscul asociat cu dependența de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de 

procedee noi de fabricație. Activitatea Vifrana depinde în măsură semnificativă de procedee noi de 

fabricație și de proces inovator continuu, pentru care își asigură, prin intermediul acestui 

plasament privat de acțiuni nou emise, infrastructura, resursele și personalul necesar.  

Expansiunea pe piața internă prin abordarea segmentului HORECA sau piața bio a produselor 

cosmetice-farmaceutice poate determina, în etapa incipienta, cel puțin, dependența contractuală 

de un distribuitor important pe piața respectivă. Strategia societății urmărește diversificarea 

canalelor de distribuție pentru diminuarea concentrării distribuitorilor. Pentru celelalte segmente 

de afacere, însă – producția și comercializarea vinului se realizează, atât pe plan intern, cat și 

extern, prin intermediul lanțurilor de magazine de tip retail. 

Riscuri legate de produse și servicii  

Inovația este factorul cheie care definește strategia de dezvoltare a Vifrana. Lansarea de produse 

noi și expansiunea pe piață prin abordarea de noi piețe generează un grad de incertitudine 

privind succesul și, implicit, rentabiliatea asociată acestora. Anticiparea eronata a preferințelor 

consumatorilor ar putea afecta cota de piață a societății, precum și perspectivele procesului de 

dezvoltare al acesteia. 

În egală măsură, exista riscul ca cererea pentru produsele existente sa fie afectată de potențiale 

modificări ale preferințelor în rândul consumatorilor finali sau de incapacitatea societății de a 

menține parametrii calitativi ai produselor la nivelul așteptat de către clienți, cu efecte directe 

asupra rezultatelor operaționale și financiare ale Vifrana. 

Factorul climatic 

Fenomenele meteorologice ar putea impacta negativ activitatea desfășurată de Vifrana în sensul 

în care producția de struguri poate fi afectata calitativ si/sau cantitativ de fenomenele 

meteorologice extreme, precum seceta, inundații, absența razelor solare pe parcursul perioadei 

de înflorire, îngheț, lipsa ploii și grindină. Gradul de dificultate în gestionarea acestui risc derivă 

din impredictibiliatea asociată factorului climatic.  

În cursul anului 2021, 90% din producția proprie a societății a fost afectată de ploile torențiale, 

Vifrana recunoscând o cheltuială cu calamități în valoare de 2.827 mii lei. 

Calamitatea suprafețelor cu viță de vie nobilă s-a produs ca urmare a regimului pluviometric 

sever din lunile aprilie - iulie 2021. Ploile torențiale abundente cu frecvență aproape zilnică au 

cauzat un atac masiv de putregai negru. Efectul de combatere al tratamentelor cu substanțe de 
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contact, singurele permise în viticultura  ecologică, a fost anihilat de ploile abundente și foarte 

frecvente. Ca măsură de sprijin a fluxului operațional curent, Vifrana a achiziționat materie primă 

ecologică de la viticultori verificați și atestați. 

 

Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, în amonte sau în aval față 

de activitatea sa principală. 

Riscul de preț afectează societatea în măsura în care prețurile la furnizorii de materii prime, 

materiale și utilități cresc fără ca societatea să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul 

său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele 

adverse prin gestiunea costurilor. Societatea adresează acest risc printr-un control riguros al 

costurilor, dar și prin internalizarea producției și procesării de materie primă. Aceste măsuri 

permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul 

negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului produsului final.  

Riscul valutar se asociază cu precădere vânzărilor viitoare la export - pentru care aprecierea 

monedei naționale reprezintă un factor negativ, de diminuare a profitabilității, în timp ce 

devalorizarea monedei naționale influențează pozitiv valoarea încasărilor.  

Riscul asociat cu ratele dobânzilor. Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se reflectă în 

dinamica inflației, politicile monetare la nivel național și european dar și în evoluția pieței de 

capital influențează rata dobânzii. În urma derulării cu succes a majorării de capital social, 

împrumutul bancar al societății a fost integral rambursat. În măsura în care, pentru dezvoltarea 

afacerii și implementarea strategiilor de creștere, societatea va contracta alte împrumuturi 

bancare pe termen lung, emitentul va fi expus la fluctuațiile ratei dobânzilor. Creșterea ratelor 

dobânzii va fi absorbită la nivelul costurilor financiare, cu impact negativ asupra situației 

financiare, rezultatelor operațiunilor și perspectivelor emitentului. 

Riscul de credit reprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte 

nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Expunerea directă emitentului la riscul de credit este 

relativ redusă, având în vedere faptul că principalii clienți ai săi sunt distribuitori de retail, mari 

lanțuri de magazine din țară și străinătate, cu termene de plată reglementate prin contract și strict 

monitorizate prin politicile și procedurile interne. 

Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca Societatea să nu fie în măsură să își onoreze 

obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile. Dificultățile de încasare a creanțelor 

reprezintă o sursă potențială importantă de arierate în îndeplinirea obligațiilor de plată ale 

societății. Prin monitorizarea previziunilor privind necesarul de lichidități, conducerea societății 

urmărește să se asigure că există disponibil suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, 

astfel încât societatea să își poată onora obligațiile curente față de creditorii săi. Din punctul de 

vedere al indicatorilor de lichiditate care estimează măsura în care societatea își poate acoperi 
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datoriile curente pe seama activelor circulante, societatea nu se confruntă cu probleme de 

lichiditate. 

 

Elemente de perspectivă privind activitatea Emitentului 

Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra 

lichidității și veniturilor emitentului 

Având în vedere starea de război din Ucraina generată de conflictul armat dintre Federația Rusa 

și statul Ucraina, precum  și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de către UE, se consideră 

următorii factori de incertitudine care pot influența situația financiară a Emitentului în exercițiul 

financiar curent: 

• Creșterea inflației în primul trimestrul al anului 2022, precum și prognoza nefavorabilă 

pentru perioada aprilie – decembrie 2022 care pune presiune pe salarii, precum și pe 

creșterea prețurilor materiilor prime care se regăsește în prețurile de vânzare a produselor 

finite. 

• Posibila întrerupere a aprovizionării cu energie electrică sau variații semnificative ale 

prețurilor cu energia electrică. 

• Posibila creștere a prețului transportului în cazul în care prețul petrolului/baril va 

înregistra creșteri. 

Din punct de vedere comercial, 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. 

Vifrana își concentrează eforturile și pe intrarea concertată în zona vânzărilor online, prin 

contractarea unor servicii globale de promovare online pe toate conturile de social-media și 

încheierea unui contract logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor comenzilor on-line de la 

crama, în cadrul căreia se are în vedere asigurarea transportului gratuit pentru clienții săi.  

Începând cu luna mai 2021, Vifrana introduce sistemul de evaluare națională Nutrinform, 

echivalentul sistemului italian de etichetare nutrițională 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. 

Pentru anul în curs, Vifrana estimează o cifră de afaceri în creștere cu 21% și un rezultat al 

perioadei pozitiv, conform Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a 

Acționarilor din data de 29.04.2022: 
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Toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel Bugetat 2022 

Venituri din exploatare, din care: 11.000.000 

      Cifra de afaceri 5.500.000 

Cheltuieli din exploatare 10.000.000 

Rezultat operațional 1.000.000 

Rezultat financiar 6.500 

Rezultat brut 1.006.500 

 

Cheltuieli de capital 

În Decembrie 2021, Vifrana a obținut aprobarea unui aprobarea unui program de investiții de la 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.  

Valoarea totală estimată a programului de investiții este de 1.597.485,71 lei, cu fonduri 

nerambursabile în proporție de 70% din valoarea proiectului.  

Programul de investiții face parte din strategia companiei de creștere pe termen mediu și lung, 

vizând achiziția de echipamente pentru tehnologii aplicate vinurilor spumante (producție, 

depozitare, îmbuteliere și condiționare). Termenul de execuție a programului de investiții este de 

un an de la data aprobării sale. 

Programul urmărește diversificarea ofertei de vinuri ecologice prin deschiderea unei piețe cu 

potențial foarte mare de creștere: piața vinurilor perlante și petiante. Capacitatea noii linii de 

procesare – îmbuteliere – etichetare este de 2500 sticle/ora. Vifrana  își propune ca începând cu a 

doua jumătate a anului 2022 să atingă o cotă de piață de 20% cu vinurile perlante și petiante din 

totalul vinurilor ecologice produse (100.000 sticle), urmând ca în următorii doi ani să ajungă la 

40% (200.000 sticle). 

Tranzacții semnificative 

Vifrana nu a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare. 
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Active corporale 

Rezultatul sinergiei dintre o conducere pasionată și vizionară și expertiza în tehnologii pentru 

vinifcație a furnizorului italian DELLA TOFFOLA a transformat proiectul Cramei Vifrana într-o 

soluție tehnologică și arhitecturală unică la nivel național. 

Proiecția arhitecturala a fost impusa de condiționările tehnologice și de fluxurile din exploatare 

specifice unui circuit integral ecologic. Amplasată la Adamclisi, județul Constanța, crama a fost 

concepută pentru a asigura procesarea întregii producții de struguri provenită din cultura proprie 

de viță de vie (129.19 ha). 

Arhitectura Cramei localizează hala de procesare la cota -4,30m, iar deasupra terenului înălțimea 

Cramei ajunge la 5,4m. Zonele intermediare de legatură, dar și funcționale sunt dispuse pe o zonă 

de subsol și o zonă de parter. 

Zona de subsol conține spațiul de pregatire a expediției vinurilor îmbuteliate, o zona de testare și 

cupaje, precum și legaturile cu hala de procesare, zona de invechire a vinurilor și zona de parter. 

Parterul administrativ are în componenta un laborator, zona de îmbuteliere, ambalare și pregatire 

pentru expediție. 

Aria subsolului dedicată învechirii vinurilor în baricuri este concepută ca un spatiu tradițional de 

cramă, având acoperiș curb din beton armat. Tot acest spațiu este acoperit cu pământ de 1 m 

grosime pentru a asigura confortul termic și menținerea umidității controlate. 

Hala de procesare are o structura zveltă acoperită cu ferme metalice cu o deschidere de 27,5 m. 

Traveile sunt de 5 m, din structură de beton armat pe o lungime de 35 m plus o travee exterioară 

care acomodează platforma tehnologică de descărcare-sortare a strugurilor. Înălțimea halei este 

de 9,70m la cornișă. 

Imobilizări corporale 

(sume exprimate în lei) 

Valoare de intrare 
31.12.2021 

Amortizarea cumulată 
31.12.2021 

Valoarea contabila 

31.12.2021 

Grad mediu de 
uzura 

(Am/mf) 

Terenuri                  5.366.858                           -             5.366.858  - 

Clădiri                  5.213.314            2.407.115           2.912.758  46.17% 

Instalații și mașini, 
echipamente, autovehicule 

               11.415.474            9.313.515           2.101.959  81.59% 

Active biologice productive                  6.793.983            4.927.438           1.866.545  72.53% 

Imobilizări corporale în curs de 
execuție 

                       12.300   -      

Avansuri pentru imobilizări 
corporale 

                       12.768   -      

Total               28.814.697          16.648.068        12.166.629  57.78% 

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale Vifrana. 
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Simbolul BIOW la bursă 

 

Acțiunile societății au intrat la tranzacționare pe piața AeRO-SMT a Bursei de Valori București 

sub simbolul BIOW începând cu 14 mai 2021. 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.  

La 31.12.2021, Vifrana avea următoarea structură a acționariatului: 

Actionar Actiuni Procent 

alti actionari / others 15.664.772 31,1933 % 

FRANCU VASILE 15.186.890 30,2417 % 

FRANCU EUGENIA 13.811.140 27,5022 % 

CLINI LAB SRL loc. TARGU MURES jud. MURES 5.555.555 11,0628 % 

TOTAL 50.218.357 100 % 

Politica de dividend 

Societatea recunoaște drepturile acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă 

de participare la profiturile nete acumulate din exploatare, precum și ca expresie a remunerării 

capitalului investit în Societate. În fundamentarea propunerii privind distribuirea profitului net 

realizat în cursul unui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație are în vedere o distribuire 

echilibrată a profitului net, între partea cuvenită acționarilor, sub formă de dividende și partea 

reținută la dispoziția societății pentru investiții, ținând cont de nevoile de finanțare a companiei, 

de implicarea acesteia în noi proiecte, dar și de așteptările investitorilor. Totodată, propunerea 

Consiliului de Administrație în ceea ce privește distribuirea de dividend ține cont de capitalizarea 

societății și de situația financiară acesteia. Hotărârea repartizării rezultatului exercițiilor 

financiare aparține Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor. În ultimii 3 ani, societatea 

nu a repartizat dividende. 

Achiziționarea propriilor acțiuni 

În perioada de raportare Societatea nu a desfășurat programe de răscumpărare sau oferte publice 

de cumpărare a propriilor acțiuni. 
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Filiale și deținerile acestora 

Societatea Vifrana S.A. nu are societăți afiliate, nu face parte dintr-un grup și nu are participații 

în alte entități. 

 

Conducerea emitentului 

 

Societatea Vifrana S.A. este organizată juridic sub forma de societate pe acțiuni administrată în 

sistem unitar de către un Consiliu de administrație format din 3 membri, dintre care un membru 

independent și un administrator ne-executiv, iar conducerea executivă este delegată către un 

Director general. 

Consiliul de Administrație 

Pe parcursul exercițiului financiar 2021, conducerea societății a fost asigurată de Consiliul de 

Administrație (CA) format din: 

➢ Octavian Vucmanovici - Președinte al Consiliului de administrație  

➢ Eusebiu Burcaș – membru independent  

➢ Luca Vucmanovici – membru neexecutiv 

Domnul Octavian Vucmanovici, arhitect cu spirit antreprenorial, s-a înrolat în administrarea 

executiva a societății încă de la înființare, moștenind pasiunea cultivării strugurilor de la familia 

sa cu o amplă tradiție în procesarea vinului. După implicarea activă într-un un lung șir de 

inițiative antreprenoriale, precum Confidence Five SRL și Margaritelli Romania SRL, domnul 

Octavian Vucmanovici fructifică oportunitatea investițională creată de armonizarea politicilor de 

subvenționare, după aderarea României la UE, prin extinderea culturii de viță de vie de la 

Adamclisi și înființarea societății Vifrana SA. Finalizarea studiilor de arhitectură a reprezentat un 

aport la construcția Cramei, aceasta devenind un proiect arhitectural unic în România, iar spiritul 

său antreprenorial a pus bazele unei afaceri integral ecologice, acceptând provocările unui 

segment emergent pe atunci. 

Domnul Eusebiu Burcaș, administrator independent. Cu expertiză în consultanță în 

management și vânzări, este specialist în elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri, de 

marketing precum şi ale bugetelor şi cash flow-urilor, având experiență profesională în funcții 

cheie ale companiilor. 

Domnul Luca Vucmanovici , administrator neexecutiv. Are ca principale atributii relatiile cu 

clientii de pe pietele externe si promovarea brand-ului VIFRANA  la export,  și duce, în a treia 

generație, tradiția familiei în procesarea vinului. 
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Pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, veniturile totale ale membrilor Consiliului de 

Administrație se ridică la 6.000 lei, net/luna. 

Dintre membrii Consiliului de Administrație doar Octavian Vucmanovici deține o participație de 

5 actiuni la capitalul social al Emitentului. 

 În conformitate cu principiile de guvernanță corporativă agreate de BVB, Consiliul de 

Administrație informează persoanele interesate că, în cursul mandatului, niciunul din 

administratori nu a declarat angajamente profesionale în alte societăți. Societatea nu are 

cunoştinţă de existenţa unor litigii sau proceduri administrative împotriva membrilor Consiliului 

de Administraţie sau conducerii executive, în legătură cu activitatea acestora în cadrul societăţii 

sau care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul societăţii.  

În cursul exercițiului financiar anterior, nu a avut loc o evaluare a Consiliului de Administrație 

sub conducerea președintelui acestuia.  

