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Evenimente importante 

 

Listarea la BVB: plus de vizibilitate și imagine 

Primele șase luni ale anului 2021 marchează începutul unei noi etape în procesul de dezvoltare 

al Vifrana S.A.  odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața AeRO-SMT 

a Bursei de Valori București sub simbolul BIOW. Vifrana a încheiat prima şedinţă de 

tranzacţionare cu o capitalizare de 25,1 mil. lei, în contextul în care acţiunile s-au apreciat cu 

11,11% faţă de preţul din plasamentul privat încheiat în decembrie 2020, devenind astfel primul 

producător român de vinuri bio listat la bursă.  

Decizia de listare completează tranziția către noua strategie de piață și de produs a societății 

inițiată în cursul exercițiului anterior prin care Vifrana urmărește, prin răspunsuri inovatoare și 

proactive, să rămână în avangarda producătorilor de vin bio în România și promotorul vinului 

organic românesc pe piețele externe, un brand de încredere și atractivitate pentru investitori, 

parteneri strategici și consumatori. 

Motorul noilor inițiative 

În luna noiembrie 2020, capitalul social al Societății s-a maiorat cu suma de 5.332.057 lei printr-

un aport în natură format din terenuri pe care se desfășoară activitatea de cultură a strugurilor. 

În luna decembrie 2020, a avut loc o operațiune de ofertare de acțiuni nou emise prin 

intermediul unui plasament privat, care s-a finalizat cu majorarea capitalul social cu un număr 

de 21.220.322 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare nominala de 0,2 Iei fiecare, având 

valoarea nominala totala de 4.244.064,40 lei. Valoarea totală a fondurilor atrase a fost de 

9.549.144,9 lei. Capitalul social rezultat în urma operațiunii de majorare de capital social este în 

valoare de 10.043.671,4 lei. 
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Conducere nouă, viziune nouă 

În acord cu noul statul al companiei, Vifrana salută finalizarea cu succes a unui demers 

important pentru calitatea guvernanței corporative: Înlocuirea administratorului unic cu un 

Consiliu de Administrație alcătuit din 3 (trei) membri, având un mandat de 2 ani fiecare, 

conform hotărârii AGA din 26.03.2021.  

Asigurând plus valoare culturii organizaționale, noua 

componență a Consiliului de Administrație a societății 

este următoarea: 

➢ Octavian Vucmanovici, fost administrator unic și 

în prezent Președinte al Consiliului de administrație și 

director general; 

➢ Eusebiu Burcaș – membru independent- cu 

expertiză în consultanță în management și vânzări, 

specialist în elaborarea şi implementarea planurilor de 

afaceri și de marketing  

➢ Luca Vucmanovici – membru neexecutiv - aduce, 

în a treia generație, tradiția familiei în procesarea vinului. 

 

Retehnologizare – filozofie de business  

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

desfășurate pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea a 5 mașini noi de stropit, 

a unei mașini de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de 

biomasă) și achiziționarea de substanțe de tratament certificate ecologic prin import exclusiv 

din Germania și Italia. De asemenea, s-au finalizat operațiunile de tăiere, legare și revizuire a 

sistemului de susținere a domeniului viticol al Societății.  

Prin programul PNS (Planul Național Strategic 2021), pentru care a fost deja depusă 

documentația, se au în vedere următoarele achiziții: 

• Echipamente pentru separarea vinului de drojdia de vin - Filtru cu vacuum   

• Echipamente pentru decantarea și limpezirea mustului și vinului - Unitate de flotatie 

• Echipamente pentru mișcarea și tratarea vinului în cramă: Pompă cu șurub 

• Echipamente pentru producția, depozitarea, îmbutelierea și condiționarea vinurilor 

spumante. 

Valoarea totală a finanțării prin programul PNS se ridică la 1,6 mil. lei, din care 70% valoare 

nerambursabilă. 
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Recunoastere internațională 

În cadrul concursului internațional de vinuri convenționale Mundus Vini Spring Tasting 2021, 

Societatea a fost medaliată cu argint pentru sortimentul “bob cu bob” de vin Cabernet Sauvignon.  

 

Prospectare proactiva a pieței externe 

În prezent, se continuă prospectarea pieței pentru export în țările esențiale vizate de VIFRANA 

și anume Marea Britanie, Japonia și Canada, unde au fost trimise mostre către marii distribuitori 

din țările menționate.  

 

Noi listări de produse  

Societatea continuă să dezvolte colaborarea cu unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din 

România, în cadrul căruia a decis listarea permanentă a primelor sale vinuri care se aliniază 

ultimului trend internațional în vinificație: gama Naturale-Raw, compusă din Draculette Blanc 

- Sauvignon Blanc și Draculette Rose – Cabernet Sauvignon. Aceste vinuri au în compoziție 

struguri bio culeși manual, care au fost supuși unui proces de vinificație cu drojdii sălbatice, 

fără niciun adaos de sulf, iar apoi au fost îmbuteliate fără filtrare. 

 

Statusul direcțiilor strategice 

1. Reinventare 

În primele 6 luni ale anului 2021, Vifrana inițiază un amplu proces de rebranding, care, pe 

lângă schimbarea estetică, va definitiva și strategia de corporate brand a companiei. Prin noua 

direcție grafică, brandul Vifrana dorește să se repoziționeze ca produs premium pe piața 

vinurilor bio, atât prin design, ambalaj, dar și prin calitatea produselor. În acest context, 

conducerea Vifrana pregătește o traiectorie complet revoluționară pentru afacerea Vifrana, 

cu o nouă gamă de vinuri artizanale și cu valoare adăugată intrinsecă - Gama Premium și 

Super Premium în ediții limitate. 

Un prim pas în acest sens a fost introducerea sistemului de evaluare națională Nutrinform, 

echivalentul sistemului italian de etichetare nutriționala Nutrinform Battery, care abordează 

alimentele ca surse de energie, considerându-le precum o serie de baterii pe care 

consumatorul le folosește pentru a obține energia zilnică. Aceasta este o decizie de 

conformare voluntară motivată de dorința de informare a consumatorilor cu privire la 

aportul de energie al vinurilor VIFRANA. 

De asemenea, Vifrana își concentrează eforturile și pe intrarea concertată în zona vânzărilor 

online, prin contractarea unor servicii integrate de promovare online pe toate conturile de 
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social-media și încheierea unui contract logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor 

comenzilor on-line de la cramă, în cadrul căruia se are în vedere asigurarea transportului 

gratuit pentru clienții săi.  

2. Vinul perlant (Frizzante) 

Vinul perlant este un vin ușor efervescent, cu o perlație ușoară. Această efervescență este 

sub nivelul altor spumante, dar suficient pentru a intensifica fructuozitatea și prospețimea 

vinului. 