În cursul exercițiului financiar 2021, Consiliul de Administrație s-a întrunit într-un număr de 8 

ședințe, pentru analizarea și discutarea problemelor de importanță majoră pentru Societate, 

îndeplinind cu diligență toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății 

și răspunderile, asumate prin contractul de mandat. 

La încheierea exercițiului financiar nu există garanții sau obligații viitoare preluate de Societate 

în numele administratorilor sau directorilor. 

Conducerea executivă 

Potrivit actului constitutiv al Societății, conducerea executivă este delegată de către Consiliul de 

administrație, către domnul Octavian Vucmanovici, în calitate de director general.  

Conducerea executivă are competențe și răspunderi conform fișei postului. Directorul General 

este angajat cu contract, pe perioadă nedeterminată. Directorul General al Societății nu a fost 

implicat în litigii sau proceduri administrative în legătură cu activitatea acestora în cadrul 

emitentului și nu are niciun acord, înțelegere sau legătură de familie cu o altă persoană cu atribuții 

decizionale din Societate. În exercițiul financiar 2021, valoarea totală a veniturilor conducerii 

executive în relația cu emitentul a fost de 4500 lei, net/luna. 
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Situația Poziției Financiare 

 (sume exprimate în lei) 

31.12.2020 31.12.2021 

Evoluție 

(%) 
31.12.2021/ 

31.12.2020 

Pondere 

Total 

Activ/Pasiv 

31.12.2021 

IMOBILIZĂRI  NECORPORALE  6.451 6.646 3,02% 0,04% 

IMOBILIZĂRI CORPORALE 13.475.767 12.166.629 -9,71% 79,70% 

IMOBILIZĂRI FINANCIARE  23.784 23.801 0,07% 0,16% 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL  13.506.002 12.197.076 -9,69% 79,90% 

STOCURI 4.060.046 2.034.663 -49,89% 13,33% 

CREANŢE 651.741 828.218 27,08% 5,43% 

INVESTIŢII PE TERMEN SCURT  - - - - 

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 1.663.449 189.992 -88,58% 1,24% 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL  6.375.236 3.052.873 -52,11% 20,00% 

CHELTUIELI ÎN AVANS 1.388 15.943 1048,63% 0,10% 

TOTAL ACTIV 19.882.626 15.265.892 -23,22% 100,00% 

DATORII PE TERMEN SCURT 732.929 551.358 -24,77% 3,61% 

DATORII PE TERMEN LUNG 306.126   -100,00% 0,00% 

TOTAL DATORII 1.039.055 551.358 -46,94% 3,61% 

PROVIZIOANE    26.502  0,17% 

VENITURI IN AVANS  4.901.908 4.140.211 -15,54% 27,12% 

CAPITAL 10.043.673 10.043.671 0,00% 65,79% 

PRIME DE CAPITAL  5.305.079 5.305.081 0,00% 34,75% 

REZERVE DIN REEVALUARE  285.886 259.320 -9,29% 1,70% 

REZERVE  4.977.377 4.977.377 0,00% 32,60% 

PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)      

SOLD C      

SOLD D  8.059.033 6.643.786   

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR       

SOLD C  1.461.769     

SOLD D   3.393.842   

Repartizarea profitului  73.088     

CAPITALURI PROPRII - TOTAL 13.941.663 10.547.821 -24,34% 69,09% 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII 19.882.626 15.265.892 -23,22% 100,00% 

 

Pentru Vifrana, infrastructura ciclului de procesare a strugurilor, constând în crama 

gravitațională, echipamentele de vinificare, precum și liniile de îmbuteliere și etichetare, 

reprezintă cel mai valoros activ, rezultatul eforturilor investiționale ale unui management 

orientat pe eficientizarea perpetuă a procesului de producție.  
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La 31.12.2021, activele imobilizate, în pondere de 79,9% din activul total, sunt constituite în 

proporție de 99,75% din imobilizări corporale.  Structura imobilizărilor corporale, constând în 

echipamente tehnologice (37%), terenuri (19%), construcții (18%) și active biologice 

productive(24%), reflectă specificul activității operaționale a Vifrana. 

Deși valoarea agregată a clasei imobilizărilor corporale înregistrează o diminuare cu 9,71% față 

de începutul exercițiului financiar, sub efectele amortizării, subclasa echipamentelor tehnologice 

marchează o creștere de 378 mii Lei în aceeași perioadă, pe fondul inițiativelor de retehnologizare 

a activităților curente desfășurate pe plantația de viță de vie.  

Prin achiziționarea de noi mașini de stropit, de fertilizat și de balotat coarde de viță de vie (în 

baloți mici utilizabili pentru producția de biomasă), societatea urmărește optimizarea fluxului 

tehnologic în condiții de conservare a specificului ecologic al producției. 

La 31.12.2021, nivelul stocurilor se situează cu 50% sub valoarea înregistrată la sfârșitul anului 

precedent, încorporând efectele nefavorabile ale fenomenelor meteorologice extreme din cursul 

anului și ale apariției bacteriei Guignardia bidwellii (Putregai Negru) asupra culturii de viță de vie 

și, respectiv, asupra campaniei de producție din toamnă. Deși s-au luat toate măsurile pentru 

combaterea infecției fungice și pentru securizarea vânzărilor, repercusiunile unui an agricol 

dificil se reflectă la nivelul stocului de produse în curs de execuție și de produse finite, care se 

diminuează în consecință, cu 19%, respectiv cu 67% la 31.12.2021. 

 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    
Materii prime 171.142  357.119 
Materiale auxiliare 51.930  66.045 
Producție în curs de execuție 623.456  766.821 
Produse finite 924.682  2.793.987 
Ambalaje 7.510  5.508 
Materiale consumabile 131.418  48.347 
Combustibil 10.964   
Piese de schimb 389   
Obiecte de inventar 31.146  3.476 
Mărfuri 1.066  12.501 

Avansuri achitate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor 80.960 

 
6.242 

 
Total 2.034.663 

 
4.060.046 

 

La finalul perioadei de raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 66,65% și de 

13,3% în total active. 
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Achiziția de materie primă certificată ecologic de la viticultori verificați și atestați, ca măsură de 

sprijin a activității de comercializare, imprimă o dinamică pozitivă a valorii creanțelor (+27%) la 

31.12.2021. 

În prezent, portofoliul de clienți Vifrana cuprinde rețele de magazine de tip retail din Romania și 

Germania, asigurând distribuția directă 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 distribuitorii 

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 189 mii Lei, disponibilitățile bănești se reduc cu  88% la 31.12.2021 comparativ cu 

31.12.2020, pe fondul stingerii integrale a obligațiilor de plată pe termen lung, precum și a 

susținerii capitalului de lucru.  

Decelerarea activității de producție sub efectele condițiilor meteorologice nefavorabile în 

perioada de raportare, reflectată la nivel bilanțier prin reducerea cu 52% a activelor curente, și 

reducerea valorică a imobilizărilor, încorporând efectele amortizării, determină o diminuarea a 

valorii activului total cu 4.616 mii lei la sfârșitul perioadei de raportare față de începutul acesteia. 

Datoriile totale ale societății, la 31.12.2021, cumulează 551 mii lei, în scădere cu 47% 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.  

La 31.12.2021, 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 3,61% la 31.12.2021, cu 1,61 p.p sub proporția 

aferentă anului 2020. La nivel structural, datoriile curente sunt constituite, în principal, din 

furnizori (60,64%), datorii față de bugetul de stat (25%) și datorii către acționari (11,5%). 

În cuantum de 4.140 mii lei la 31.12.2021, veniturile înregistrate în avans reflectă nivelul 

subvenționării activității de investiții a Societății. Valoarea veniturilor în avans se diminuează cu 

15,54% față de începutul anului. 

Variația valorii capitalurilor proprii la sfârșitul exercițiului financiar reflectă efectele capitalizării 

rezultatului perioadei. 
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Situația performanței financiare 

 (sume exprimate în lei) 

31.12.2020 31.12.2021 

Evoluție (%) 
31.12.2021/ 
31.12.2020 

Pondere în 
structura 
relevantă 
31.12.2021 

Cifra de afaceri netă  5.428.974 4.553.120 -16,13% 49,69% 

Producţia  vândută  5.587.181 4.664.550 -16,51% 50,91% 

Venituri din vânzarea mărfurilor  5.445 17.290 217,54% 0,19% 

Reduceri comerciale acordate  163.652 128.720 -21,35% 1,40% 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie        

Sold C 5.167.046 3.313.212 -35,88% 36,16% 

Sold D       

Venituri din subvenții de exploatare 780.241 510.957 -34,51% 5,58% 

Alte venituri din exploatare  790.242 785.197 -0,64% 8,57% 

-din care, venituri din subvenții pentru investiții 761.696 761.696 0,00% 8,31% 

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL  12.166.503 9.162.486 -24,69% 100,00% 

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile  6.917.732 4.543.784 -34,32% 36,17% 

Alte cheltuieli materiale  533.616 161.653 -69,71% 1,29% 

 Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 122.767 85.443 -30,40% 0,68% 

- din care, cheltuieli privind consumul de energie 102.933 74.893 -27,24% 0,60% 

Cheltuieli privind mărfurile 3.105 16.611 434,98% 0,13% 

Reduceri comerciale primite  24.949 1.572 -93,70% 0,01% 

Cheltuieli cu personalul  1.160.935 1.196.690 3,08% 9,53% 

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 
necorporale  

1.605.200 1.625.870 1,29% 12,94% 

Ajustări de valoare privind activele circulante  49 2.624 5255,10% 0,02% 

 Alte cheltuieli de exploatare, din care: 1.945.461 4.904.664 152,11% 39,04% 

Cheltuieli privind prestaţiile externe  1.827.768 1.883.929 3,07% 15,00% 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; 91.510 132.216 44,48% 1,05% 

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare  0 2.827.232  22,51% 

Alte cheltuieli  26.183 61.287 134,07% 0,49% 

Ajustări privind provizioanele  0 26.502  0,21% 

- Cheltuieli  0 26.502  0,21% 

- Venituri  0 0  0,00% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 12.263.916 12.562.269 2,43% 100,00% 

PIERDEREA DIN EXPLOATARE: (97.413) (3.399.783)    

Venituri din dobânzi  24 126 425,00%   

Alte venituri financiare  3.442.124 11.073 -99,68%   

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  3.442.148 11.199 -99,67%   

Cheltuieli privind dobânzile  1.876.257 0 -100,00%   

 Alte cheltuieli financiare  6.709 5.258 -21,63%   

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL  1.882.966 5.258 -99,72%   

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 1.559.182 5.941 -99,62%   

VENITURI TOTALE  15.608.651 9.173.685 -41,23%   

CHELTUIELI TOTALE 14.146.882 12.567.527 -11,16%   

REZULTAT BRUT  1.461.769  (3.393.842)    

REZULTATUL NET 1.461.769  (3.393.842)    
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 La 31.12.2021, compania înregistrează o cifră de afaceri în valoare de 4.553 mii Lei, în scădere cu 

16,13%, reflectând decelerarea activității de comercializare în acord cu temporizarea fluxului 

operațional al campaniei de producție din toamna anului 2021, afectată de condițiile 

meteorologice nefavorabile. 

Structural, cifra de afaceri provine, în cea mai mare măsură, din producția vândută, Vifrana 

desfășurând o activitate comercială bazată pe producția proprie. 

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. 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 2021. 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. 

Variația stocurilor în perioada de raportare este tradusă la nivelul performanței financiare printr-

o diminuare cu 36% 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. 

Alte venituri din exploatare, la sfârșitul perioadei de raportare, însumează 785 mii lei, 

reprezentând veniturile din subvenții pentru investiții.  

Cu o politică de desfacere bazată pe producția proprie, 36% din totalul cheltuielilor operaționale 

sunt generate de categoria cheltuielilor cu materii prime și consumabile la 31.12.2021. În acord 

tergiversarea activității de producție, cheltuielile direct subordonate procesului de exploatare se 

situează pe o pantă descendentă. 

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. În cuantum de 1.196 mii 

lei la sfârșitul perioadei de raportare, cheltuielile cu personalul se poziționează cu 3% peste 

nivelul înregistrat la 31.12.2020. Numărul mediu de angajați la 31.12.2021 este de 23 salariați, în 

creștere față de anul precedent. 

Cheltuielile privind amortizarea, în cuantum de 1.625 mii Lei, rămân relativ constante la sfârșitul 

exercițiului financiar 2021 comparativ cu anul 2020, în acord cu evoluția activelor imobilizate. 

Categoria altor cheltuieli din exploatare înregistrează un plus de 2.959 mii lei față de aceeași 

perioadă a anului 2020, reflectând contabilizarea daunelor provocate de un an agricol nefavorabil 

culturii viticole. 

În cursul anului 2021, 90% din producția proprie a societății a fost afectată de ploile torențiale, 

Vifrana recunoscând o cheltuială cu calamități în valoare de 2.827 mii lei. 
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Calamitatea suprafețelor cu viță de vie nobilă s-a produs ca urmare a regimului pluviometric 

sever din lunile aprilie - iulie 2021. Ploile torențiale abundente cu frecvență aproape zilnică au 

cauzat un atac masiv de putregai negru. Efectul de combatere al tratamentelor cu substanțe de 

contact, singurele permise în viticultura  ecologică, a fost anihilat de ploile abundente și foarte 

frecvente. Ca măsură de sprijin a fluxului operațional curent, Vifrana a achiziționat materie primă 

ecologică de la viticultori verificați și atestați. 

Cu impact asupra activității de producție și de desfacere, efectele calamității se repercutează 

asupra performanței financiare a Vifrana, compania înregistrând o pierdere operațională în 

cuantum de 3.399 mii lei la 31.12.2021. 

Rezultatul net din operațiuni financiare conciliază veniturile cu cheltuielile din diferențe de curs 

valutar, dobânzi și sconturi obținute/acordate, concretizând un profit din activitatea financiară 

de 5 mii lei la 31.12.2021. 

Rezultatul pozitiv din activitatea financiară ajustat cu pierderea operațională generează la 

sfârșitul exercițiului financiar 2021 o pierdere în valoare  de 3.393 mii lei. 
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Cash flow 

 

Activităţi de exploatare  31.12.2021 

Pierdere -3393842 

Amortizare 1625870 

Cheltuiala cu impozitul pe profit 0 

Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii -1767972 

(Crestere)/Descresterea creantelor  -191032 

(Crestere)/Descresterea stocurilor 2025383 

Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii -916766 

Numerar generat din exploatare -850387 

Impozit pe profit platit 0 

Numerar net din activităţi de exploatare -850387 

   

Activităţi de investiţii   

Achizitiile de imobilizari corporale -316732 

Achizitiile de imobilizari necorporale -195 

Achizitiile de imobilizari financiare -17 

Numerar net utilizat în activităţi de investiţii -316944 

   

Activităţi de finanţare   

Incasari din cresterea capitalului social 0 

Plati de imprumuturi -306126 

Numerar net din activităţi de finanţare -306126 

   

Cresterea numerarului si echivalentului de numerar -1473457 

Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei 1663449 

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei 189992 
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Declarație privind Guvernanța corporativă 

 

Cod Prevederi de îndeplinit 
Respectă 

integral 

Respectă 

parțial/ 

Nu respectă 

Motivul pentru 

neconformitate 

Secțiunea A. Responsabilitățile Consiliului de Administrație 

A1 

Emitentul are un regulament intern al 

Consiliului care include termeni de referința 

cu privire la Consiliu și la funcțiile de 

conducere cheie ale societății. Administrarea 

conflictului de interese la nivelul Consiliului 

este tratata, de asemenea, in regulamentul 

Consiliului. 

√   

A2 

Orice alte angajamente profesionale ale 

membrilor Consiliului, inclusiv poziția de 

membru executiv sau neexecutiv al 

Consiliului in alte societăți (excluzând filiale 

ale societății) si instituții non-profit, sunt 

aduse la cunoștința Consiliului înainte de 

numire si pe perioada mandatului. 

√   

A3 

Fiecare membru al Consiliului informează 

Consiliul cu privire la orice legătura cu un 

acționar, care deține direct sau indirect acțiuni 

reprezentând nu mai puțin de 5% din 

numărul total de drepturi de vot. Aceasta 

obligație are in vedere orice fel de legătura 

care poate afecta poziția membrului respectiv 

pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului. 