Conducerea Vifrana a identificat un nivel important de cerere pe acest segment atât pe plan 

extern, cât și intern, căreia îi răspunde prin depunerea documentației aferente pentru 

modernizare tehnologică a fluxurilor de vinificație prin Programul PNS1 2021 pentru o 

mașină de îmbuteliat sub presiune cu capacitate de 2000 sticle/ora și pentru o tehnologie de 

impregnare a vinurilor cu CO2 împreună cu rezervoarele aferente.  

 

3.  Linie completă de produse secundare bio pentru uz cosmetic  

 

Oportunitatea abordării acestei piețe de nișă derivă din intensificarea absorbției pieței bio 

din România și o creștere sănătoasă a brandului pe această piață, precum și din creșterea și 

uniformizarea exigențelor și a condițiilor de acceptare a produselor bio la marii distribuitori 

din punctul de vedere al reziduurilor de pesticide și al calității produselor. 

Prezentul găsește Vifrana în etapa incipientă de cercetare, dar cu perspective foarte bune de 

dezvoltare pe această nișă de desfacere, fiind demarate deja studii de piață pentru 

configurarea unui prototip al potențialului portofoliu de produse cosmetice bio care să 

asigure un grad maxim de satisfacție a cererii. În egală măsură, au fost înaintate discuțiile 

cu certificatorii ecologici internaționali pentru obținerea autorizațiilor necesare. Ca un prim 

pas spre materializarea acestui obiectiv, Vifrana și-a însușit Caietul de Sarcini/Jurnalul de 

Activitate obținut de la Austria BioGaranție. 

 

 

 

 

 

 

 
1 PNS – Planul Național Strategic 2021 
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Situația financiar- contabilă 

Analiza poziției financiare 

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

gravitațională, echipamentele de vinificare, precum și suportul pentru îmbutelierea și 

învechirea vinului, reprezintă cel mai valoros activ, rezultatul eforturilor investiționale ale unui 

management orientat pe eficientizarea perpetuă a procesului de producție.  

 
 

30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021 
Evoluție 

 (%) 
S1 2021/S1 2020 

 
Pondere total 

Activ 
30.06.2021 

ACTIVE IMOBILIZATE, din care: 8.849.106 13.506.002 12.847.258 -4.88% 68.85% 

Imobilizări  Necorporale 6.516 6.451 6.646 3.02% 0.04% 

Imobilizări  Corporale 8.818.818 13.475.767 12.816.826 -4.89% 68.69% 

Imobilizări Financiare 23.772 23.784 23.786 0.01% 0.13% 

ACTIVE CIRCULANTE, din care: 4.909.512 6.375.236 5.765.866 -9.56% 30.90% 

Stocuri 4.088.346 4.060.046 4.732.823 16.57% 25.36% 

Creanţe 741.446 651.741 270.584 -58.48% 1.45% 

Investiţii Pe Termen Scurt 
    

0.00% 

Casa Şi Conturi La Bănci 79.720 1.663.449 762.459 -54.16% 4.09% 

CHELTUIELI ÎN AVANS  30.960 1.388 46.391 3242.29% 0.25% 

TOTAL ACTIV 13.789.578 19.882.626 18.659.515 -6.15% 100.00% 

Datorii pe termen scurt 3.122.070 732.929 791.518 7.99% 4.24% 

 Datorii pe termen lung 8.665.372 306.126 
 

-100.00% 0.00% 

TOTAL DATORII 11.787.442 1.039.055 791.518 -23.82% 4.24% 

PROVIZIOANE 
   

 
 

VENITURI IN AVANS  5.282.756 4.901.908 4.521.060 -7.77% 24.23% 

Subvenţii pentru investiţii  
 

4.901.908 4.521.060 -7.77% 24.23% 

CAPITAL 467.550 10.043.673 10.043.673 0.00% 53.83% 

 Prime De Capital  
 

5.305.079 5.305.079 0.00% 28.43% 

Rezerve Din Reevaluare  312.453 285.886 285.886 0.00% 1.53% 

Rezerve  4.904.289 4.977.377 4.977.377 0.00% 26.67% 

Profitul Sau Pierderea Reportat(Ă)  -8.085.600 -8.059.033 -6.670.353   

Profitul Sau Pierderea La Sfârşitul 
Perioadei De Raportare 

-879.312 1.461.769 -594.725   

Repartizarea profitului  
 

73.088 
 

  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (3.280.620) 13.941.663 13.346.937 -4.27% 71.53% 

 

La 30.06.2021, activele imobilizate, în pondere de 68,85% din activul total, sunt constituite 

aproape integral din imobilizări corporale (99,76%).  Fluxul tehnologic specific activității 

operaționale a Vifrana justifică structura imobilizărilor corporale, alcătuită din echipamente 

tehnologice (37%), terenuri (19%), construcții (18%) și active biologice productive(24%). 
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Sub procesul de retehnologizare a activităților curente desfășurate pe plantația de viță de vie a 

Societății, prin achiziționarea de noi mașini de stropit și a unei mașini de balotat coarde de viță 

de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de biomasă), valoarea echipamentelor 

tehnologice se majorează cu peste 180 mii Lei în perioada de raportare. 

Dacă la începutul anului curent, valoarea imobilizărilor corporale înregistra un plus valoric de 

peste 40%, pe seama aportului în natură constând în terenuri, la 30.06.2021, variația 

imobilizărilor reflectă efectele amortizării (-4,88%) 

Valoarea stocurilor la sfârșitul perioadei de raportare se situează cu 16,57% peste valoarea 

înregistrată la începutul anului, respectiv cu 15,76% peste valoarea înregistrată la 30.06.2020. 

Specificul activității Vifrana justifică poziția dominantă a producției în curs de execuție și a 

produselor finite în categoria stocurilor, în pondere de 55%, respectiv de 37% la 30.06.2021. 

Importul de substanțe de tratament certificate ecologic din Germania și Italia și intensificarea 

activității de exploatare, tradusă prin majorarea de peste 6 ori a producției în curs de execuție 

față de începutul anului, se imprimă în evoluția valorică a stocurilor la 30.06.2021. La finalul 

perioadei de raportare, ponderea stocurilor în active circulante era de 82% și de 25% în total 

active. 

Valoarea creanțelor, reprezentând în cea mai mare măsură creanțe comerciale, se diminuează 

cu 63,51% în primul semestru al anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, 

în acord cu decelerarea activității de comercializare. 

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

și Germania, asigurând distribuția directa a produselor. Contractele încheiate cu lanțurile de 

magazine de tip retail permit o previzionare mai precisă a vânzărilor și încasărilor, dar și 

comenzi plasate timpuriu, avantaje semnificative în comparație cu vânzarea directă către 

distributorii mici caracterizată de incertitudine și spontaneitate. Ca direcții strategice de 

dezvoltare a activității principale, Vifrana își propune creșterea cotei de piață și a volumului 

vânzărilor în România pe fondul intensificării absorbției pieței bio, dar și diversificarea 

portofoliului de clienți prin abordarea segmentului HoReCa cu un sortiment dedicat. 

În cuantum de  762 mii Lei, disponibilitățile bănești  se reduc cu  54,16% la 30.06.2021 comparativ 

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

susținerii capitalului de lucru. Față de aceeași perioadă a anului precedent, nivelul trezoreriei 

este de peste 9 ori mai mare. 

Restrângerea activității de desfacere în perioada de raportare, reflectată la nivel bilanțier prin 

reducerea cu 9,56% a activelor curente și reducerea valorică a imobilizărilor, încorporând 

efectele amortizării, determină o diminuarea a valorii activului total cu cu 1.223 mii lei la 

sfârșitul perioadei de raportare față de începutul acesteia. 
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Datoriile totale ale societății, la 30.06.2021, cumulează 791 mii lei, în scădere cu 23,82% față de 

începutul exercițiului financiar 2021. Diminuarea nivelului îndatorării în perioada de raportare 

se subordonează reducerii până la valori nule a datoriilor cu exigibilitate peste 1 an.  

Dacă în primul semestru al anului 2020, datoriile pe termen lung reprezentau 75% din totalul 

datoriilor Societății, după atragerea fondurilor prin plasamentul privat derulat în luna 

decembrie 2020, datoriile pe termen lung au scăzut cu 96,63% la 31.12.2020 față de exercițiul 

financiar precedent, ca urmare a rambursării integrale a unui credit în valoare de 8,2 milioane 

lei, contractat în urmă cu zece ani, în perioada când agricultura nu era bancabilă. 

La 30.06.2021, sursele externe de finanțare a activității societății au, în integralitate, asociat un 

termen de exigibilitate de sub 1 an, influențând pozitiv solvabilitatea emitentului pe termen 

lung. Ponderea datoriilor totale în total pasiv a fost de 4,24% la 30.06.2021, cu 81 p.p sub 

proporția aferentă S1 2020. La nivel structural, datoriile curente sunt constituite, în principal, 

din furnizori, clienți creditori și remunerația datorată personalului. 

Majorarea obligațiilor de plată față de furnizori cu 7,87%, ca urmare a amplificării procesului de 

producție, se imprimă în dinamica datoriilor pe termen scurt (+8%). Variația datoriilor curente 

incorporează și efectele creșterii datoriilor față de acționari cu 39 mii Lei. 

În cuantum de 4.901 mii lei la 30.06.2021, veniturile înregistrate în avans reflectă nivelul 

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

cu 7,77% față de începutul anului și cu 93,29% față de aceeași perioadă a anului 2020. 

La sfârșitul semestrului 2020, capitalurile proprii ale Societății înregistrau valori negative, pe 

fondul reportării succesive a pierderilor financiare aferente exercițiilor precedente. În cursul 

lunii noiembrie 2020, acționarii fondatori au aportat la capitalul social terenuri în valoare de 

5.332.057 lei, astfel încât, la 30.11.2020 capitalurile proprii ale Vifrana S.A. devin pozitive, în 

valoare de 2.051.438 lei. La finalul anului 2020, după majorarea de capital social obiect al 

plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii Decembrie, capitalurile proprii ajung la valoarea 

de 13.941.663 lei. Variația valorii capitalurilor proprii la sfârșitul primului semestru 2021 reflectă 

efectele capitalizării rezultatului perioadei. 

 

Rambursarea creditului bancar în urma derulării cu succes a plasamentului privat a permis 

Societății valorificarea oportunităților de dezvoltare printr-un acces facil la surse externe de 

finanțare, precum și optimizarea fluxurilor de numerar. 
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Analiza performanței financiare 

 
 

30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 
Evoluție 

(%) 
S1 2021/S1 2020 

Pondere în 
categoria 
principală 

(30.06.2021) 

Cifra de afaceri netă 1.587.062 2.233.362 2.118.269 -5.15% 49.18% 

Producţia  vândută 1.764.506 2.303.935 2.112.348 -8.32% 49.04% 

Venituri din vânzarea mărfurilor 720 
 

17.290  0.40% 

Reduceri comerciale acordate 178.164 70.573 11.369 -83.89% 0.26% 

Venituri aferente costului 
producţiei în curs de execuţie 

1.421.476 1.157.219 1.759.427 52.04% 40.85% 

 Venituri din subvenții de 
exploatare 

121 62.040 48.573 -21.71% 1.13% 

Alte venituri din exploatare  3.589.745 383.920 381.067 -0.74% 8.85% 

din care, venituri din subvenții 
pentru investiții  

0 380.848 380.848 0.00% 8.84% 

VENITURI DIN EXPLOATARE – 
TOTAL 

6.598.404 3.836.541 4.307.336 12.27% 100.00% 

Cheltuieli cu materiile prime şi 
materialele consumabile 

1.207.523 2.004.326 2.033.755 1.47% 41.43% 

Alte cheltuieli materiale 95.939 243.827 79.818 -67.26% 1.63% 

Alte cheltuieli externe (energie si 
apa) 

15.835 43.607 41.916 -3.88% 0.85% 

Cheltuieli privind mărfurile 276 0 16.611 
 

0.34% 

Reduceri comerciale primite 1.322 2.186 325 -85.13% 0.01% 

Cheltuieli cu personalul 463.886 491.049 604.012 23.00% 12.30% 

Ajustări de valoare privind 
imobilizările corporale şi 
necorporale 

719400 802.400 813.795 1.42% 16.58% 

Alte cheltuieli de exploatare 1.846.238 784.868 1.319.247 68.09% 26.87% 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 
TOTAL 

4.347.775 4.367.891 4.908.829 12.38% 100.00% 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN 
EXPLOATARE: 

2.250.629 -531.350 -601.493 
  

VENITURI FINANCIARE – TOTAL  92.94 1.386 7.766 460.32% 
 

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL  90.386 349.348 998 -99.71% 
 

PROFITUL SAU PIERDEREA 
FINANCIAR(Ă): 

2.568 -347.962 6.768 
  

VENITURI TOTALE 6.691.358 3.837.927 4.315.102 12.43% 
 

CHELTUIELI TOTALE 4.438.161 4.717.239 4.909.827 4.08% 
 

PROFITUL SAU PIERDEREA 
BRUT(Ă): 

2.253.197* -879.312 -594.725  
 

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

2.253.197* -879.312 -594.725  
 

 

*Încorporează venituri cu caracter excepțional (cedare de active) 
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În primele 6 luni ale anului 2021, cifra de afaceri a societății se află pe o tendință ușor 

descendentă, situându-se cu 5,15% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020, dar 

cu 33,4% peste S1 2019. 

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

desfășurând o activitate comercială bazată pe producția proprie. 

După un trend ascendent susținut în primele luni și un maxim istoric de sticle vândute lunar 

înregistrat în Aprilie 2021, restrângerea volumelor vândute în lunile Mai și Iunie, sub efectele 

schimbării comportamentelor de consum ca urmare a relaxării restricțiilor dublată de 

sezonalitatea specifică pieței de desfacere a Vifrana, se reflectă în evoluția valorică a producției 

vândute. 