√   

A4 

Raportul anual informează daca a avut loc o 

evaluare a Consiliului, sub conducerea 

președintelui, care va conține si numărul de 

ședințe ale acestuia. 

√   

A5 Procedura privind cooperarea cu 

Consultantul Autorizat pentru perioada in 
√  

Emitentul a semnat un 

contract privind prestarea de 

servicii de Consultant 
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care aceasta cooperare este aplicabila va 

conține cel puțin următoarele: 

Autorizat, postlistare, pentru 

o perioadă de 12 luni. 

A5.1 
Persoana de legătura cu Consultantul 

Autorizat; 
√   

A5.2 

Frecventa întâlnirilor cu Consultantul 

Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si 

ori de cate ori evenimente sau informații noi 

implica transmiterea de rapoarte curente sau 

periodice, astfel încă Consultantul Autorizat 

sa poată fi consultat. 

√   

A5.3 

Obligația de a furniza Consultantului 

Autorizat toate informațiile relevante si orice 

informație pe care in mod rezonabil o solicita 

Consultantul Autorizat sau este necesara 

Consultantului Autorizat pentru îndeplinirea 

responsabilităților ce-i revin; 

√   

A5.4 

Obligația de a informa Bursa de Valori 

București cu privire la orice disfuncționalitate 

apărută în cadrul cooperării cu Consultantul 

Autorizat, sau schimbarea Consultantului 

Autorizat. 

√   

Secțiunea B. Sistemul de Control intern 

B1 

Consiliul adopta o politica astfel încât orice 

tranzacție a societății cu o filiala reprezentând 

5% sau mai mult din activele nete ale 

societății, conform celei mai recente raportări 

financiare, sa fie aprobata de Consiliu. 

  
Nu se aplică – societatea 

nu are filiale 

B2 

Auditul intern este realizat de către o 

structura organizatorica separata 

(departamentul de audit intern) din cadrul 

societății sau prin serviciile unei terțe parți 

independente, care raportează Consiliului, iar, 

in cadrul societății, ii va raporta direct 

Directorului General. 

 Nu respectă 

Audit intern este realizat 

de departamentul financiar 

- contabil al Emitentului. 

Secțiunea C. Recompense echitabile și motivare 

C1 
Societatea publica in raportul anual o secțiune 

care include veniturile totale ale membrilor 

Consiliului si ale directorului general aferente 

√  

Emitentul asigură 

disponibiliatea politicii de 

remunerare inclusiv pe 

website-ul societății: 
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anului financiar respectiv si valoarea totala a 

tuturor bonusurilor sau a oricăror 

compensații variabile si, de asemenea, 

ipotezele cheie si principiile pentru calcularea 

veniturilor menționate mai sus. 

https://vifrana.com/pentru-

investitori/ - secțiunea 

Guvernanță corporativă 

   

Secțiunea D. Construind valoare prin relația cu investitorii 

D1 

Pagina de web a Emitentului conține o 

secțiune dedicata Relației cu Investitorii, atât 

in limba romana, cat si in limba engleza, cu 

toate informațiile relevante de interes pentru 

investitori, incluzând: 

√  

Emitentul asigură 

disponibilitatea 

informațiilor în limba 

română 

D1.1 

Principalele reglementari ale Emitentului, in 

special Actul Constitutiv si regulamentele 

interne ale organelor statutare 

 Respectă 

parțial 

Emitentul asigură 

disponibilitatea Actului 

Constitutiv  

D1.2 CV-urile membrilor CA si executiv  Nu respectă În curs de implementare 

D1.3 Rapoartele curente si rapoartele periodice √   

D1.4 

Informații cu privire la adunările generale ale 

acționarilor: ordinea de zi si materialele 

aferente; hotărârile adunărilor generale 

√   

D1.5 

Informații cu privire la evenimente 

corporative, precum plata dividendelor sau 

alte evenimente care au ca rezultat obținerea 

sau limitări cu privire la drepturile unui 

acționar, incluzând termenele limita si 

principiile unor astfel de operațiuni. 

√   

D1.6 

Alte informații de natura extraordinara care 

se fac publice: anularea/ modificarea/inițierea 

cooperării cu un Consultant Autorizat; 

semnarea/reînnoirea/ terminarea unui acord 

cu un Market Maker. 

√  

Dacă este cazul, aceste 

informații vor fi publicate 

de către Emitent pe 

website, precum și printr-

un raport curent transmis 

către BVB. 

D1.7 

Societatea are o funcție de Relații cu 

Investitorii si include in secțiunea dedicata 

acestei funcții, pe pagina de internet a 

societății, numele si datele de contact ale unei 

persoane care are capacitatea de a furniza, la 

cerere, informațiile corespunzătoare. 

√   

https://vifrana.com/pentru-investitori/
https://vifrana.com/pentru-investitori/
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D2 

Emitentul are adoptata o politica de dividend 

a societății, ca un set de direcții referitoare la 

repartizarea profitului net, pe care o respecta. 

Principiile politicii de dividend sunt publicate 

pe pagina de web a acestuia. 

 
Respectă 

parțial 

Principiile politicii de 

dividend nu sunt publicate 

pe pagina de web. 

D3 

Emitentul are adoptata o politica cu privire la 

prognoze si daca acestea sunt furnizate sau 

nu. Prognozele reprezintă concluziile 

cuantificate ale studiilor care vizează 

determinarea impactului total al unei liste de 

factori referitori la o perioada viitoare (așa-

numitele ipoteze). Politica prevede frecventa, 

perioada avuta in vedere și conținutul 

prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, 

sunt parte a rapoartelor anuale, semestriale 

sau trimestriale. Politica cu privire la 

prognoze este publicata pe pagina de web a 

Emitentului. 

 

Respectă 

parțial 

Politica cu privire la 

prognoze nu este publicata 

pe pagina de web. 

D4 

Emitentul stabilește data si locul unei adunări 

generale astfel încât sa permită participarea 

unui număr cat mai mare de acționari. 

√   

D5 

Rapoartele financiare includ informații atât in 

romana, cat si in engleza, cu privire la 

principalii factori care influențează schimbări 

la nivelul vânzărilor, profitului operațional, 

profitului net sau orice alt indicator financiar 

relevant. 

√  

Rapoartele financiare 

includ informații doar în 

limba română. 

D6 

Emitentul organizează cel puțin o 

întâlnire/conferința telefonica cu analiști si 

investitori, in fiecare an. Informațiile 

prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in 

secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina 

de web a Emitentului, la momentul 

respectivei întâlniri/conferințe telefonice. 

 Nu respectă În curs de implementare 
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Declarația Conducerii 

 

Prin prezenta, subsemnatul Octavian Vucmanovici, în calitate de președinte al Consiliului de 

administrație al Vifrana S.A. și în numele acesteia, declar că, după cunoștințele mele, situaţiile 

financiare anuale ale societăţii VIFRANA S.A, prezentate pentru data de raportare 31.12.2021, 

întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile, reflectă o imagine corectă şi 

conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor şi cheltuielilor 

societăţii, iar raportul anual întocmit la data de 29.04.2022 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării 

şi performanţelor emitentului, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini 

specifice activităţii desfăşurate. 

 

 

 

Constanța, 29.04.2022 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

al societății VIFRANA S.A, 

 

OCTAVIAN VUCMANOVICI 
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aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile ~i completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu 
anul calendaristic 
FlO- BILANT PRESCURTAT 
F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE 
F30-DATE INFORMATIVE 
F40- SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

lndicatori : Capitaluri - total 10.547.821 1 

Capital subscris 10.043.6711 

Profit/ pierdere -3.393.8421 

ADMINISTRATOR, 
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jvuCMANOVICI OCTAVIAN 

Semnatura ____________ _ 
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VALIDARE CORECTA 
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jMGMT AUDIT & BPO SRL 

Nr.de lnregistrare in Registrul ASPAAS CIF/CUI 
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BILANT PRESCURTAT 

Cod 10 la data de 31.12.2021 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la: 

Nr.rd. rd. 
OMF 01.01.2021 31.12.2021 nr.85/ 
2022 

(formu lele de calcul se re fera la Nr.rd . din co l B) 

A B 1 2 

A. ACTIVE IMOBILIZATE 

I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201 +203+205+206+2071 +4094 
+208-280-290 - 4904) 

01 01 6.451 6.646 

11 . IMOBILIZARI 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 12.166.629 

111. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+267* - 296* ) 03 03 23.784 23.801 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01+02 + 03) 04 04 13.506.002 12.197.076 

B. ACTIVE CIRCULANTE 

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 OS 05 4.060.046 2.034.663 
+381 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) 

11.CREANTE 
1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 

06 
06a 651 .741 828.218 

+441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** (301) 

+456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) 

2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului 
07 

06b 

financiar (ct. 463) (302) 

TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 651.741 828.218 

Ill. INVESTITll PE TERMEN SCURT 
09 07 

(ct.501 +505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) 

IV. CASA ~I CONTURI LA BANC! (ct.508* + 5112+512+531 +532+541+542) 10 08 1.663.449 189.992 

ACTIVE CIRCULANTE - TOT AL (rd. OS + 06 + 07 + 08) 11 09 6.375.236 3.052.873 

C. CHEL TUIELI JN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 1.388 15.943 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 471 *) 13 11 1.388 15.943 

Su me de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 471 *) 14 12 

D. DATORll: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA DE PANA 
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 15 13 732.929 551.358 
+4428***+444***+446***+ 44 7***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 
+4581+462+4661+473***+509+5186+519) 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORll CURENTE NETE 
76 14 4.881.999 1.755.762 

(rd.09+ 11-13-20-23-26) 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORll CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 18.388.001 13.952.838 

G. DATORll:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 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 18 16 306.126 
+4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 
+462+4661+473***+509+5186+519) 

H. PROVIZIOANE (ct. 1S1) 19 17 26.502 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 4.901.908 4.140.211 

1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 4.901.908 4.140.211 

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 22 20 761 .696 761.696 

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 4.140.212 3.378.515 

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 



PIO - pag. 2 
Surne de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 25 23 

Surne de reluat intr-o perioada mai mare de un an (d in ct. 472*) 26 24 

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) 
27 25 

(rd.26+27) 

Surne de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 28 26 

Surne de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27 

Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28 

J. CAPITAL $1 REZERVE 

I.CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 31 29 10.043.673 10.043.671 

1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 32 30 10.043.673 10.043.671 

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 33 31 

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32 

4. Patrimoniul institutelor nationale 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 5.305.081 

Ill. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 1 OS) 38 36 285.886 259.320 

IV. REZERVE (ct.106) 39 37 4.977.377 4.977.377 

Actiun i proprii (ct. 109) 40 38 

Ca~tiguri 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(A) SOLD C (ct. 117) 43 41 0 0 

SOLD D (ct. 117) 44 42 8.059.033 6.643.786 

VI . PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR 

SOLD C (ct. 121) 45 43 1.461.769 

SOLD D (ct. 121) 46 44 3.393.842 

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 73.088 

CAPITALURI PROPRll-TOTAL 
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 

48 46 13.941.663 10.547.821 

Patrimon iul public (ct. 1016) 49 47 

Patrimoniul privat (ct. 1017) 7J 50 48 

CAPITALURl - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 13.941 .663 10.547.821 

*) Conturi de repartizat du pa natura elementelor respective. 
**) Solduri debitoare ale conturilor respective. 

***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 

1)Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor 
publice ?i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea 
?i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului ?i a drepturilor 
reale supuse inventarierii, cu modificarile ?i completarile ulterioare. 

ADMINISTRATOR, 

Numele si prenumele 

jvucMANOVICI OCTAVIAN 

Semnatura _____________ _ 

Formular 
VALIDAT 

INTOCMIT, 

Numele si prenumele 

IPARTAL HARIETA 

Calitatea 

j12--CONTABIL SEF 

Semnatura --------------

Nr.de inregistrare in organismul profesional: 
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CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE 

la data de 31. 12.2021 

Cod 20 - lei -

Exercitiul financiar 
Denumirea indicatorilor Nr. 

rd. 
Nr.rd. 
OMF 2020 2021 nr.85/ 
2022 

(tormulele de calcu l se refera la Nr.rd. din col.B) 

A B 1 2 

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06) 01 01 5.428.974 4.553.120 

- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii 
02 

Ola 5.423.529 4.534.180 
preponderente efectiv desfa;;urate (301) 

Productia vanduta (ct.701+702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 708) 03 02 5.587.181 4.664.550 

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 04 03 5.445 17.290 

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 04 163.652 128.720 

--!Jeftittll't-eifl-cleeaft~i4flfegistrate de-ertt:MtHe-rediate din RegistttthjeRet'at 
B5-

si eafe ffiai-att-ift-der1:1 lafe eeFltfaete de-leasffig-W6&4 

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 06 

2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712) 

Sold C 07 07 5.167.046 3.313.212 

Sold D 08 08 

3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale 
09 09 0 0 

(ct.721+ 722) 

4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corpora le (ct. 755) 10 10 

5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11 11 

6. Venituri din subventii de exploatare 

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416+ 7417 + 7419) 
12 12 780.241 510.957 

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 13 790.242 785.197 

-din care, venituri din subventii pentru investi!ii (ct.7584) 14 14 761 .696 761.696 

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 15 15 0 0 

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 16 16 12.166.503 9.162.486 

8. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601 +602) 17 17 6.917.732 4.543.784 

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 18 533.616 161.653 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(ct.605) 19 19 122.767 85.443 

- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) 20 
19a 

102.933 74.893 (302) 

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 21 20 3.105 16.611 

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21 24.949 1.572 

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 23 22 1.160.935 1.196.690 

a) Salarii ~i indemnizatii (ct.641 +642+643+644) 24 23 1.135.389 1.168.667 

b) Cheltuieli cu asigurarile ~i protectia sociala (ct.645+646) 25 24 25.546 28.023 

1 O.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corpora le ~i necorporale 
26 25 1.605.200 1.625.870 

(rd. 26- 27) 
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a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 27 26 1.605.200 1.625.870 

a.2) Venituri (ct.7813 +din ct.7818) 28 27 0 0 

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 29 28 49 2.624 

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 +din ct.6818) 30 29 49 2.624 

b.2) Venituri (ct.754+7814 +din ct.7818) 31 30 0 0 

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 32 31 1.945.461 4.904.664 

11 .1. Cheltuieli privind prestatiile externe 
33 32 1.827.768 1.883.929 

kt .611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+62~ 

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte asimilate; 
cheltuieli reprezentand transferuri ~i contributii datorate in baza unor 34 33 91.510 132.216 
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) 

11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 35 34 0 0 

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 36 35 0 0 

11.5. Cheltuieli privind calamitatile ~i alte evenimente similare (ct. 6587) 37 36 0 2.827.232 

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583 + 6584 + 6588) 38 37 26.183 61 .287 

-tfleltttteli-€tf-cleeamile ee fefiftaflta~te--de-efl-tffati le Faeiate-affi 
3-8 

Re~istnil ~eReFal si Eafe mai at1 iR deFt1laFe EeRtfaEte de leasiR~ {Et.666:t) 

Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 39 0 26.502 

- Cheltuieli (ct.6812) 40 40 0 26.502 

- Venituri (ct.7812) 41 41 0 0 

CHEL TUIELI DE EXPLOAT ARE - TOT AL 
42 12.263.916 12.562.269 

(rd. 17 la 20 - 21 +22+2S+28+31 + 39) 
42 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOAT ARE: 

- Profit (rd. 16 - 42) 43 43 0 0 

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 44 97.413 3.399.783 

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45 45 0 0 

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46 46 0 0 

13. Venituri din dobanzi (ct. 766) 47 47 24 126 

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48 48 0 0 

14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49 49 0 0 

15. Alte venituri financiare (ct.762+ 764+ 765+ 767+ 768+ 7615) 50 so 3.442.124 11.073 

- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615) 51 51 0 0 

VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 4S+47+49+SO) 52 52 3.442.148 11.199 

16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile financiare 
53 53 0 0 

detinute ca active circulante (rd. S4- SS) 

- Cheltuieli (ct.686) 54 54 0 0 

- Venituri (ct.786) 55 55 0 0 

17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666) 56 56 1.876.257 0 

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57 57 0 0 

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 58 6.709 5.258 

CHEL TUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. S3+S6+S8) 59 59 1.882.966 5.258 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): 
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- Profit (rd. 52 - 59) 60 60 1.559.182 5.941 

- Pierdere (rd. 59 - 52) 67 61 0 0 

VENITURI TOTALE (rd.16 + 52) 62 62 15.608.651 9.173.685 

CHEL TUIELI TOT ALE (rd. 42 + 59) 63 63 14.146.882 12.567.527 

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): 

- Profit (rd. 62 - 63) 64 64 1.461.769 0 

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 65 0 3.393.842 

20. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 66 0 0 

21 . lmpozitul specific unor activitati (ct. 695) 67 67 0 0 

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 68 0 0 

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIJIULUI FINANCIAR: 

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 69 1.461.769 0 

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 70 0 3.393.842 

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
La randul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)· se cuprind ?i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al 

contului 621 .,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic .,Colaboratori persoane fizice". 
La randul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- in contul 6586 .. Cheltuieli reprezentand transferuri ?i contributii datorate in baza unor acte normative 

speciale" se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri ~i contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute 
de Codul fiscal. 
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Cod 30 (lormulc le de calcu l se refc>ra la Nr.rd . d 111 c:o l.13 ) - lei -
Nr.rd. 