Amplificarea activității operaționale, favorizată de sinergia unei capacități de producție și 

stocare în creștere și a politicilor de optimizare permanentă a acestora, se imprimă în variația 

stocurilor, tradusă la nivelul performanței financiare printr-o creștere cu 52% a veniturilor din 

producția în curs de execuție. În acest context, se fundamentează potențialul logistic pentru 

perioada următoare, caracterizată de cea mai intensă activitate de comercializare. 

Treptat, de la o politică de subzistență prin vânzări de produse vrac cu prețuri între 2,2 lei și 4,5 

lei / litru în 2012, s-a ajuns, în anul 2021, la vânzări de vin integral la sticlă, la un preț mediu de 

9,56 lei / l de vin îmbuteliat. Cele 32.000 l de vin îmbuteliat în 2012 (4% din total vânzări) au 

devenit peste 400.000 l vin îmbuteliat (100% din total vânzări) în anul 2020 într-o cotă în creștere 

până la 50% pe zona de exporturi. Conducerea Vifrana preconizează atingerea capacității 

maxime de 637.500 l, respectiv 850.000 de sticle de vin, până în anul 2025, la prețuri aliniate cu 

cele ale brandurilor recunoscute internațional pe piața vinului BIO. 

Alte venituri din exploatare, la sfârșitul perioadei de raportare, însumează 381 mii lei, 

reprezentând veniturile din subvenții pentru investiții.  

Sub specificul activității de comercializare a produselor din producția proprie, categoria 

cheltuielilor cu materii prime și consumabile deține ponderea cea mai semnificativă în valoarea 

agregata a cheltuielilor operaționale (41,43%), la 30.06.2021. Comparativ cu aceeași perioadă a 

anului precedent, aceste cheltuieli se majorează ușor (+1,47%). 

În condițiile asigurării celor mai înalte standarde de calitate pentru materia primă, culegerea 

strugurilor se realizează manual, forța de muncă manuală fiind o componentă încă importantă 

în lanțul de producție, cu impact asupra cheltuielilor privind personalul (+23%).  

 Cheltuielile privind amortizarea, în cuantum de 813 mii Lei,  se majorează cu 1,42% în S1 2021 

față de S1 2020, și cu 13% față de S1 2019, în acord cu evoluția activelor imobilizate. 

Din totalul de 1.319 mii Lei ,,alte cheltuieli de exploatare” la 30.06.2021,  93,53% au fost generate 

de cheltuielile privind prestațiile externe, diferența fiind atribuită ieșirilor aferente plăților de 

impozite și taxe. 
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Cheltuielile cu colaboratorii cresc cu 97,87% în perioada de raportare, menținându-și ponderea 

cea mai semnificativă în categoria cheltuielilor privind prestațiile externe (65%).  În aceeași notă 

cu intensificarea activității de exploatare, cheltuielile cu întreținerea și reparațiile (+9,30%), 

transportul de bunuri (+7,21%) și alte servicii executate de terți (+10,77%) cresc față de primul 

semestru 2020, generând aceeași dinamică întregii clase de cheltuieli privind prestațiile externe 

(+51%). 

Spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, , rambursarea integrală a împrumutului 

contractat determină un rezultat pozitiv al activității financiare, respectiv un profit de 6.768 Lei. 

Excedentul activității financiare, ajustat cu pierderea operațională materializează, la sfârșitul 

primului semestru al anului 2021, o pierdere de 594 mii Lei, cu 284 mii Lei sub pierderea 

înregistrată în aceeași perioadă a exercițiului financiar precedent. 

 

Analiza fluxurilor de numerar 

 

Conform reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este opțională, urmând 

ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. La finalul primului semestru al 

anului 2021, soldul trezoreriei era de 762.459 lei, cu 54,16% sub nivelul înregistrat la începutul 

exercițiului și de 9,5 ori peste cel raportat la 30.06.2020. 
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Principalii indicatori economico-financiari 

 

INDICATORI DE LICHIDITATE, SOLVABILITATE ȘI RISC INTERVAL 
OPTIM 30.06.2020 01.01.2021 30.06.2021 

Lichiditate curenta (AC/DC) >2 1.57 8.70 7.28 

Lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente >1 0.26 3.16 1.31 

Lichiditate rapida (Disponibilitati/Datorii curente) >0,5 0.03 2.27 0.96 

Solvabilitate financiara (TA/TD) >1 1.17 19.14 23.57 

Solvabilitate patrimoniala (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) >30% -23.79% 70.12% 71.53% 

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

<50% 160.92% 2.15% 0.00% 

Rata de indatorare (DT/TA)*100 <80% 85.48% 5.23% 4.24% 

 

Ponderea redusă a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății menține 

indicatorul licidității curente semnificativ peste nivelul minim,  activele circulante acoperind 

nivelul datoriilor curente de 7,28 ori în perioada de raportare, expresie a echilibrului financiar 

pe termen scurt. Cu toate că existența stocurilor este indispensabilă pentru specificul activităţii 

Vifrana, indicatorul lichidităţii imediate depășește pragul minim de referință la 30.06.2021. 

Evoluția indicatorului lichidităţii rapide se subordonează politicii conducerii, care urmărește 

accelerarea cursivităţii fluxurilor de trezorerie şi cicluri scurte de numerar. Deși valoarea 

aferentă indicatorului lichidității rapide la 01.01.2021 reflectă aportul de fonduri în urma 

majorării capitalului social obiect al plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii decembrie, la 

30.06.2021, nivelul indicatorului se poziționează semnificativ peste intervalul de confort, 

reflectând o bună gestionare a resurselor interne. 

Diminuarea datoriilor totale cu 247 mii Lei față de începutul anului imprimă o îmbunătățire a 

rezilienței financiare în primele 6 luni ale anului curent, tradusă  printr-o creștere cu 23,2% a 

indicatorului solvabilității financiare. 

Consolidarea independenței financiare prin rambursarea integrală a împrumutului pe termen 

lung contractat imprimă o variație pozitivă indicatorului solvabilității patrimoniale (+2%) în 

primele șase luni ale anului curent față de începutul acestuia. 

Valorile reduse până la nule ale datoriilor cu exigibilitate peste 1 an, precum și ponderea redusă 

a datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății au menținut indicatorii gradului 

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

un ritm mai alert reducerii valorii agregate a activelor are asociată o diminuare cu 18,83% a ratei 

de îndatorare, poziționată în limitele referinței teoretice. 
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Analiza indicatorilor operaționali 

Cu precădere pe fondul întârzierilor specifice perioadei de început a finanțărilor din fonduri 

europene și în condițiile cheltuielilor supradimensionate impuse de utilizarea forței de muncă 

tot mai greu de găsit pe plantații, societatea a început o luptă de supraviețuire impusă de 

creditul bancar de peste 2.000.000 euro, cu un serviciu al datoriei extrem de împovărător. Pentru 

rambursarea ratelor scadente, Vifrana a fost nevoită să adopte o politică de vânzări care să 

permită fluxuri de numerar continue și sigure, dar mici. Vânzările erau predominant de 

struguri, must și vin vrac, materie primă și produse intermediare cu valoare adăugată extrem 

de scăzută. În același timp, această politică permitea destocarea necesară pentru producțiile noi. 

În anul 2021, s-a continuat procesul de retehnologizare operațională început în 2019 pentru 

activitățile curente defașurate pe plantația de viță de vie.  

Efortul investitional în automatizarea etapelor de prelucrare a permis reorientarea produselor 

finite spre vanzarea exclusiv a vinului la sticla, segmentul care asigura cea mai mare 

rentabilitate pentru companie. În egala masura, obiectivul strategic al conducerii de a introduce 

o noua gama de vin Premium și Super Premium, precum și abordarea pietei vinului Frizzante, 

va permite mentinerea liniei de vanzare a vinului imbuteliat ca segment exclusiv de generare a 

cifrei de afaceri. 

În S1 2021, Vifrana înregistrează un 

număr total de sticle vândute de 

221.532 sticle, în scădere cu 10,5% față 

de aceeași perioadă a anului 

precedent, dar cu 25% peste numărul 

de sticle vândute în primul semestru al 

anului 2019. 

Volumul vândut în primul semestru 

2021 reprezintă aproximativ 52% din 

volumul total vândut în anul 2019, 

respectiv 37% din volumul total 

vândut pe întreg anul 2020 (anul cu cele mai multe sticle vândute în ultimii 3 ani). 

Prețul mediu de vânzare pe sticlă a înregistrat o creștere de peste 6% în primul semestru al 

anului curent comparativ cu aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior. 
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Cea mai semnificativă scădere a 

volumului vândut se înregistrează pe 

piața internă (-11,50%), în timp ce 

volumul exportat rămâne relativ 

constant. 

Dintre sortimentele 

vândute,  SYMPOSION înregistrează 

cea mai importantă creștere  (29%) în 

S1 2021 față de S1 2020, urmat de 

sortimentul 10 (ZECE) cu un avans de 

7% în același interval de timp. 

Gama Bob cu Bob, deținând cea mai 

semnificativă pondere în Cifra de afaceri, marchează o diminuare cu 9,53% în S1 2020 față de S1 

2020. 

După un trend ascendent susținut în primele luni și un maxim istoric de sticle vândute lunar 

înregistrat în Aprilie 2021,  restrângerea volumelor vândute în lunile Mai și Iunie, sub efectele 

schimbării comportamentelor de consum ca urmare a relaxării restricțiilor dublată de 

sezonalitatea specifică pieței de desfacere a Vifrana, se reflectă în evoluția valorică a producției 

vândute. 

 

Distribuția lunară a sticlelor vândute 
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Analiza activității societății 

 

Activitatea Vifrana ~ Vin organic de la bob la pahar~ 

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

sănătoasă care păstrează însa savoarea, istoria și rafinamentul vinului convențional. Vifrana 

vine în întâmpinarea noilor tendințe manifestate la nivel global cu un produs finit integral bio, 

care răspunde celor mai înalte standarde calitative, fiind rezultatul incidenței materiei prime 

organice și al fluxului tehnologic inovator, integral ecologic. 

În „regatul viței de vie”, așa cum este supranumită Dobrogea, în regiunea viticolă „Terasele 

Dunării” – CII-DOC Adamclisi și foarte aproape de vestigiile arheologice de la Adamclisi, se 

întind cele 130 de ha de viță de vie cultivată organic de către Vifrana S.A., la crama căreia turiști 

și cunoscători pot degusta vinurile ecologice și pot descoperi un proiect arhitectural și o 

tehnologie unice între viticultorii bio din România.  

Crama Vifrana este o podgorie tânără, a cărei înființare a început în anul 2006 și s-a finalizat în 

2008. Via nu este supusă tratamentelor chimice, fiind tratata organic, respectând cerințele 

impuse de organismele de certificare ecologică. 

Vinurile Vifrana se înscriu în oferta diversă caracterizată de personalitate, buchet și finețe a 

renumitelor vinuri nobile dobrogene, care se bucură de specificul climatic și particularitățile 

solului extrem de favorabile obținerii unor vinuri de înaltă calitate. 

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

de producție: certificare ecologica AUSTRIABIO GARANTIE.  
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Focusul societății a fost, de la bun început, desfășurarea unei activități integral ecologice, 

produsele comercializate satisfăcând cerințele unui raport strict de analize pesticide, dar și de 

calitate / performanță / cost. Volumul crescând de comenzi onorate cu succes a adus un plus de 

imagine și notorietate pe piața locală, brandul cunoscând astfel o creștere sănătoasă pe 

segmentul pieței vinului organic, alimentată de înclinația spre abilitatea de inovare și 

diversificare în tandem cu cerințele consumatorilor. 

Modelul de afacere presupune, astfel, desfacerea produselor de cea mai înaltă calitate la prețuri 

extrem de competitive preponderent prin marii distribuitori de retail în țară și pe piețe 

europene, în condițiile asigurării celui mai înalt standard de calitate pentru materia primă și a 

unui proces logistic de aprovizionare și desfacere bine controlat și monitorizat. Pătrunderea și 

desfacerea pe piețele externe se face prin parteneri distribuitori consacrați pe produse viticole 

convenționale și organice și în baza certificatelor de conformitate acordate de către cele mai 

exigente laboratoare de analiză și certificare de produse organice (bio). 

Oferta de produse a societății este diversificată, îmbinând în mod natural simbolul nobleței și al 

rafinamentului cu cel al distincției. Farmecul sortimentelor deriva din intersecția aromei 

tradiționale cu tehnologia de procesare inovatoare, integral ecologica, având menirea de a 

satisface cele mai înalte standarde calitative. Toate sortimentele sunt din soiuri pure, fiind 

procesate din plantații proprii certificate ecologic. 

Vifrana a venit cu oferta de vinuri ecologice pe o piață efectiv aproape inexistentă, contribuind 

semnificativ la dezvoltarea, la formarea sa. Percepute ca bizare și puțin apreciate, intrarea 

vinurilor ecologice Vifrana pe mesele românilor a fost dificilă, iar în sectorul HORECA aproape 

imposibilă. Prezentul găsește Vifrana atât consolidată pe piața internă cât și cu perspective 

foarte bune de dezvoltare pe piața externă, în contextul unei strategii de dezvoltare precis 

conturate și fundamentate pe perspectivele pe piață și capacitățile interne. 

 

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

asupra lichidității și veniturilor emitentului 

Fenomenele meteorologice extreme din ultima perioadă au impact negativ potențial 

semnificativ asupra campaniei de producție din toamnă, și, implicit, asupra situației financiare 

a Vifrana, în sensul în care precipitațiile abundente și umiditatea ridicată a afectat cultura de 

viță de vie, favorizând apariția bacteriei Guignardia bidwellii (Putregai Negru). 