I. Date privind rezultatul inregistrat 
OMF Nr. 

Nr.unitati Su me nr.85/ rd. 
2022 

A B 1 2 

Unitati care au inregistrat profit 01 01 

Unitati care au inregistrat pierdere 02 02 1 3.393.842 

Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03 

Nr. Total, 
Pentru Pentru 

II Date privind platile restante activitatea activitatea de 
rd. din care: 

curenta investitii 

A B 1=2+3 2 3 

Plati restante - total (rd.OS+ 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 247.438 247.438 

Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08) 05 05 171.281 171.281 

- peste 30 de zile 06 06 67.629 67.629 

- peste 90 de zile 07 07 32.312 32.312 

- peste 1 an 08 08 71.340 71.340 

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
09 09 60.044 60.044 

total(rd.10la 14) 

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
10 10 49.125 49.125 

angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de 
11 

sanatate 
11 10.919 10.919 

- contributia pentru pensia suplimentara 12 12 

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13 

- alte datorii sociale 14 14 

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si 
15 15 

alte fonduri 

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16 

lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit 
17 17 16.113 16.113 

la bugetul de stat, din care: 

- contributia asiguratorie pentru munca 18 
17a 2.456 2.456 

(301) 

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele 
19 18 

locale 

Ill. Numar mediu de salariati 
Nr. 

31.12.2020 31.12.2021 rd. 

A B 1 2 

Nu mar mediu de salariati 20 19 21 23 

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 
21 20 26 24 

respectiv la data de 31 decembrie 

IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, Nr. 
Sume (lei) 

subventii incasate ~i creante restante rd. 

A B 1 

Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul 
22 21 

public, primite in concesiune, din care: 

- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 23 22 

Redeventi miniera platita la bugetul de stat 24 23 
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Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 25 24 

Chirii platite Tn cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7J 26 25 

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 27 26 

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27 

Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale 
29 28 

Uniunii Europene, din care: 

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29 

Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30 510.957 

- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31 

- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32 510.957 

- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca *) 34 33 

- subventii pentru energie din surse regenerabile 35 
33a 

(316) 

- subventii pentru combustibili fosili 36 
33b 

(317) 

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele 
37 34 354.741 

comerciale ~i/sau in actele normative in vigoare, din care: 

- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35 

- creante restante de la entitati din sectorul privat 39 36 354.741 

V. Tichete acordate salariatilor 
Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 1 

Contravaloarea tichetelor acordate salaria!ilor 40 37 5.290 

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 
37a 

(302) 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
cercetare - dezvoltare **l rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38 

- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activita!ii 
38a 

entita!ii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi 43 
(318) 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

- du pa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0 

- din fonduri publice 45 40 

- din fonduri private 46 41 

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0 

- cheltuieli curente 48 43 

- cheltuieli de capital 49 44 

VII. Cheltuieli de inovare ***) 
Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli de inovare 50 45 

- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activita!ii 
4Sa 

entita!ii asupra mediului sau al dezvoltarii unor noi 51 
(319) 

tehnologii sau a unor produse mai sustenabile 

VIII. Alte informatii 
Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
rd. 

A B 1 2 

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 
52 46 

(ct. 4094), din care: 

- avansuri acordate entita!ilor neafiliate nerezidente 
53 

46a 

pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094) (303) 
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- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru 

54 
46b 

imobilizari necorporale (din ct. 4094) (304) 

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 
55 47 33.252 12.768 (ct. 4093), din care: 

- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru 
56 

47a 33.252 12.768 
imobilizari corporale (din ct. 4093) (305) 

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru 
57 

47b 

imobilizari corporale (din ct. 4093) (306) 

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 58 48 23.784 23.801 

Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de 
participare, alte titluri imobilizate ~i obligatiuni, in sume 59 49 
brute (rd. SO + S 1 + 52 + 53) 

- aqiuni necotate emise de rezidenti 60 50 

- parti sociale emise de rezidenti 61 51 

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52 

- detineri de eel putin 10% 63 
52a 

(307) 

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53 

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 65 54 23.784 23.801 

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror 
decontare se face in functie de cursul unei valute 66 55 23.784 23.801 
(din ct. 267) 

- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 67 56 

Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de 
natura stocurilor ~i pentru prestari de servicii acordate 

68 57 645.542 906.301 
furnizorilor ~i alte conturi asimilate, in sume brute 
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413+418), din care: 

- creante comerciale Tn relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor ~i pentru 
prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti ~i alte 69 58 115.653 74.237 
conturi asimilate, Tn sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti 
(din ct. 4091 +din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413 +din ct. 418) 

- creante comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, 
avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor ~i pentru 

58a prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti ~i alte 70 
(308) 

conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din 
ct. 4091 +din ct. 4092 +din ct. 411 + din ct. 413 +din ct.418) 

Creante neincasate la termenul stabilit 
71 59 354.741 

(din ct. 4091 +din ct. 4092 +din ct. 411 +din ct. 413) 

Creante in legatura cu personalul ~i conturi asimilate 
72 60 2.689 

(ct. 425 + 4282) 

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul 
statului (din ct. 431+436+437+4382+441 + 4424 + 4428 + 73 61 9.752 2.877 
444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) 

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
74 62 3.993 1.542 

(ct.431 +437+4382) 

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului 
75 63 1.890 1.335 

(ct.436+441 +4424+4428+444+446) 

- subventii de incasat(ct.445) 76 64 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65 

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66 3.869 

Creantele entita!ii in relatiile cu entitatile afiliate 
79 67 

(ct. 451 ), din care: 

- creante cu entitati afiliate nerezidente 
80 68 

(din ct. 451 ), din care: 
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- creante comerciale cu entitati afiliate 
81 69 

nerezidente (din ct. 451) 

Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul 

statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 +din ct. 

436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 82 70 

4424 +din ct. 4428 +din ct. 444 + din ct. 445 +din ct. 

446 +din ct. 447 +din ct. 4482) 

Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), 
83 71 1.388 15.943 din care: 

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu 
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din 84 72 
operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) 

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si 
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu 

85 73 1.388 15.943 
institutiile publice (institutiile statului) 

(din ct. 461 +din ct. 471 +din ct.473+4662) 

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' 
reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit leg ii 86 74 
~i nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461) 

Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 87 75 

- de la nerezidenti 88 76 

Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 +din ct. 
89 

76a 

4538) (313) 

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor 
90 77 

economici ****) 
lnvestitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 

91 78 
+ 507 +din ct.508), din care: 

- actiuni necotate emise de rezidenti 92 79 

- parti sociale emise de rezidenti 93 80 

- actiuni emise de nerezidenti 94 81 

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82 

- detineri de obligatiuni verzi 96 
82a 

(320) 

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 

Casa in lei ~i in valuta (rd.85+86) 98 84 106.278 167 

- in lei (ct. 5311) 99 85 105.134 167 

- in valuta (ct. 5314) 100 86 1.144 

Conturi curente la banci in lei ~i in valuta (rd.88+90) 101 87 1.557.171 189.825 

- in lei (ct. 5121), din care: 102 88 1.175.842 158.133 

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente 103 89 

- in valuta (ct. 5124), din care: 104 90 381.329 31 .692 

- conturi curente In valuta deschise la banci 
nerezidente 

105 91 

Alte conturi curente la banci ~i acreditive, (rd.93+94) 106 92 

- sume in curs de decontare, acreditive ~i alte valori de 
107 93 

incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 

- sume in curs de decontare ~i acreditive in valuta (din 
108 94 

ct. 5125 + 5414) 

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 
109 95 1.039.055 551.358 

116 + 119 + 122 + 128) 

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de 
la institutii financiare nerezidente pentru care durata 

110 96 
contractului de credit este mai mica de 1 an) 
(din ct. 519), (rd .97+98) 
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- in lei 111 97 

- in valuta 112 98 

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de 
la institutii financiare nerezidente pentru care durata 

713 99 
contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) 
(din ct. 162), (rd.100+101) 

- in lei 774 100 

- in valuta 115 101 

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 
776 102 

1626 +din ct. 1682) 

Alte imprumuturi ~i dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 
117 103 

1686 + 1687) (rd. 104+ 1 OS) 

- in lei si exprimate in lei, a carer decontare se face 
178 104 

in functie de cursul unei valute 

- in valuta 119 105 

Alte imprumuturi ~i datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 306.126 

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 727 107 

- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate 722 
107a 
(321) 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti ~i alte 
conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 723 108 514.629 344.158 
408 + 419), din care: 

- datorii comerciale in relatia cu entitatile neafiliate 
nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati 
nerezidenti ~i alte conturi asimilate, in sume brute in relatie 724 109 
cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 +din ct. 403 +din ct. 404 
+din ct. 405 +din ct. 408 +din ct. 419) 

- datorii comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, 
avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti ~i alte conturi 

109a 
asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din 725 

(309) 
ct. 401 +din ct. 403 +din ct. 404 +din ct. 405 +din ct. 408 + 
din ct. 419) 

Datorii in legatura cu personalul ~i conturi asimilate (ct. 421 + 
726 110 56.124 

423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 

Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale ~i bugetul 
statului (ct. 431+436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 727 111 106.778 135.570 
+ 446 + 44 7 + 4481) (rd.112 la 11 S) 

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 
728 112 43.520 60.044 

(ct.431 +437+4381) 

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului 
729 113 63.258 75.526 

(ct.436+441 +4423+4428+444+446) 

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate 
730 114 

(ct.447) 

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 73 7 115 

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451 ), 
732 116 

din care: 

- datorii cu entitati afiliate nerezidente 2! 
733 117 

(din ct. 451 ), din care: 

- cu scadenta initiala mai mare de un an 734 118 

- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente 
735 

118a 

indiferent de scadenta (din ct. 451) (310) 

Su me datorate actionarilor I asociatilor (ct.455), din care: 736 119 47.198 63.319 

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.fizice 737 120 47.198 63.319 

- sume datorate actionarilor I asociatilor pers.juridice 738 121 
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Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581+4661+462 + 

139 122 8.200 8.311 472 + 473 + 478 + 509), din care: 

-decontari privind interesele de participare, 
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari 

140 123 7.938 7.938 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 

141 124 262 373 
institutiile publice (institutiile statului) 3) 

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473) 

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125 

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 
143 126 

si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 

- venituri in avans aferente activelor primite prin 
144 127 

transfer de la clienti (ct. 478) 

Dobanzi de platit (ct. 5186), din care: 145 128 

- catre nerezidenti 146 
128a 
(311) 

Dobanzi de platit catre nerezidenti 128b 

(din ct. 4518 + din ct. 4538) 
147 

(314) 

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii 
148 129 

economici ****) 

Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 149 130 10.043.673 10.043.671 

- actiuni cotate 4) 150 131 10.043.671 

- actiuni necotate 5) 151 132 10.043.673 

- parti sociale 752 133 

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134 

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 6.451 6.646 

IX. lnformatii privind cheltuielile cu Nr. 31.12.2020 31.12.2021 
colaboratorii rd. 

A B 1 2 

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136 412.055 1.019.757 

X. lnformatii privind bunurile din domeniul Nr. 
31.12.2020 31.12.2021 

public al statului rd. 

A B 1 2 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
156 137 

administrare 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in 
157 138 

concesiune 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 158 139 

XI. lnformatii privind bunurile din proprietatea 
Nr. privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP rd. 31.12.2020 31.12.2021 

nr. 668/2014 
A B 1 2 

Valoarea contabila neta a bunurilor 6) 159 140 

XII. Capital social varsat Nr. 31.12.2020 31.12.2021 rd. 

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7) 

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 

Capital social varsat (ct. 1012) 1J, 

(rd. 142 + 145 + 149 + 1 SO + 151 + 152) 
160 141 10.043.673 x 10.043.671 x 
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- detinut de institutii publice, (rd.143+144) 161 142 

- detinut de institutii publice de subord. centrala 162 143 

- detinut de institutii publice de subord. locala 163 144 

- detinut de societatile 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 

- detinut de regii autonome 168 149 

- detinut de societati cu capital privat 169 150 1.525.355 15, 19 

- detinut de persoane fizice 170 151 10.043.673 100,00 8.518.316 84,81 

- detinut de alte entitati 171 152 

Nr. Sume (lei) 
rd. 

A B 2020 2021 

XIII. Dividende/virsiminte cuvenite bugetului de stat 
sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar 

172 153 de citre companiile nationale, societitile nationale, 
societitile Ji regiile autonome, din care: 

- catre institutii publice centrale; 173 154 

- catre institutii publice locale; 174 155 

- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ 
teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni 175 156 
sau participatii indiferent de ponderea acestora. 

Nr. Sume (lei) rd. 

A B 2020 2021 

XIV. Dividende/virsiminte cuvenite bugetului de stat 
sau local si virate in perioada de raportare din profitul 

176 157 reportat al companiilor nationale, societitilor 
nationale, societitilor Ji al regiilor autonome, din care: 

- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al 
177 158 

anului precedent, din care virate: 

- catre institutii publice centrale 178 159 

- catre institutii publice locale 179 160 

- catre alti actionari la care statul/ unitatile 
administrativ teritoriale /institutiile publice detin 

180 161 
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de 
ponderea acestora. 

- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare 
181 162 

anterioare anului precedent, din care virate: 

- catre institutii publice centrale 182 163 

- catre institutii publice locale 183 164 

- catre alti actionari la care statul/ unitatile 
administrativ teritoriale /institutiile publice detin 

184 165 
direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de 
ponderea acestora 

XV. Dividende distribuite actionarilor/ Nr. Sume (lei) 
asociatilor din profitul reportat rd. 

A B 2020 2021 

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor in perioada de 
185 

16~a 

raportare din profitul reportat (312) 
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XVI. Repartizari interimare de dividende Nr. Sume (lei) 
potrivit Legii nr. 163/2018 rd. 