 Conducerea Vifrana a luat toate măsurile operaționale pentru combaterea infecției fungice prin 

carantinarea și igienizarea culturii,  arderea ciorchinilor afectați, săpături, copilit, desfrunzit și 

cârnitul  pentru asigurarea unei bune aerisiri la nivelul butucului. În același scop, Vifrana a 

apelat la expertiza profesorilor tehnologi din cadrul USAMV  BUCURESTI.  
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Pentru securizarea vânzărilor, Vifrana va suplimenta necesarul de materie primă pentru 

campania de producție prin achiziția de materie primă certificată ecologică de la viticultori 

verificați și atestați. 

 

Cheltuieli de capital 

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

desfășurate pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea a 5 mașini noi de stropit 

și a unei mașini de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de 

biomasă). 

 

Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului 

Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2020 nu s-au înregistrat modificări privind 

drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent. 

 

Tranzacții semnificative 

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

 

Situațiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2021, care au stat la baza întocmirii 

prezentului raport semestrial, nu au fost auditate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Octavian Vucmanovici 
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+421 +423 +424+426+427 +4281 +43 1 

xxx +436**x +437 x x* +4391 +441 *** +4423
+4428xxx +444xxx +446x*x + 447*** +4481+45 1 

***+453*** +455+456xxx +457
+4581 +462+4661 +473***+509+5 1 86+5 1 9)

15 13 732.929 791.518

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
rd.09+ I 1 -1 3-20-23 -261 t6 14

15

741.787 499.679

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.O4 +I2+14) 17 14.247.789 13.346.931
G. DATORI!:SUMELE CARE TREBUIE PLATTTE INTR-O PERTOADA MAt MARE
DE UN AN (ct.1 61 +1 62+166+167+168-169+269+401 +403+404+405+408+419
+421 +423 +424+426+427 +429 1 +43 1 

xxx +436* * * +437 **" +4391 +441 +xx +4423
+4428*** +444xxx +446*xx + 447*** +4481+45 1 

***+453*** +455+456*n*+459 1

+462+4661 +473***+509+5 1 86+5 1 9)

t8 '16 306.126

H. PROVIZIOANE (ct. I sl) t9 't7

l. VENITURI lN AVANS (rd. 1g + 22 + 25 + 28) 20

l. 
.,

4.901.908 4.521.06C

1. Subvenlii pentru investitii (ct.475), (rd.20+21) 2l 4.901.908 4.521.06t

Sume de reluat intr-o perioadd de p6ni la un an (din ct.475x) 20 4.901.908 4.521.06C

Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an (din ct.475+) )? 21 z3frE ^coMEi,\.2. Venituri inregistrate in avans (ct.472) (rd.23+24) 24 //3" ..nt :T'ANIA
,i.

tt ,
.4.

09

22
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Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472*) 25 23

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472*) 26 24

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienli (ct.479)
(rd.26+271 27

Sume de reluat intr-o perioadi de pdnd la un an (din ct.478*) 28 26

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

Fond u I comercial negativ (ct.207 5) 30 28

J. CAPTTAL 5t REZERVE

l. CAPITAL (rd. 30+31 +32+33+34) 3t :r 2g.r,,, 10.043.673 10.043.673

1. Capital subscris vdrsat (ct. 1012) 32 30 10.043.673 10.043.673

2. Capital subscris nevdrsat (ct. 101 1) 3i 31

3. Patriihoniul regiei (ct. 1015) 34 32

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33

5. Alte elemente de capitaluri proprii(c1.1031) i6 34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35 5.305.079 5.305.079

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) )a 36 28s.88€ 285.886

lV. REZERVE (ct.i 06) 39 37 4.977.377 4.977.377

Acliuni proprii (ct. 109) 40 38

Ce$tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 4t 39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (Ct. 1 17) 43 ,.,,fl,.,i. C

SOLD D (ct. 117) 44 42 8.059.03 6.670.35

vr. PRoFITUL SAU pIERDEREA LA 5FAR$ITUL pERIOADEI DE RAPORTARE

SOLD C (ct. 121) 45 43 1.461.769

SOLD D (ct. 121) 46 594.725

Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 73,08t
CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39 -40+41 -42+43-44-451 48 46 13.941.663 13.346.937

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

Patrimoniul privat (ct. 1017) t) 50 48

CAPITALURf - TOTAL (td. 46+47+48) (rd.04+09+10-1 3-16-17-18) 5t 49 13.941.663 13.346.937

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

ADMINISTRATOR,

1 )Se va completa de citre entitltile cirora le sunt incidente prevederite Ordinului ministrului finan!elor
publice 9i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizdrilor privind intocmirea
ti actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatd a statului ti a drepturilor
reale supuse inventarierii. cu modific;rile ;i comptetirile ulterioare.

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PARTAL HARIETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de i nregistrare in organismul profesional:

Numele si prenumele

Semnitura

25

t

44
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CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20 -lei-

Denumirea indicatorilor

il:*t,r.tlt:lt: <1t, r:.:,:lt.:r.;l :;q clt:ru la tir,rr3. tltn t t:|,*)

Nr.rd.
OMF

nr.763l
2021

Nr.
rd.

Realizari aferente perioadei de
rapoltare

01.01.2020-
30.06.2020

01.01.2021-
30.06.2021

A B 1 2
'L Cifra de afaceri nete (rd.02+03-04+06) 01 2.233.362 2.118.269

Produclia vAndut6 (ct.7 01 +7 02+7 O3+7 04+7 05 +7 06+7 08) 02" 02 2.303.935 2.112.348

Venituri din vdnzarea mdrfurilor (ct.707) 03 03 17.290

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 70.573 1 'r.369

Venituri din debdnzi inregistrate de entitdtile -adiate din Registrulgeneral
05

Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 05 06

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

Sold C 06 t7 1.157.219 1.759.427

Sold D 07 08

3. Venituri din produclia de imobilizari necorporale si corporale
(ct.721+722) 08 09 0 0

4. Venituri din reevaluarea imobilizdrilor corporale (ct. 755) 09 't0

5. Venituri din produclia de investilii imobiliare (ct.725) t0 11

6. Venituri din subvenlii de exploatare
(ct. 7412 + 7 413 + 7 41 4 + 7 41 5 + 741 6 + 7 417 + 7 419)

n 12 62.040 48.573

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+781 5) t2 383.92C 381 .067

-din care, venituri din subvenlii pentru investilii (c1.7584) t3 14 380.848 380.848

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) t4 15

vENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+1 I +12+13) t5 6 3.836.541 4.307 33e

8. a) Cheltuieli cu materiile prime gi materialele consumabile (ct.601+602) t6 17 2.00432e 2.033.7s5

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) t7 18 243.827 79.818,

b) Alte cheltuieli externe (cu energie li apaXct.605) t8 19 43.607 41.916

c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 19 20 0 16.611

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 2.186 325

9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 2t 22 491.049 604.012

a) Sala ri i gi i ndem nizali i (ct.641 +642+643 +644) 22 23 480.244 590.347

b) Cheltuieli cu asigurdrile gi proteclia sociald (ct.645+646) 23 24 '10.805 13.66s

10.a) Ajustiri deValoare privind imobilizarile corporale gi necorporale
(td.26-27) 802.400 813.795

a.1 ) Cheltuieli (ct.681 1 +68 1 3+681 7+ din ct.681 8) 25 26 802.400 813.795

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 0 0

b) Ajustiri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 2/ .,,.,.1 ,i ,-_:;,9
0

'b
?l\

01

13

t t

25
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b.1)Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 0 0

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

1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30
:',,,,,:,,3::1' ,' 784.868 1.319.247

11 1. Cheltuieli privind presta}iile externe
(ct.61 1 +61 2+61 3+61 4+61 5+621 +622+623+624+625 +626+627 +628)

3t 32 782.363 1.181.673

1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate;
cheltuieli reprezentSnd transferuri 5i contribulii datorate in baza unor
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 69 102.464

11.3. Cheltuieli cu proteclia mediuluiinconjuritor (ct. 652) 33 34 0 C

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 655) 34 35

1 1.5. Cheltuieli privind calamitdtile gi alte evenimente slmilare (ct.6587) 35 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 2.$e 35.11

in

@ 3tt

Ajustdri privind provizioanele (rd. a0 - al ) 0 0

- Cheltuieli (ct.6812) -i8 40 0 0

- Venituri (c1.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 17 la2O -21+22+25+28+31+ 39)

40 t,,,.t;,,,t4,2: 4.367.891 4.908.829

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 41 43

44

0 0

- Pierdere (rd. 42 - 16) 42 531.350 601.493

1 2. Venituri din interese de participare (ct.76'l 1+7612+7613) ,:!15 0 0

- din care, veniturile obtinute de la entitSlile afiliate 44 46 0 0

'13. Venituri din dobdnzi (ct. 766) 4) 11 62

- din care, veniturile obtrinute de la entitalile afiliate 46 48 0 0

14. Venituri din subvenlli de exploatare pentru dob6nda datoratd (ct. 741 8) 47 49 0 0

'I 5. Alte ven itu ri fi na n cia re (ct.7 62+7 64+7 65 +7 67 +7 68 +7 61 5) 48 50 1.375 7.704

- din care, venituri din alte imobilizdri financiare ( ct. 7615) 49 51 0 0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 50 1.386 7.766

16. Ajustdri de valoare privind imobilizirile financiare gi investitiile financiare
detinute ca active circulante (rd. 5a - 55)

5t 0

- Cheltuieli (ct.686) 54 0 0

- Venituri (ct.786) 53 55 0 0

17. Cheltuieli privind dobdnzile (ct.666) 54 56 345.783 C

- din care, cheltuielile in relalia cu entitdtile afiliate 55 57 C C

1 8. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 3.565 998

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58) 57 59 349.348 998

PROFTTUL SAU pIERDEREA FtNANC|AR(A):

- Profit (rd.52 - 59) 58 60

61

C 6.768
=d:r'- 

=\-

- Pierdere (rd.59 - 52) 59 347.962 t,, ,

x-:

I

C C

c t

( C

47

52

53 C

*'$;;-1-:-*,'- :,r
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VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 3.837.927 4.315.102

CHELTUIELITOTALE (rd.42 + 59) 6t 4.717.239 4.909.821

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.62 - 63) 62 0 c

- Pierdere (rd.63 - 62) 63 879.312 594.725

20. lmpozitulpe profit (ct.691) 64 66 0 0

21. lmpozitul speciflc unor activitSli (ct. 695) 65 67 0 0

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68 C C

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

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

70

c

- Pierdere (rd. 0S + 66 + 67 + 68 - 64) 68 879.312 594.725

*) Conturi de repartizat dupi natura elementelor respective.
La 16ndul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind 5i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice".
La 16ndul 32 (cf.OMF nr.763l 2021)-in contul 6586,,Cheltuieli reprezent6nd transferuri 9i contribulii datorate in baza unor acte normative

speciale" se evidenliazd cheltuielile reprezent6nd transferuri gi contribulii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele previzute
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANOVICI OCTAVIAN

Numele si prenumele

ARTAL HARIETA

Semnitura

Calitatea

12-.CONTABIL SEF

Semnitura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistra re in organismul profesional:

62

63

64

65

c

1.

i
I
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la data de 30.06.2021
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Cod 30 lei

l. Date privind rezultatul inregistrat
Nr.rd.
OMF
il.7631
2021

Nr.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitali care au inregistrat profit 0t

Unitati care au inregistrat pierdere 02 1 594.725

Unitali care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr.
rd.

Total,
din care:

Pentru
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04

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

- peste 30 de zile 06 06

- peste 90 de zile 07 07

- peste 1 an 08 08

Obligatii restantd fata de bugetil asigurarilor sociale -
total(rd.t0la 14)

09 U9

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

t0 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate

t1 11

- contributia pentru pensia supllmentard t2 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj t3 13

- alte datorii sociale t4 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri

t5 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat, din care:

17 17

- contributia asiguratorie pentru munca t8
17a

(301)

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
Iocale

t9 18

lll. Numar mediu de salariati Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 21 23

: Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 30 iunie

21 20 26 27

lV. Redevente plitite in cursul perioadei de raportare,
subventii incasate gi creanle restante

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 1

Redevente plStite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite in concesiune, din care:

22 21
46,s--;\

- redevente pentru bunurile din domeniul public pldtite la bugetul de stat 23 22 ffi:*"^r""^ \
Redevenli minierd platiti la bugetul de stat 24 23 ':-- WFRA/.;A

'.1 t.:,

7\i,7.INTA

01

02

03

1
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Redeventi petrolierd plAtiti la bugetul de stat 25 24

Chirii plStite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri l) 26 25

Venituri brute din servicii plStite citre persoane nerezidente, din care:
.26r,,,r

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

t/enituri brute din servicii plStite citre persoane nerezidente din statele mEm6rgaG
Uniunii Europene, din care:

)9 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenlii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: JI 30 48.573

- subventiiincasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor JZ 31

- subven[ii aferente veniturllor, din care: 3

- subventii pentru stimularea ocupirii fortei de muncd *) 34 33

- subvenlii pentru energie din surse regenerabile 33a
(3 r6)

subventii pentru combustibili fosili 36
33b
(r17)

Creante restante, care nu au fost incasate la termenele previzute in contractele
:omerciale 1ilsau in actele normative in vigoare, din care:

37 34

- creanle restante de la entititi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

- creante restante de la entitati din sectorul privat 39 36

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

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 40 37 3.522

Contravaloarea.tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41
17a

(302)

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare "")

Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 ,o

- din care, efectuate irr scopul ciirninuirii irnpactului activitatii
entitelii asupra rlediului sau al dezvoltdrii unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43
l8a

(31 8)

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 il 0

- din fonduri publice 45 40

- din fonduri private 46 41

- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44) 47 r:11,t,,,4 0 0

- cheltuieli curente 48 43

- cheltuieli de capital 49 44

Vll. Cheltuielide inovare ***) Nr.
rd. 30.05.2020 30.06.2021

A B 1 2

Cheltuieli de inovare 50

- din care, efectuate in scopul diminuarii impactului activitalii
entitAtii asupra mediului sau al dezvoltirii unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

5t
45a

(l1 e)

VIll. Alte informatii Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale
(ct.4094), din care:

52

- avansuri acordate entitelilor neafiliate nerezidente
pentru imobilizari necorporale (din ct.4094)

53
46a

(303) \
= -_-- _\ t$!*.?.