A B 2020 2021 

- dividendele interimare repartizate 8) 786 
16Sb 
(315) 

XVII. Creante preluate prin cesionare de la Nr. Sume (lei) 
persoane juridice *****) rd. 

A B 31.12.2020 31.12.2021 
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 

187 166 
valoarea nominala), din care: 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice 
788 167 

afiliate 

Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la 
189 168 

cost de achizitie), din care: 

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice 
190 169 

afiliate 

XVIII. Venituri obtinute din activitati agricole Nr. Sume (lei) 
******) rd. 

A B 31.12.2020 31.12.2021 

Venituri obtinute din activitati agricole 197 170 

XIX. Cheltuieli privind calamititile ~i alte evenimente 
192 

170a 
2.827.232 similare (ct. 6587), din care: (322) 

- inundatii 193 
170b 
(323) 

- seceta 194 
170c 
(324) 

- alunecari de teren 195 
170d 
(325) 
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*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata 
absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea ~omerilor care se incadreaza in mundi inainte de expirarea perioadei de ~omaj, stimularea angajatorilor care 
incadreaza in munca pe perioada nedeterminata ~omeri fn varsta de peste 45 ani, ~omeri intretinatori unici de familie sau ~omeri care in termen de 3 ani de la data 
angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin 
legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru ~omaj ~i stimularea ocuparii fortei de munca. 
**)Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea 
tehnologica ~l inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57 /2002 privind cercetarea ~tilntifica ~i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari 
~i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ~I completarile ulterioare. 
***)Se va com pl eta cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea randurilor corespunzatoare capitolelor VI ~i VII sunt avute in vedere 
prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificatiilor tehnice ~i a modalitatilor in temeiul 
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European ~i al Consiliului privind statisticile europene de intreprindere ~i de abrogare a 10 acte ju rid ice in domeniul 
5\"atlstlcllor de intreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fast abrogat Regulamentul de 
punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului 
European ~i a Consiliului privind productia ~i dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ~tiintei ~i al tehnologiei. 
****)In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate ~i supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de 
Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice ~i institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. 
*****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se var completa atilt valoarea nominala a acestora, cat ~i costul lor de achizitie. 
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se var avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) ~id) din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i 
completarile 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 ~i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune ~i 
de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fast obtinute de un fermier din activitatea 
sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307 /2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 
Fondul european de garantare agricola (FEGA) ~i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ~i orice ajutor national acordat pentru activitati 
agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 ~i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. 
Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt 
considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ~i ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt 
prod us agricol in sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2013. 
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. 
(2) in sensul alineatului (1). 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor ~i impozitelor aferente ... .'. 

1) Se var include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa~uni, fanete etc.) ~i aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor 
privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.). 
2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451 ), din care:' NU se calculeaza prin insumarea valorilor de la randurile .,cu scadenta initiala 
mai mare de un an' ~i 'datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)'. 
3) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice ~i persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se var 
inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 
4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile ~i tranzactionate, potrivit legii. 
5) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate. 
6) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice ~i al ministrului delegat pentru buget nr. 
668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea ~i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului ~i a drepturilor reale 
supuse inventarierii, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
7) La seqiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01 .2022) in col. 2 ~i col. 4 entitatile var inscrie procentul corespunzator capitalului social 
detinut in totalul capitalului social varsat inscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022). 
8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea ~i completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea ~i 
completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum ~i modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea ~i functionarea cooperatiei. 
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE 
la data de 31.12.2021 

Cod40 - lei -
Elementede Nr. Valori brute 
imobilizari rd. 

Sold Cresteri Reduceri Sold final 
initial Total Din care: (col.5=1 +2-3) 

dezmembrari 
si casari 

A B 1 2 3 4 5 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
01 x 

cheltuieli de dezvoltare 

Active necorporale de explorare 
02 x 

si evaluare a resurselor minerale 

Alte imobilizari 03 6.451 195 x 6.646 

Avansuri acordate pentru 
04 x 

imobilizari necorporale 

TOTAL (rd. 01la04) OS 6.451 195 x 6.646 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri ~i amenajari de terenuri 06 5.366.858 x 5.366.858 

Constructii 07 5.213.314 5.213.314 

lnstalatii tehnice si masini 08 11.019.458 395.827 4.699 11.410.586 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 4.888 4.888 

lnvestitii imobiliare 10 

Active corporale de explorare si 
11 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 12 6.793.983 6.793.983 

lmobilizari corporale in curs de 
13 12.300 12.300 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
14 

executie 

Avansuri acordate pentru 
15 33.252 158.419 178.903 12.768 

imobilizari corporale 

TOT AL (rd. 06 la 15) 16 28.431.753 566.546 183.602 28.814.697 

111.lmobilizari financiare 17 23.784 17 x 23.801 

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 
18 28.461 .988 566.758 183.602 28.845.144 

(rd.05+16+17) 
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 

-lei-

Nr. Amortizare in cursul 
Amortizare aferenta Amortizare la 

Elemente de imobilizari 
rd. 

Sold initial 
anului 

imobilizarilor scoase sfarsitul anului 
din evidenta (col.9=6+ 7-8) 

A 8 6 7 8 9 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si 
19 

cheltuieli de dezvoltare 

Active necorporale de explorare 
20 

si evaluare a resurselor minerale 

Alte imobilizari 21 

TOTAL (rd.19+20+21) 22 

11.lmobilizari corporale 

Amenajari de terenuri 23 

Constructii 24 2.188.425 218.690 2.407.115 

lnstalatii tehnice si masini 25 8.260.128 1.049.086 587 9.308.627 

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 4.888 4.888 

lnvestitii imobiliare 27 

Active corporale de explorare si 
28 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 29 4.502.545 424.893 4.927.438 

TOT AL (rd.23 la 29) 30 14.955.986 1.692.669 587 16.648.068 

AMORTIZARI - TOT AL (rd.22 +30) 31 14.955.986 1.692.669 587 16.648.068 
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE 

-lei-

Elemente de imobilizari rd. 
OMF Nr. 

Sold initial 
Ajustari constituite Ajustari Sold final 

(formulele de calcul se refern la nr.85/ rd. in cursul anului reluate la venituri (col.13=10+11-12) 
Nr.rd. din co l 8) 2022 

A B 10 11 12 13 

l.lmobilizari necorporale 

Cheltuieli de dezvoltare 32 32 

Active necorporale de explorare 
33 

32a 

si evaluare a resurselor minerale (301) 

Alte imobilizari 34 33 

Avansuri acordate pentru 
35 34 

imobilizari necorporale 

TOT AL (rd.32+ 32a+ 33+34) 36 35 

11.lmobilizari corporale 

Terenuri ~i amenajari de 
37 36 

terenuri 

Constructii 38 37 

lnstalatii tehnice si masini 39 38 

Alte instalatii, utilaje si mobilier 40 39 

lnvestitii imobiliare 41 40 

Active corporale de explorare si 
42 41 

evaluare a resurselor minerale 

Active biologice productive 43 42 

lmobilizari corporale in curs de 
44 43 

executie 

lnvestitii imobiliare in curs de 
44 

executie 
45 

Avansuri acordate pentru 
46 

44a 

irnobilizari corporale (302) 

TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a) 41 45 

111.lmobilizari financiare 48 46 

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -
47 

TOTAL (rd.35+45+46) 
49 
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ATENTIE! 
Conform prevederilor pct. 1.1 1 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, 'in vederea depunerii situafiilor financiare anuale aferente exercitiului 

financiar 2021 in format hiirtie ~i in format electronic sau numai in formii electronico, semnate cu certificat digital calificat, fisierul cu extensia zip_ va confine si prima 
PC!aino din siluarlll!! nnanripr~ rulliille listatii cu ajutorul programului de asistenfii elaborat de Ministerul Finanjelor Pub/ice, iemnata si scana1a alb-negru. !i?1bjl''. 

Prevederi referitoare la obliga~iile operatorilor economici cu privire la intocmirea 
raportirilor anuale previzute de legea contabiliti~ii 

A. Tntocmire raportari anuale 

1. Situatii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din leg ea cantabilitatii : 
• termen de depunere -150 de zile de la incheierea exercitiului financiar; 

2. Raportiiri cantabile anuale, potrivit art. 37 din legea cantabilitatii: 
• termen de depunere -150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic; 
• entitati care depun raportari cantabile anuale: 

entitatile care aplica Reglementarile cantabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic; 
subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European; 
persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit leg ii - in termen de 90 de zile de la incheierea anului calendaristic. 

Depun situatii financiare anuale ~i raportari cantabile anuale: 
entitatile care aplica Reglementarile cantabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; ~i 
entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic. 

3. Declaratie de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilitatii, depusa de entitatile care nu au desfa~urat activitate de la constituire pana la sfar~itul 
exercitiului financiar de raportare: 

e termen de depunere - 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar 

B. Corectarea de erori cuprinse in situatiile financiare anuale ~i raportarile cantabile anuale - se poate efectua doar in conditiile Procedurii de corectare a erorilor 
cuprinse in situatiile financiare anuale ~i raportarile cantabile anuale depuse de operatorii economici ~i persoanele juridice fiira scop patrimonial, aprobata prin 
OMFP nr. 450/2016, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Erorile cantabile, a~a cum sunt definite de reglementarile cantabile aplicabile, se corecteaza potrivit reglementarilor respective. Ca urmare, in cazul corectarii 
acestora, nu poate fi depus un alt set de situatii financiare anuale/raportiiri cantabile anuale corectate. 

C. Modalitatea de raportare in cazul revenirii la anul calendaristic. ulterior alegerii unui exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea 
contabilitiitii 

Ori de cate ori entitatea i~i alege un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplica prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind 
modificarea ~i completarea unor reglementari cantabile. 

Tn cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilitatii nu prevede depunerea vreunei instiintari in acest sens. 

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul mentionat,in cazul in care entitatea i~i modificii data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale astfel 

incat exercitiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilantiere raportate incepand cu urmatorul exercitiu financiar 1 l incheiat se ref era la 

data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri ~i cheltuieli corespund exercitiului financiar curent 2l, respectiv exercitiului financiar 
precedent celui de raportare. 

De exemplu, daca o societate care a avut exercitiul financiar diferit de anul calendaristic, opteaza sa revina la anul calendaristic incepand cu 01 ianuarie 2022, 
aceasta intocme~te raportari cantabile dupa cum urmeaza: 

pentru 31 decembrie 2021 - raportari cantabile anuale; 
pentru 31 decembrie 2022-situatii financiare anuale. 

D. Contabilizarea sumelor primite de la aqionari/ asociati - se efectueaza in contul 455 3l ,,Sume datorate actionarilor/asociatilor". 
In cazul in care imprumuturile sunt primite de la entitati afiliate, contravaloarea acestora se inregistreaza in contul 451 ,,Decontari intre entitatile afiliate". 

1) Acesta se referii la primul exercitiu financiar pentru care situatiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic. 

2) Acesta reprezinta primul exercitiu financiar care redevine an calendaristic. 

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilantiere cuprinse in situatiile financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2022 se refera la data de 
1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri ~i cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2022), respectiv exercitiului 
financiar precedent celui de raportare (2021). 

3) A se vedea, in acest sens, prevederile pct. 349 din reglementarile cantabile, potrivit carora sumele depuse sau lasate temporar de catre actionari/asociati la 
dispozitia entitatii, precum ~i dobanzile aferente, calculate in conditiile leg ii, se inregistreaza in cantabilitate in conturi distincte (contul 4551 ,,Aqionari/ asociati -
conturi curente", respectiv contul 4558 ,,Aqionari/ asociati - dobanzi la conturi curente"). 



Solduri I Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele f 10 sl F20 col.2 (an curent) 

Atentie ! Selectati mai intai tipul ent itatii (mari si mij locii/ mici/ micro) ! 

Conturi entitati mici 
.... l1_01_1 _sc_c_+>_F_1o_s._R3_1 __ __JI EJ 

1 (uhlmul rand sau nr.cr. rand necompletat) 

Nr.cr. Cont Suma 

1 
~ -



VIFRANA  S.A. 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021 

1 

 
1. INFORMAȚII GENERALE 
 
VIFRANA  S.A. (denumită în continuare „Societatea”) este o societate înființată în România, în anul 1998, cu sediul social în str. Călărași  
nr. 1, sc. B, et,2, ap,5, Constanța.  
 
Activitatea de bază a Societății este reprezentată de cultivarea strugurilor. VIFRANA  S.A  are ca activitate secundară Fabricarea 
vinurilor din struguri și comercializarea acestuia pe piața internă și în perspectivă pe piața externă. 
 
2. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE 

 
Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.  Aceste politici au fost aplicate 
în mod consecvent de-a lungul tuturor anilor prezentați, cu excepția cazului în care se prezintă altfel. 
 
 
Principiul continuităţii activităţii 
 
Societatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii. Acest principiu presupune că entitatea îşi continuă în 
mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Societatea a analizat situația actuală 
a comenzilor și a principalelor industrii legate de activitatea sa și se așteaptă ca situația actuală economică instabilă să ducă la o 
reducere a comenzilor, dar prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile consideră că principiul continuității activității nu va fi afectat. 
 
Moneda funcțională și de prezentare 
 
Aceste situații financiare sunt prezentate înlei, care este moneda funcțională a Societații. Situațiile financiare individuale sunt 
prezentate în lei, rotunjite, fără zecimale. Tranzacțiile realizate în monedă străină sunt exprimate în lei prin aplicarea cursului de 
schimb de la data tranzacției. Activele și datoriile monetare exprimate în monedă străină la sfârșitul exercițiului financiar sunt 
exprimate în lei la cursul de schimb de la data respectivă. Pierderile și câștigurile din diferențele de curs valutar,  realizate sau 
nerealizate, sunt prezentate în contul de profit și pierdere aferent exercițiului respectiv.   
 
Cursurile de schimb valabile la 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020 sunt: 
 

 31 decembrie 
2021  

31 decembrie 
2020 

 
EUR 4,9481  4,8694 
USD 4,3707  3,9660 

 
 

Tranzacții valutare 
 
Activele și datoriile nemonetare evaluate la valoare justă într-o monedă străină sunt convertite în moneda funcțională la cursul de 
închidere de la data la care a fost stabilită valoarea justă. 
 
Elementele nemonetare care sunt măsurate la cost istoric într-o monedă străină vor fi convertite la rata de schimb de la data 
tranzacției. 
 
Active șidatoriipetermenscurtșipetermenlung 
 
Compania prezintă active și datorii în situația individuală a poziției financiare pe baza clasificării termen scurt / termen lung.  

Un active este current atunci când: 

• Se așteaptă să fie realizat sau intenționat să fie vândut sau consumat în ciclul normal de funcționare 

• Este deținut în principal în scopul tranzacționării 

• Se așteaptă să fie realizat în termen de douăsprezece luni de la perioada de raportare, sau 

• Constituie numerar și echivalente de numerar. 
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Toate celelalte active sunt clasificate ca imobilizate. 
 
O datorie este pe termen scurt atunci când: 

• Se așteaptă să fie achitată în ciclul normal de funcționare 

• Este deținută în principal în scopul tranzacționării 

• Urmează să fie decontată în termen de douăsprezece luni de la perioada de raportare sau 

• Nu există niciun drept necondiționat de a amâna decontarea datoriei pentru cel puțin douăsprezece luni după perioada  
de raportare 

 
Activele și datoriile cu impozitul amânat sunt clasificate drept active și datorii pe termen lung. 
 
 
 
Imobilizări necorporale 
 

Imobilizările necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare 
din deprecierea imobilizărilor necorporale. 

 

Imobilizările necorporale sunt recunoscute atunci când sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere initială, respectiv: 

 

- dacă este probabil ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuite activului să-i  fie transmise entității, 

- costul activului poate fi evaluat fiabil. 
 
Amortizarea este calculată prin metoda liniară de-a lungul duratei de viață utilă. Durata de viață utilă estimată și metoda de 
amortizare sunt revizuite la sfârșitul fiecărei perioade de raportare, având ca efect modificări în estimările contabile viitoare.  
 
În calculul amortizării sunt folosite următoarele durate de viață utilă: 
 
Licenţe       1 - 5 ani 

 

 
Imobilizări corporale 
 
Terenurile și clădirile,echipamentele considerate a fi utilizate în producția sau furnizarea de bunuri sau servicii sau în scopuri 
administrative sunt înregistrate în bilanț la cost minus orice pierderi cumulate din depreciere. 
Costul inițial al imobilizărilor corporale îl reprezintă costul de achiziție care cuprinde prețul plătit furnizorului, inclusiv taxele vamale 
pentru import și alte taxe nerecuperabile, precum și orice alte costuri atribuibile direct punerii in funcțiune a activului și aducerii sale 
în locația și în condițiile de funcționare. 
 
În costul inițial al unei imobilizări corporale sunt incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea 
din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fiestimate 
credibil și Societatea are o obligație legată de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile 
estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea 
amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondență cu un cont de provizioane. 
 
Costurile includ onorariile profesionale și, pentru activele eligibile, costurile îndatorarii capitalizate în conformitate cu politicile 
contabile ale Societații. Astfel de active sunt clasificate la categoriile respective de imobilizări corporale atunci când sunt terminate 
sau gata de utilizare pentru scopul în care au fost prevăzute. Deprecierea acestor active, pe aceeași baza ca și alte active aflate în 
proprietate, începe atunci când activele sunt disponibile pentru utilizare în maniera dorită de conducere. 
 
Orice creștere din reevaluare care rezultă din reevaluarea acestor terenuri și clădiri este recunoscută în alte elemente ale rezultatului 
global și acumulată în capitaluri proprii, cu excepția cazului în care reia o scădere din reevaluare recunoscută anterior în contul de 
profit și pierdere, caz în care creșterea este creditată în contul de profit și pierdere în măsura scăderii trecute anterior pe cheltuieli. 
 
Amortizarea clădirilor se înregistrează în situația rezultatului global.
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Proprietățile în curs de construcție în scopuri de producție, închiriere și administrare sau în scopuri care nu au fost încă determinate 
sunt înregistrate la costul istoric. Amortizarea acestor active, pe aceeași bază ca și alte active corporale, începe atunci când activele 
sunt gata de utilizare. 
 
Amortizarea acestor active se înregistrează astfel încât să se diminueze costurile, altele decât costul terenurilor și proprietăților aflate 
în construcție, pe toată durata lor de viață estimată, pe bază liniară. 
 
Durata de viață utilă estimată, valorile reziduale și metoda de amortizare sunt revizuite la fiecare sfârșit de an, ceea ce duce la 
modificări ale estimărilor contabile viitoare. 
 
Activele deținute în cadrul contractelor de leasing financiar sunt amortizate pe toată durata de viață utilă, în mod similar cu activele 
deținute cu titlu de proprietate integral. 
 
Pierderea sau câștigul din vânzarea sau dezafectarea unui activ corporal se calculează ca diferență între veniturile din vânzări și 
valoarea contabilă netă a activului și sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.  
 
Clădiri și construcții speciale                                               8 - 60 ani 
Instalații și echipamente tehnice                                               3 - 30 ani 
Mijloace de transport                                                                                       4 - 6 ani 
 
 
Deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale 
 
La finalul fiecărei date de raportare, Societatea revizuiește valorile contabile ale imobilizărilor corporale și necorporale pentru a 
determina dacă există vreun indiciu că acele active au suferit pierderi prin depreciere. Dacă există un astfel de indiciu, suma 
recuperabilă a activului este estimată pentru a determina mărimea pierderii prin depreciere (dacă există). Atunci când nu este posibilă 
estimarea valorii recuperabile a unui activ individual, Societatea estimează valoarea recuperabilă a unității generatoare de numerar 
căreia îi aparține activul. Acolo unde poate fi identificată o bază de alocare consecventă, activele Sompaniei sunt de asemenea alocate 
unor unități individuale generatoare de numerar sau celui mai mic grup de unități generatoare de numerar pentru care se poate 
identifica o bază de alocare consecventă. 
 
Imobilizările necorporale cu o durată de viață utilă nedeterminată și imobilizările necorporale care nu sunt încă disponibile pentru 
utilizare sunt testate pentru depreciere cel puțin o dată pe an și ori de câte ori există indicii că activul poate fi depreciat. 
 
Valoarea recuperabilă este cea mai mare valoare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare și valoarea de utilizare. In evaluarea 
valorii de utilizare, fluxurile viitoare estimate de numerar sunt scontate la valoarea curentă utilizând o taxă de scont stabilită înainte 
de impozitare, care reflectă evaluările curente de piață a valorii temporale a banilor și riscurile specifice activului, pentru care fluxurile 
viitoare de numerar nu au fost ajustate.  
 
Daca valoarea recuperabilă a unui activ (sau unităti generatoare de numerar) este estimată a fi mai micădecât valoarea sa contabilă, 
valoarea contabilă a activului (sau a unitătii generatoare de numerar) este redusă la nivelul valorii recuperabile. Deprecierea este 
recunoscută imediat in profit sau pierdere, dacă activul relevant nu este contabilizat la o valoare reevaluată, caz in care deprecierea 
este tratată ca reducere a reevaluării. 
 
Acolo unde deprecierea se reversează,valoarea contabilă a activului (sau a unității generatoare de numerar) este majorată la nivelul 
noii estimări a valorii sale recuperabile, dar astfel încât valoarea contabilă crescută să nu depășească valoarea contabilă care ar fi fost 
stabilită dacă nu ar fi fost recunoscută deprecierea pentru activ (unitatea generatoare de numerar) în anii precedenți. O pierdere prin 
depreciere este recunoscută imediat în contul de profit și pierdere, cu excepția cazurilor în care activul relevant este înregistrat la 
valoarea reevaluată, caz în care pierderea prin depreciere este tratată ca o descreștere prin reevaluare. 
 
 
Active și pasive financiare 
 
Activele financiare ale Societății includ investiții, numerar și echivalente de numerar, creanțe comerciale. Datoriile financiare includ 
datoriile comerciale, datorii cu bugetul statului și alte datorii. Pentru fiecare element, politicile contabile privind recunoașterea și 
evaluarea sunt prezentate în această notă. Conducerea consideră că valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximează 
valorile lor contabile. 
 
 

 
 



VIFRANA  S.A. 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021 

4 

Clasificarea investițiilor depinde de natura și scopul acestora și se determină la data recunoașterii inițiale. 

 
Deprecierea activelor financiare 
 
Activele financiare, altele decât cele la valoarea justă prin contul de profit și pierdere, sunt evaluate pentru indicii de depreciere la 
sfârșitul fiecărei perioade de raportare.  
 
Activele financiare sunt considerate a fi depreciate atunci când există dovezi obiective că unul sau mai multe evenimente au avut loc 
după recunoașterea inițială și au avut un impact asupra fluxului de numerar viitor aferent investiției. 
 
Anumite categorii de active financiare, cum ar fi creanțele comerciale, sunt evaluate pentru depreciere în mod colectiv, chiar dacă 
sunt evaluate ca nefiind depreciate individual. Dovezi obiective de depreciere pentru un portofoliu de creanțe ar putea include 
experiența anterioara a Societații în ceea ce privește încasarea plăților, o majorare a plăților restante peste termenul de creditare, 
precum și modificari vizibile ale condițiilor economice naționale si locale care sunt corelate cu incidentele de plata privind creanțele.  
 
Valoarea contabilă a activului financiar se reduce cu pierderea din depreciere, direct pentru toate activele financiare, cu excepția 
creanțelor comerciale, caz în care valoarea contabilă este redusă prin utilizarea unui cont de provizion. În cazul în care o creanță este 
considerată nerecuperabilă, aceasta este amortizată și dedusă din provizion. Recuperările ulterioare ale sumelor amortizate anterior 
sunt creditate în contul de provizion. Modificările valorii contabile a contului de provizion sunt recunoscute în contul de profit și 
pierdere.  
 
De recunoașterea activelor și pasivelor 
 
Societatea derecunoaște activele financiare numai atunci când drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie expiră sau 
transferă activul financiar și, în mod substanțial, toate riscurile și beneficiile aferente activului către o altă entitate. 
 
Societatea de recunoaște datoriile financiare dacă și numai dacă toate obligațiile sale au fost plătite, anulate sau au expirat.  

 
Stocuri 
 
Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costurile, inclusiv o parte corespunzătoare 
cheltuielilor fixe și variabile indirecte sunt alocate stocurilor deținute prin metoda cea mai potrivită clasei respective de stocuri. 
majoritatea fiind evaluată pe baza mediei ponderate. Valoarea realizabilă netă reprezintă prețul de vânzare estimat pentru stocuri 
minus toate costurile estimate pentru finalizare și costurile aferente vânzării. 
 
Clienți și alte creanțe 
 

Clienții și alte creanțe sunt înregistrate inițial la valoare nominală, care aproximează valoarea justă si sunt ulterior reduse prin ajustări 
corespunzătoare pentru sumele nerecuperabile estimate. 

 

La estimare Societatea se bazează pe vechimea soldurilor de creanțe și pe experiența istorică. 

 

Creanțele comerciale individuale sunt de recunoscute cand Societatea consideră că acestea nu sunt recuperabile și după ce au fost 
întreprinse toate demersurile legale. Dificultățile financiare semnificative ale debitorului, probabilitatea ca debitorul să intre în 
faliment sau în procedura de reorganizare financiară sau în incapacitate de plată sunt considerate indicii pentru deprecierea 
creanțelor. Pierderea din depreciere este înregistrată în contul de profit și pierdere. 

Valoarea creanței este prezentată în situația poziției financiare. 

 

 

Numerar și conturi la bănci 
 

Trezoreria și echivalentele de trezorerie includ numerarul din casă și depozitele constituite la bănci care sunt imediat convertibile 
într-o sumă cunoscută de numerar și sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii. Disponibilitațile bănești în valută 
sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarșitul perioadei. 

 
Furnizori si alte datorii 

 

Datoriile către furnizori și alte datorii sunt înregistrate la costul amortizat și includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de 
produse, lucrări executate și servicii prestate. 
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În contabilitatea furnizorior se înregistreaza operațiunile privind cumpărările de materiale și serviciile executate de terți. Avansurile 
acordate furnizorilor se înregistreaza în conturi distincte. 

 

Contabilitatea datoriilor se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. 

 

Datoriile sunt clasificate în datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung. 
 
Împrumuturi 

Împrumuturile sunt recunoscute inițial la valoarea justă, net de costurile de tranzacționare aferente. 

Împrumuturile sunt înregistrate ulterior la cost amortizat; orice diferență dintre sumele obținute din vânzare și valoarea de 
recuperare este recunoscută în contul de profit și pierderi de-a lungul perioadei împrumuturilor utilizând metoda ratei dobânzii 
efective. 

Împrumuturile sunt clasificate ca datorii curente, cu excepția cazului în care Societatea are dreptul necondiționat de a amâna 
stingerea datoriei pentru cel putin 12 luni după data bilanțului contabil. 

Împrumuturile bancare (toate sub forma descoperitului de cont) nu au scadențe specifice și sunt clasificate ca datorii curente. 

Societatea monitorizează capitalul pe baza gradului de îndatorare. Această rată este calculată ca raport între datoria netă și capitalul 
total. Datoria netă se calculează ca împrumuturi totale (incluzând împrumuturile atât pe termen scurt cât și pe termen lung) mai 
puțin numerarul și echivalentele de numerar. 

 
Provizioane 
 
Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație prezentă (legală sau implicită) ca urmare a unui eveniment 
trecut, este probabil ca Societatea să fie obligată să achite datoria și atunci când se poate face o estimare fiabilă a datoriei respective. 
 
Valoarea recunoscută ca provizion este cea mai buna estimare a contravalorii necesare pentru decontarea obligației actuale la 
finalul perioadei de raportare, luând în considerare riscurile și incertitudinile din jurul obligației. Atunci când un provizion este 
măsurat folosind fluxurile de numerar estimate pentru a deconta obligația actuală, valoarea contabilă a acestuia este valoareă 
actuală a acelor fluxuri de numerar. 
 

Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii și se constituie pentru: 

 

a) litigii; 

b) restructurare; 

c) beneficiile angajatilor 
d) alte provizioane 

 
Recunoașterea veniturilor 
 
Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a sumelor încasate sau care urmează să fie încasate. Veniturile sunt reduse cu retururile 
estimate ale clienților, cu rabaturile comerciale și cu alte facilități similare. 
 
Venituri din contractele cu clienții 
 
Veniturile se evaluează pe baza contraprestației la care Societatease așteaptă să aibă dreptul într-un contract cu un client și exclude 
sumele colectate în numele terților. Societatea recunoaște veniturile atunci când transferă controlul unui produs sau serviciu unui 
client. 
 
Veniturile din vânzări sunt reduse pentru retururi, reduceri comerciale și alte reduceri similare. Regula de bază este că prețurile / 
tarifele sunt calculate pe baza costurilor + profitului, în condițiile pieței.  
 
Societatea are următoarelecategorii de venituri: 
 
Vânzarea de bunuri 
 
Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când bunurile sunt livrate și dreptul de proprietate a fost transferat, 
moment în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare: 
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• Entitatea a transferat cumpărătorului toate riscurile și beneficiile semnificative ale dreptului de proprietate asupra 
bunurilor; 

 

• Entitatea nu deține nicio implicare managerială asociată proprietății sau controlului efectiv asupra bunurilor vândute; 
 

• Valoarea veniturilor poate fi evaluată într-un mod fiabil; 
 

• Este probabil că beneficiile economice vor fi direcționate către entitate și 
 

• Costurile suportate sau care urmează să fie suportate pentru tranzacție pot fi evaluate în mod fiabil. 
 

Mai exact, veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când bunurile sunt livrate și dreptul de proprietate este 
transferat.  
 
Veniturile sunt înregistrate pe baza unui contract aprobat între părți, iar părțile sunt angajate să își îndeplinească obligațiile. 
Drepturile și condițiile de plată ale fiecărei părți pot fi ușor identificate. Contractele au substanță comercială și este probabil ca 
entitatea să colecteze contravaloarea la care va avea dreptul în schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului 
 
Venituri și cheltuieli financiare 
 
Veniturile financiare cuprind venituri din diferențe de curs valutar  
 
Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu diferențe de curs valutar. 
 
Câstigurile și pierderile din diferențe de schimb valutar privind activele și datoriile financiare sunt raportate pe o bază netă fie ca venit 
financiar, fie ca și cheltuială financiară, in functie de fluctuațiile valutare: câstig net sau pierdere netă. 
 

Alte venituri — includ venituri din amenzi, penalităti despăgubiri etc. 
 
 
Active șidatoriicontingente 

O datorie contingent este: 

- o posibilă obligație care decurge din evenimente anterioare și a cărei existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția 
unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte care nu intră în totalitate sub controlul Societatii; sau 

- o obligație prezentă care rezultă din evenimente trecute care nu este recunoscută deoarece: 

a. nu este probabil ca o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice să fie necesară pentru decontarea 
obligației; sau 

b. valoarea obligației nu poate fi evaluată suficient de credibil. 
 
Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare ale Societății, dar sunt prezentate, cu excepția cazului în care 
posibilitatea unei ieșiri de resurse care înglobează beneficii economice este redusă. 
 
Un activ contingent este un activ posibil care rezultă din evenimente anterioare și a cărui existență va fi confirmată numai de apariția 
sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte,care nu se află în totalitate sub controlul Societății. 
 

Un activ contingent nu este recunoscut în situațiile financiare ale Societății, dar este prezentat atunci când este probabilă o intrare 
de beneficiie conomice 
 
Tranzacții valutare 

 
 Societatea operează în România, iar moneda sa funcțională este RON.  
 
 Tranzacțiile în valută sunt convertite în moneda respectivă a entității la cursurile de schimb valabile la data tranzacțiilor. Activele și 

pasivele monetare exprimate în valută la data raportării sunt reconvertite în moneda funcțională la cursul de schimb de la acea dată. 
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Câștigul sau pierderea în valută din elementele monetare este diferența dintre costul amortizat în moneda funcțională la începutul 
perioadei, ajustat pentru dobânzile și plățile efective în cursul perioadei, și costul amortizat în valută convertit la cursul de schimb de 
la sfârșitul perioadei. Activele și pasivele nemonetare denominate în valută care sunt evaluate la valoarea justă sunt reconvertite în 
moneda funcțională la cursul de schimb de la data determinării valorii juste. Diferențele în valută care rezultă din reconversie sunt 
recunoscute în contul de profit sau pierdere. Elementele nemonetare care sunt evaluatela cost istoric într-o monedă străină sunt 
convertite utilizând cursul de schimb de la data tranzacției. 

 
 Costuri legate de împrumuturile pe termen lung 

 
Costurile legate de împrumuturile pe termen lung direct atribuibile achiziției, construcției sau producției de active, care sunt active 
care necesită o perioadă substanțială de timp pentru a fi utilizate sau destinate vânzării, se adaugă la costul acestor active, până în 
momentul în care activele respective sunt gata pentru a fi utilizate în scopul lor sau pentru vânzare. Veniturile din investirea 
temporară a împrumuturilor specifice până în momentul în care împrumuturile sunt cheltuite cu active sunt deduse din costurile 
aferente împrumuturilor pe termen lung eligibile pentru valorificare. 

 
 Toate celelalte costuri de îndatorare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în perioada în care sunt suportate. 
 

Contribuții pentru angajați  
 
Societatea, în desfășurarea normală a activității, efectuează plăți către statul român pentru contribuția asigurătorie pentru muncă 
conform nivelurilor stabilite în condițiile legii și în vigoare pe parcursul anului, calculată pe baza salariilor brute în numele angajaților 
săi. Valoarea acestei contribuții se înregistrează în contul de profit și pierdere drept cheltuială salarială aferentă. 
 
Impozitarea 
 
Impozitul curent 
 
Impozitul curent se bazează pe profitul impozabil al anului. Profitul impozabil diferă de profitul înaintea impozitării raportat în situația  
profitului și a pierderii, deoarece exclude elementele de venituri și cheltuieli care sunt impozabile sau deductibile în alți ani și exclude 
de asemenea elementele care nu sunt niciodată impozabile sau deductibile. Datoria Societății cu impozitul curent este calculată 
utilizând ratele de impozitare în vigoare sau aflate în mod substanțial în vigoare la data raportării. 
 
Impozitul pe venit aferent perioadei încheiate la 31 decembrie 2021 a fost de 16% (31 decembrie 2020: 16%). 
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3. IMOBILIZĂRI CORPORALE 

 

  Teren la cost    Clădiri la cost   

 Instalații și mașini, 
echipamente și 

autovehicule la cost    Active biologice productive  
Imobilizări corporale 

în curs de execuție 

 Avansuri 
pentru 

imobilizări 
corporale 

 

 TOTAL  

          
 

 
 

 
La 1 ianuarie  2021 5.366.858  5.213.314  11.024.346  6.793.983    33.252  28.431.753 

              
Intrări -  -  395.827  -  12.300  158.419  566.546 

Ieșiri -  -       (4.699)  -    178.903       (183.602) 

              
La 31 decembrie 2021 5.366.858  5.213.314  11.415.474  6.793.983  12.300  12.768  28.814.697 

              

              

AMORTIZARE ACUMULATĂ          
 

 
 

 

              
La 1 ianuarie 2021                    -   2.188.425  8.265.016  4.502.545                     -     14.955.986 

              
Cheltuieli cu amortizarea -  218.690  1.049.086  424.893  -    1.692.669 

Ieșiri -    587  -  -    587 

              
La 31 decembrie 2021                    -   2.407.115  9.313.515  4.927.438                     -     16.648.068 

              
Valoarea contabilă              

La 31 decembrie  2021 5.366.858  2.912.758      11.024.164   1.866.545      12.166.629 

 

La 31.12.2021, în valoarea imobilizărilor corporale sunt incluse instalațiile și utilajele cu care societatea își desfășoară activitatea: liniile tehnologice pentru crama, liniile de îmbuteliere și 
etichetare, mașini de stropit via, tractoare agricole, combină de recoltat. 

În anul 2021, societatea a achiziționat o mașină de balotat coarde în valoare de 110.837 RON, două discuri viticole în valoare totală de 22.000 RON, o mașină de cârnit în valoare de 42.167 
RON și două palpatoare cu freză în valoare cumulată de 140.920 RON  

Ca urmare a procesului de inventariere la 31.12.2021, societatea a înregistrat un plus de inventar în valoare de 66.799 RON, reprezentat de un tractor agricol și a casat o centrală termică în 
valoare de 4.699 RON. 

În anul 2021, societatea a plătit un avans în valoare de 12.768 pentru o mașină de fertilizat .
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4. IMOBILIZĂRI NECORPORALE  

 

Concesiuni 
și 

brevete  

Alte 
imobilizări 

necorporale  Total  

COST      
      

      
La 31 decembrie 2021 6.646  -  6.646  
     6.647  

 
5. ALTE ACTIVE IMOBILIZATE 
 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

     
  -  - 
  -  - 
 Garanție vama antrepozit  23.801  23.784 

  
Total 23.801  23.784 

 
 
6. STOCURI 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    
Materii prime 171.142  357.119 
Materiale auxiliare 51.930  66.045 
Producție în curs de execuție 623.456  766.821 
Produse finite 924.682  2.793.987 
Ambalaje 7.510  5.508 
Materiale consumabile 131.418  48.347 
Combustibil 10.964   
Piese de schimb 389   
Obiecte de inventar 31.146  3.476 
Mărfuri 1.066  12.501 

Avansuri achitate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de 
natura stocurilor 80.960 

 
6.242 

 
Total 2.034.663 

 
4.060.046 

 
 
Materiile prime în valoare de 171.142 RON sunt folosite în procesul de producție și se compun din vin vrac, capișoane, sticle și 
holograme. 
În materiale auxiliare sunt prezentate etichetele, iar în materialele consumabile sunt incluse: substanțele pentru tratamente și tăruși 
pentru vița de vie. 
Producția în curs de execuție în valoare de 623.456 RON reprezintă costurile efectuate de societate până la 31.12.2021 pentru noua 
producție de  struguri din anul 2022. Aceasta sumă cuprinde costuri direct cu materiile prime, materiale, cheltuieli directe aferente  
producției de struguri, salariile personalului direct implicat, precum și o cotă de cheltuieli indirecte. 
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7. CREANȚE COMERCIALE ȘI ALTE CREANȚE 

 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

 
  

 
Creanțe comerciale 809.902  639.300 
Avansuri plătite furnizorilor de servicii 15.438  - 
TVA neexigibilă 1.336  1.890 
Debitori diverși și alte creanţe 4.166  10.551 
Ajustări de valoare debitori diverşi (2.624)  - 

    
Total 828.218  651.741 

 

Creanţele în valută existente la data de 31.12.2021 sunt prezentate în bilanţ la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR 
în ultima zi lucrătoare a anului, diferenţele favorabile sau nefavorabile de curs fiind reflectate în conturi de cheltuieli sau venituri din 
diferenţe de curs. 

La 31.12.2021 în valorea debitorilor diverși și alte creanțe societatea a prezentat sumele de recuperat de la Fondul Național Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate. 

 

 

 
Modificări ale provizionului pentru debitori diverşi 
 
 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    
Sold la începutul anului 2.624  - 

 
Sold la sfârșitul anului 2.624  - 

 

Ajustările de valoare debitori diverși reprezintă sume vechi și neîncasate de societate până la 31.12.2021 de la Fondul National Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate. 

În continuare Societatea depune toate diligențele pentru recuperarea acestor sume.  
 
 

8. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Conturi bancare în RON 158.133  1.175.842 

Conturi bancare în valută 31.692  381.329 

Casa în RON 167  105.134 

Casa în valută   1.144 

 
Total 189.992 

 
1.663.449 

 

Numerarul și echivalentele de numerar cuprind: numerarul disponibil în casierie și conturi curente la bănci. 

Societatea are la 31.12.2021 conturi deschise la băncile: CEC Bank, OTP Bank, Procredit Bank și la Trezoreria Mun. Constanța. 
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9. CHELTUIELI ÎN AVANS 
 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Cheltuieli în avans 15.943  1.388 

- Sume de reluat într-o perioadă mai mică de un an 15.943  1.388 

- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an    
 
 
 
La 31.12.2021 societatea prezintă în cheltuieli în avans: licențe și abonamente pentru soft-urile și platformele utilizate și prime de 
asigurare. 
 
 
10. CAPITAL EMIS  

 
La data de 31 decembrie 2021, structura acționariatului Societății este următoarea: 

Structura acționariatului Valoare  Cotă 

    
Personae fizice 1.525.355  15,19% 
Persoane juridice 8.518.316  84,81% 

 
Total  10.043.671  100% 

 
 

 
11. REZERVE 

 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Rezerve legale 166.598  166.598 

Rezerva din reevaluare 259.320  285.886 

Alte rezerve 4.810.779  4.810.779 

 
Total 5.236.697 

 
5.263.263 

 
 
La 31.12.2021, rezervele legale nu au atins limita maximă legală de 20% din capitalul social. Având în vedere că societatea a 
înregistrat pierdere în anul 2021, nu s-a putut înregistra majorare în cunatum de 5% din profit. 

 

 

 
 

12. PROVIZIOANE 
 
Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită și care la data bilanțului este probabil să existe sau 
este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce privește valoarea sau data la care vor apărea. 

La data bilanțului, valoarea unui provizion reprezintă cea mai bună estimare a cheltuielilor probabile sau, în cazul unei obligații, a 
sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depăși din punct de vedere valoric sumele care sunt 
necesare stingerii obligației curente la data bilanțului. 
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Societatea a înregistrat un provizion pentru serviciile de audit în valoare de 26.502 RON nefacturate. 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Alte provizioane 26.502  - 

 
Total  26.502 

 
- 

 
 
 
13. DATORII COMERCIALE ȘI ALTE DATORII 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Datorii comerciale  334.320  459.103 

Furnizori facturi de sosit 9.425  45.498 

Avansuri clienți 412  10.027 

Datorii cu salariile angajaților -  56.124 

Datorii cu asigurările sociale 62.500  46.057 

TVA de plată 59.413  48.317 

Alte împrumuturi şi datorii asimilate 71.631  55.399 

Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 13.657  12.404 

 
Total  551.358 

 
732.929 

 
 
La 31.12.2021 societatea prezintă datorii cu asigurările sociale, impozitele aferente salariilor și TVA în valoare totala de 135.570 RON, 
sumă pentru care a fost solicitată eșalonare la plată în anul 2022. 
Valoarea altor împrumuturi și datorii asimilate cuprinde valoarea finanțărilor acordate de acționari în valoare totală de 63.319 RON 
și divindede vechi distribuite și neachitate în valoare de 7.938 RON. 
 
 
 
14. VENITURI ÎN AVANS 

 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021  

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Venituri în avans 4.140.211  4.901.908 

- Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 761.696  761.696 

- Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 3.378.515  4.140.212 

 
 

La 31.12.2021 societatea prezintă venituri în avans în valoare de 4.140.211 RON, care reprezintă subvenția primită în perioada 2014 
-2017 prin intermediul unor proiecte cu finanțare din fonduri Europene. Valoare finanțării a fost destinată achiziționării de imobilizări 
corporale și active biologice. Această sumă se reia pe veniturile anuale ale societății concomitent cu amortizarea reperelor 
achiziționate. 
 
 
 
 
 
 



VIFRANA  S.A. 
NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE 
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021 

13 

15. INSTRUMENTE FINANCIARE 
 
 
a) Gestionarea riscului de lichiditate 
 
Administrarea prudentă a riscului de lichiditate implică menținerea unei cantități suficiente de numerar și suficiente linii de credit 
disponibile, monitorizarea continuă a fluxurilor de numerar estimate și prezente și corelarea scadențelor activelor și datoriilor 
financiare. Datorită naturii activității sale, Societatea intenționează să fie flexibilă cu privire la opțiunile de finanțare. 
 
b) Valoarea justă a instrumentelor financiare 
 
Valorile juste ale activelor și datoriilor financiare sunt determinate după cum urmează:  
 

• valoarea justă a activelor și datoriilor financiare cu termeni și condiții standard și tranzacționate pe piețe active lichide 
este determinată prin referință la prețurile de piață cotate; 

 

• valoarea justă a altor active și datorii financiare (exclusiv instrumente derivative) este determinată în conformitate cu 
modelele de prețuri general acceptate, pe baza analizei fluxurilor de numerar scontate, utilizând prețuri din 
tranzacțiile curente de piață observabile; și 

 

• valoarea justă a instrumentelor derivative este calculată utilizând prețurile cotate. Acolo unde astfel de prețuri nu 
sunt disponibile se utilizează analiza fluxurilor de numerar scontate, utilizând curba de randament aplicabilă duratei 
instrumentelor derivative care nu includ opțiuni și modelele de evaluare a opțiunilor pentru instrumente derivative 
care au la bază opțiuni. 

 
Instrumentele financiare din bilanțul contabil includ creanțe comerciale și alte creanțe, numerar și echivalente de numerar, 
împrumuturi pe termen scurt și lung și alte datorii. Valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximează valorile contabile ale 
acestora. Valorile contabile reprezintă expunerea maximă a Societății la riscul de credit aferent creanțelor existente. 
 
 
Indicatori  de lichiditate  

 
Indicatorul lichiditățiii curente stabilit pe baza formulei 
 
 
Active curente (Indicatorul capitalului circulant)  
    -------------------------------------------------- 
                Datorii curente 
 
 Este la sfârșitul anului 2021 de 5,61 
valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2. 
- ofera garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. 
 
 
Indicatorul lichidității imediate stabilit pe baza formulei 
 
Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)  
    ----------------------------------------------- 
                  Datorii curente 
 
Este la sfârșitul anului 2021 de 1,96. 
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16. VENITURI 
 
O analiză a veniturilor Societății pentru exercițiul financiar este prezentată mai jos: 
 

 

Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2021 

 Anul încheiat la 
 31 decembrie  

2020 

    

Venituri din producția vândută 4.664.550  5.587.181 

Venituri din vânzare de mărfuri 17.290  5.445 

Reduceri comerciale acordate (128.719)  (163.652) 

Venituri aferente cost de producție 3.313.212  5.167.046 

Venituri din alte activități 1.296.153  1.570.483 

Venituri financiare 11.199  3.442.148 

    

Total 9.173.685  15.608.651 

 
 
 
17. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII ŞI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAŢIE, CONDUCERE ŞI DE SUPRAVEGHERE  
 
a) Societatea nu are obligații contractuale legate pensii față de foştii directori şi administratori. 
 
Nu au fost acordate avansuri şi credite directorilor şi administratorilor, altele decât cele pentru deplasări în intersul serviciului. 
Societatea are încheiat contract de asigurare de răspundere profesională pentru directorii şi administratorii săi la data de 31.12.2021. 

 
La 31 decembrie 2021, respectiv 2020,cheltuielile cu personalul au fost următoarele: 
 

 

Exercițiul financiar 
încheiat la  

31 decembrie 
 2021   

Exercițiul financiar 
încheiat la  

31 decembrie 
 2020 

    
Cheltuielile cu salariile şi indemnizațiile 1.163.377  1.135.389 
Contribuția asigurătorie pentru muncă 28.023  25.546 
Valoarea tichetelor de masă acordate 5.290  - 

    
TOTAL 1.196.690  1.160.935 

    
IndemnizațiiConsiliuAdministrație 82.056  - 

    
TOTAL 1.268.489  1.160.935 

 
 
Numărul mediu de salariați şi a altor persoane asimilate aferent exercițiului financiar 2021 a fost de 23 de persoane, iar numărul 
efectiv la 31.12.2021 a fost de 24 persoane. 
 
Numărul mediu de salariațişi a altor persoane asimilate aferent exercițiului financiar 2020 a fost de 21 de persoane, iar numărul 
efectiv la 31.12.2020 a fost de 26 persoane. 
 
Administratea societății în exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 a fost realizata de Consiliul de Administrație, format din: 

- Burcaș Eusebiu – membru 
- Vucmanovici Luca – membru 
- Vucmanovici Octavian – membru 
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18. REPARTIZAREA PROFITULUI 
 

    

Sold la  
31 decembrie 

 2021   

Sold la  
31 decembrie 

 2020 

          
Profit net de repartizat   0  1.461.769 

- rezerve legale   -  73.088 
- acoperire pierdere din anii anteriori   -  1.388.681 
- dividende etc.   -  - 

 
Profit nerepartizat   0  0 

 
 

Rezerva legală si rezerva aferentă facilitaților fiscale nu pot fi distribuite acționarilor. 
Societatea a înregistrat pierdere la 31.12.2021 în valoare de 3.393.842 RON. Cea mai mare parte a pierderii s-a datorat calamitățiilor. 
În cursul anului 2021, 90% din producția societății a fost afectată de ploile torențiale. Astfel,societatea a recunoscut o cheltuială cu 
calamități în sumă de 2,827,232 RON. 
 

 
 

 
19. ANGAJAMENTE ȘI CONTINGENȚE 

 
Datorii contingente 
 
Impozitarea 
 
Sistemul de impozitare din România este încă în curs de dezvoltare și este supus la diverse interpretări și schimbări constante, care 
uneori pot fi retroactive. Deși impozitul datorat efectiv pentru o tranzacție poate fi redus,penalitățile pot fi semnificative, deoarece 
pot fi calculate la valoarea tranzacției plus un procent. În România, termenul de prescripție pentru inspectiile efectuate de autoritățile 
fiscale este de 5 ani. Conducerea consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate. 
 
În conformitate cu prevederile emise de catre Ministrul Finantelor Publice, care reglementează regimul fiscal al elementelor de capital 
propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data înregistrării lor în contabilitate, datorită naturii lor,în cazul în 
care Societatea va schimba în viitor destinaţia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire către actionari), 
aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit. 
 
Mediul înconjurător 

 
Reglementările privind mediul sunt încă în curs de dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nicio obligație la 31 decembrie 
2021 sau 31 decembrie 2020 pentru costuri anticipate, inclusiv onorariijuridice și de consultanță, studii de amplasament, proiectarea 
și implementarea planurilor de remediere a mediului înconjurător. 
 
În anul 2021 societatea a inregistrat o pierdere din calamități : 
 
Calamitatea suprafețelor cu viță de vie nobilă s-a produs din cauza regimului pluviometric sever din lunile aprilie - iulie 2021. Ploile 
torențiale abundente cu frecvență aproape zilnică au cauzat un atac masiv de putregai negru. Efectul de combatere al tratamentelor 
cu substanțe de contact (singurele permise în viticultura  ecologică) a fost anihilat de ploile abundente și foarte frecvente.  
 
20.ONORARII DE AUDIT 
 
Auditorul VIFRANA SA este MGMT AUDIT & BPO SRL. 
 
21. EVENIMENTE ULTERIOARE 
 
Având în vedere starea de război din Ucraina generată de conflictul armat dintre Federația Rusă și statul Ucraina, precum și 
măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de către UE considerăm că există anumite riscuri / oportunități care pot influența 
situațiile financiare prezentate mai sus: 
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- Creșterea inflației în primul trimestrul al anului 2022, precum și prognoza nefavorabilă pentru perioada aprilie – 
decembrie 2022 care pune presiune pe salarii, precum și pe creșterea prețurilor materiilor prime care se regăsește în 
prețurile de vânzare a produselor finite. 

- Posibila întreruperea a provizionării cu energie electrică sau variații semnificative ale prețurilor cu energia electrică. 
- Posibila creștere a prețului transportului în cazul în care prețul petrolului/baril va înregistra creșteri. 
- Intensificarea atacurilor cibernetice între Federația Rusă și țările considerate adversary sau potențiali adversari; 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________     ____________________ 
VUCMANOVICI OCTAVIAN,     PARTAL HARIETA, 
DIRECTOR GENERAL     DIRECTOR ECONOMIC 
 



 

MGMT AUDIT & BPO SRL, cu sediul in Bucuresti, Intrarea Amzei, nr.2, Mansarda, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. 

J40/14885/2014, CUI 33928794, Cod IBAN: RO81BACX0000001955039000 – Unicredit Bank, e-mail management@mgmtgroup.ro 

 

 
Bucuresti, 28 Martie 2022 
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Raportul auditorilor independenti catre actionarii,  
VIFRANA SA 
 
  
Raport asupra situatiilor financiare individuale 
 
 
 
Opinie calificata 
 
Am auditat Situatiile Financiare ale societatii VIFRANA SA, cu sediul in cu sediul in Municipiul Constanta, 
Strada Calarasi, Nr. 1, Scara B, Etaj 2, Ap. 5, Judet Constanta, cod fiscal RO 10684445 („Societatea”), care 
cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere si un sumar al politicilor contabile 
semnificative si alte note explicative. 
 
Situatiile financiare individuale mentionate se refera la: 
 

Total active                                  15,265,892 RON 

Capitaluri proprii 10,547,821 RON 

Cifra de afaceri                                  4,553,120 RON 

Rezultatul anului -pierdere      (3,393,842) RON 

                  
In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale aspectelor mentionate in paragraful „Bazele opiniei cu 
rezerve”, situatiile financiare prezinta in mod fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a 
societatii VIFRANA SA, la 31.12.2021 si performanta sa financiara pentru anul care s-a incheiat la acea data, 
in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice din Romania nr 1802/2014 cu modificarile 
ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. 
 
 
 
Bazele Opiniei cu rezerve 
 
Societatea nu a fost auditata la 31 Decembrie 2020, 2021 fiind primul an auditat. Noi am fost numiti ca 
auditori ai societatii pe data de 26 Martie 2021. Dupa efectuarea tuturor testelor de audit, conform 
Standardelor Internatioanle de Audit, noi nu am fost in masura sa obtinem un grad satisfacator de asigurare 
asupra soldurilor initiale si nu ne-am putut asigura nici prin alte teste alternative. In consecinta, orice 
ajustari care ar putea fi determinate ca fiind necesare asupra soldurilor de deschidere, ar putea afecta 
contul de profit si pierdere al anului 2021 si al rezultatului reportat la 31 Decembrie 2021. 
 
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Responsabilitatile noastre 
conform acestor standarde sunt descrise mai detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului pentru 
auditul situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate conform Codului 
etic al profesionistilor contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili 
(codul IESBA) si conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania 
si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Consideram 
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ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza pentru opinia 
noastra. 
 
 
 
Alte aspecte 
 
Atragem atentia asupra Notei 21 – Evenimente ulterioare. In luna februarie 2022 a inceput conflictul armat 
dintre Federatia Rusa si statul Ucraina. In urma acestui conflict UE a impus o serie de masuri restrictive 
impuse Rusiei si Belarus-ului. Nu se poate prognoza cum va evolua situatia, ceea ce duce la o serie de 
oportunitati / riscuri in ceea ce priveste activitatea economica. Conducerea companiei monitorizeaza 
continuu situatia si a luat in considerare riscurile operationale care ar putea sa afecteze activitatea 
societatii si au in vedere implementarea unor masuri care sa atenueze posibilele riscuri. Estimarea 
Conducerii fiind ca Societatea va avea resurse suficiente pentru a-si continua activitatea pentru o perioada 
previzibila.  
 
Cu toate acestea, concluzia se bazeaza pe informatiile disponibile la data emiterii acestor situatii financiare, 
iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activitatii viitoare a Societatii poate diferi de estimarea 
Conducerii. Opinia nostra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect. 
 
 
 
Aspecte-cheie de audit 
 
Aspecte-cheie de audit sunt acele aspecte care, conform rationamentului nostru profesional, au avut cea 
mai mare importanta in auditul nostru asupra situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte 
au fost tratate in contextul auditului nostru asupra situatiilor financiare ca intreg si in formarea opiniei 
noastre asupra acestora si nu furnizam o opinie separata cu privire la aceste aspecte. 
 

Aspect Cheie audit Modul de abordare in cadrul auditului 
 
Recunoasterea veniturilor  
 
A se vedea Nota 16 „Venituri”, politica de 
recunoastere a veniturilor prezentata in nota 2 
„Politici contabile semnificative”. 
 
In conformitate cu Standardele Internationale de 
Audit, exista un risc implicit in recunoasterea 
veniturilor, datorita presiunii pe care conducerea 
o poate resimti in legatura cu obtinerea 
rezultatelor planificate. 
 
Societatea realizeaza venituri in baza intelegerilor 
contractuale incheiate cu clientii sai pentru 
vanzarea de produse finite. 

 
Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

✓ Evaluarea princiipilor de recunoastere a 
veniturilor conform OMFP 1802/2014 si in 
raport cu politicile contabile ale societatii; 

✓ Testarea existentei si eficacitatii 
controalelor interne precum si efectuarea 
de teste de detalii in scopul verificarii 
inregistrarii corecte a tranzactiilor; 

✓ Examinarea acuratetei ajustarilor 
efectuate de societate pentru respectarea 
principiului independentei exercitiilor, 
avand in vedere conditiile de livrare si 
prevederilor contractuale referitoare la 
modalitatile de livrare; 
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Veniturile din vanzarile de bunuri sunt 
recunoscute in momentul in care Societatea a 
transferat cumparatorului principalele riscuri si 
beneficii asociate detinerii bunurilor, care de 
regula este momentul livrarii. 
 
Existenta si evaluarea stocurilor 
 
In conformitate cu cele prezentate in nota 6 
„Stocuri”, stocurile totale sunt in valoare de 
2,034,663 RON si reprezinta cca 13% din totalul 
activelor societatii, evaluarea acestora implicand 
un nivel ridicat de judecata al managementului. 
Aceste stocuri constau in principal in materii 
prime, materiale, marfuri si productie in curs de 
executie. 
 
Evaluarea stocurilor se face, in principiu, la 
valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea 
realizabila neta. 
 
Evaluarea la cost include diferite componente 
precum costul de productie sau de achizitie, 
inclusiv reducerile comerciale primite. 
 
Productia in curs de executie, cuprinde costurile 
directe cu materii prime, materiale, salariile 
personalului direct implicat, precum si o cota de 
indirecte. 
 
 
 

✓ Testarea pe baza unui esantion a 
soldurilor creantelor comerciale la 31 
Decembrie 2021 prin transmiterea de 
scrisori de confirmare. 

✓ Proceduri analitice privind marja bruta 
prin comparatie lunara. 

 
Procedurile noastre de audit au inclus, printre 
altele: 

✓ Testarea existentetei stocurilor, pe care 
am facuto in principal, dar nu ne-am 
limitat la aceasta, prin asistarea la 
inventarierea stocurilor pentru 31 
Decembrie 2021, inclusiv reconcilierea 
numaratorii efectuate de auditor cu cea a 
reprezentatilor societatii, identificarea 
unor eventuale stocuri depreciate 
fizic/moral. 

✓ Pentru a valida evaluarea costului de 
achizitie/productie a stocurilor, am 
efectuat teste de detaliu cu privire la 
evaluarea in raport cu cerintele OMFP 
1802/2014. 

✓ Am verificat daca estimarile cu privire la 
valoarea neta realizabila in raport cu 
pretul de vanzare, inclusiv reducerile 
comerciale acordate si am verificat daca 
au existat stocuri care au fost vandute cu 
o marja negativa prin analiza facturilor de 
vanzare emise vs cost de productie. 

 
Alte informatii – Raportul Consiliului de Administratie 

 

Alte informatii includ Raportul Consiliului de Administratie, dar nu includ situatiile financiare si raportul 

nostru de audit cu privire la acestea. Conducerea este responsabila pentru alte informatii. 

 

Consiliul de Administratie este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului Consiliului de 

Administratie in conformitate cu cerintele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situatiile 

financiare anuale, punctele 489-492 care sa nu contina denaturari semnificative si pentru acel control 

intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului Consiliului de 

Administratie care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.  
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Opinia noastra de audit asupra situatiilor financiare nu acopera alte informatii si nu exprimam nicio forma 

de concluzie de asigurare asupra acestora. 

 

In legatura cu auditul efectuat de noi asupra situatiilor financiare, responsabilitatea noastra este de a citi 

celelalte informatii si, facand acest lucru, de a analiza daca acestea nu sunt in concordanta, in mod 

semnificativ, cu situatiile financiare sau cunostintele pe care le-am obtinut in urma auditului sau daca 

acestea par sa includa erori semnificative. Daca, in baza activitatii desfasurate, ajungem la concluzia ca 

exista erori semnificative cu privire la aceste alte informatii, noi trebuie sa raportam acest lucru. Cu 

exceptia impactului potential al aspectelor mentionate in paragraful “Bazele opiniei cu rezerve “, nu avem 

nimic de raportat in acest sens. 

 

In Romania, legislatia fiscala este in continua schimbare si adaptare la legislatia internationala. In acest 

context, exista posibilitatea unor interpretari diferite ale dispozitiilor legale de catre Ministerul Finantelor 

si de catre autoritatile fiscale locale. Managementul societatii a inregistrat in conturile care va sunt 

prezentate diferitele impozite si taxe, pe baza celei mai bune intrepretari a dispozitiilor fiscale in vigoare, 

interpretare care insa poate fi contestata de un control fiscal. 

 

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii si se mentioneaza expres destinatarii conveniti prin 

contract sau impusi de legislatie. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor 

Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. 

In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de 

actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata. 

 

 

 
Responsabilitatile Conducerii si ale celor responsabili de Situatiile Financiare 
 
Conducerea Societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare in 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si clarificarile 
ulterioare, si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite 
intocmirea de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de 
eroare. 
 
La intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila sa evalueze abilitatea Societatii de a-si 
desfasura activitatea conform principiului continuitatii activitatii si sa prezinte, daca este cazul, aspectele 
referitoare la continuitatea activitatii si folosirea principiului continuitatii activitatii, mai putin in cazul in 
care conducerea intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa ii inceteze activitatea sau nu are nicio 
alternativa reala decat sa procedeze astfel. 
 
Persoanele responsabile cu guvernanta au responsabilitatea supravegherii procesului de raportare 
financiara a Societatii.  
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Responsabilitatile auditorului pentru auditul situatiilor financiare 
 
Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile 
financiare, luate in ansamblu, nu contin denaturari semnificative cauzate de eroare sau frauda si de a emite 
un raport de audit care sa includa opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de 
asigurare, insa nu este o garantie ca un audit desfasurat in conformitate cu standardele ISA va detecta 
intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda fie 
de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, atat la 
nivel individual sau luate in ansamblu, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza 
acestor situatii financiare. 
 
Ca parte a unui audit in conformitate cu standardele ISA, ne exercitam rationamentul profesional si ne 
mentinem scepticismul profesional pe intreg parcursul auditului. De asemenea: 

✓ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de 
frauda fie de eroare, stabilim si efectuam proceduri de audit care sa raspunda acestor riscuri si 
obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a constitui o baza pentru opinia noastra. 
Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel 
de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate include 
complicitate, falsuri, omisiuni intentionate, declaratii false sau evitarea controlului intern.  

✓ Intelegem controlul intern relevant pentru audit pentru a stabili procedurile de audit adecvate in 
circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficacitatii controlului intern 
al Societatii. 

✓ Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile 
si a prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere. 

✓ Concluzionam asupra caracterului adecvat al utilizarii de catre conducere a principiului continuitatii 
activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine 
semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative 
privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o 
incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia, in raportul de audit, asupra prezentarilor 
aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, trebuie sa 
ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data 
raportului nostru de audit. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina ca 
Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. 

✓ Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al 
prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si 
evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela. 

✓ Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, obiectivele planificate 
si programarea in timp a auditului, precum si constatarile semnificative ale auditului, inclusiv orice 
deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului nostru. 
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Raport asupra conformitatii raportului Consiliului de Administratie cu situatiile financiare 
 
Pe langa responsabilitatile noastre de raportare conform standardelor ISA si descrise in sectiunea „Alte 
informatii”, referitor la Raportul Consiliului de Administratie, noi am citit Raportul Consiliului de 
Administratie si raportam urmatoarele:  
a) in Raportul Consiliului de Administratie nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, sub 

toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare la data de 
31 decembrie 2021, atasate;  

b) Raportul Consiliului de Administratie, identificat mai sus, include, sub toate aspectele semnificative, 
informatiile cerute de Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile ulterioare, 
punctele 489-492;  

c) pe baza cunostintelor noastre si a intelegerii dobandite in cursul auditului situatiilor financiare 
intocmite la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate si la mediul acesteia, cu exceptia 
impactului potential al aspectelor mentionate in “Bazele opiniei cu rezerve” nu am identificat 
informatii eronate semnificative prezentate in Raportul Consiliului de Administratie. 
 

 
 

 

 
          Bucuresti, 28 Martie 2022 
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