45

46 ffi;affi.-==\
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- avansuri acordate entitililor afiliate nerezidente pentru

mobilizdri necorporale (din ct. 4094)
54

46t)
(304)

Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale
[ct.4093), din care:

55

- avansuri acordate entitdlilor neafiliate nerezidente pentru
mobilizari corporale (din ct. 4093)

56
47a

(3os)

- avansuri acordate entitalilor afiliate nerezidente pentru
imobilizdri corporale (din ct. 4093)

57
47b

(306)

lmobilizdrifinanciare, in sume brute (rd. 49+541 58 I

49

23.772 23.786

Acliuni delinute la entitAtile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobllizate gi obligaliuni. in sume
brute (rd.50 + 51 + 52 + 53)

59

- actiuni necotate emise de rezidenti 60 50

- pdrti-sociale emise de rezidenti 6l 51

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

- detineri de cel putin 10% 63
52a

(307)

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 s3

Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 65 '41.: 
, 23.772 23.786

- creanle imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror
Cecontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct.267)

66 55

- creante imobilizate in valuti (din cL.267) 67 56

Creante comerciale, avansuri pentru cumpirdri de bunuri de
natura stocurilor 9i pentru prestdri de servicii acordate
[urnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute
(ct. 4091 + 4092'+ 411 + 413 + 41 8), din care:

68 57 729.444 258.500

.creanle comerciale in rela[ia cu entiti!ile neafiliate nerezidente,
rvansuri pentru cump;riri de bunuri de natura stocurilor 9i pentru
prestdri de servicii acordate furnizorilor neafiliali nerezidenli ;i alte
:onturi asimilate, in sume brute in relalie cu neafilialii nerezidenti
ldin ct. 4091 + din ct.4092 + din ct. 41 1 + din ct.413 + din ct.418)

69 58

.creanle comerciale in relalia cu entitilile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpSrdri de bunuri de natura stocurilor gi pentru
prestdri de servicii acordate furnizorilor afiliali nerezidenli gi alte
:onturi asimilate, in sume brute in relalie cu afilialii nerezidenli (din

1.4091 + din ct. 4092 + din ct.41 1 + din ct. 413 + din ct.418)

70
58a

(308)

Creante neincasate la termenul stabilit
(din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.41 1 + din ct.413)

7t 59

Creanle in legdturd cu personalul gi conturi asimilate
(ct.425 +4282)

72 60 2.689

Creanle in legdturi cu bugetul asiguririlor sociale 5i bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

73 61 9.31 3 9.395

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
ct.431+437+4382)

74 62 7.902 2.624

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
ct.43 6 + 4 41 +4 424 + 4428 + 444 + 446)

75 63 1.411 2.902

su bventii de incasat(ct.445) 76 64

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

- alte creante in legatura cu bugetul statului(c1.4482) 78 66
A:;;; : *-- 

: - -'*r** 3' 8 6 9

Creanlele entitdliiin relaliile cu entitelile afiliate
[ct. 451 ), din care:

79 ffi:*""rto'nn>
- creante cu entititi afiliate nerezidente
(din ct.451), din care:

80 ({,+-. v
\. .-'r.^ '

rfrfuvr'ls.A. ."s

47

52

23.77i 23.7t

67

68
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- creanle comerciale cu entitSli afiliate
nerezidente (din ct. 451 )

81 69

Creante in legdturd cu bugetul asigurdrilor sociale gi bugetul

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

436 + din cl. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

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

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

82 70

AIte creante (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

Cin care:
83 30.960 46.391

. - decontari privind interesele de participare,decontari cu
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din
o perat i u n i i n pa rt i ci pati e (ct.4 53 +456+ 45 82)

84 72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)

(din ct. 461 + din ct.471 + din c1.473+4662)

85 73 30.960 46.391

- sumele preluate din contul 542'Avansuri de trezorerie'
reprezent6nd avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii

5i nedecontate p6na la data de raportare (din ct. 46i )

86 74

Dobinzi deincasat (ct.5187) , din care: o/ 75

- de la nerezidenti 88 76

DobAnzi de incasat de la nerezidenli (din ct. 4518 + din ct.

4s38)
89

76a
(313)

Valoarea imprumutu rilor acordate operatorilor
economici *nn*) 90 77

lnvestitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), din care:

9t 78

- actiuni necotate emise de rezidenti 92 79

- p5(i sociale emise de rezidenti 93 80

- actiuni emise de nerezidenti 94 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

- delineri de obligatiuni verzi 96
82a

(320)

Alte valori de incasat (ct. 51 1 3 + 51 1 4) 97 83

Casa in lei giin valutd (rd.85+86 ) 98 t.,84,irir.r 17.537 103.468

- in lei (ct. 531 1 ) 99 85 16.399 'I 02.31 C

- in valuti (ct. 5314) 100 86 1.138 1.15t

Conturi curente la binci in lei gi in valutd (rd.88+90) 101 62.183 658.991

- in lei (ct. 5121), din care: 102 51.297 136.206

- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente 103 89

-in valuti (ct.5124), din care: 104 90 10.886 522.785

- conturi curente in valutd deschise la binci
nerezidente

105 91

Alte conturi curente la banci 5i acreditive, (rd.93+94) 106 )2

sume in curs de decontare, acreditive gi alte valori de
incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5'125 + 541 1)

107 93

sume in curs de decontare gi acreditive in valuti (din

ct. 5125 + 5414) ,.

108 94

Datorii (rd.96+99+ 102+ 103+ 106+ 108+ 110+ 111 +
.116+119+122+128)

109 95 1.170.2s2 791.518
-./:::::i:: '-::-.\

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de
la institulii financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mica de 'l an)
(din ct.519), (rd .97+981

n0

,y'-lt{Vx utl[.i8,,* --
trre'- , "'n 

).
I:(. ITFI?AIJA
\* -"',,. \ t.o ^c '

71

87

88

., 9,..-6.
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- in lei tlt 97

- in valutd 112 98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de
la institulii financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egald cu 1 an)

ldin ct. 162), (rd.l00+101)

fi3

- in lei 1t4 100

- in valuti n5 'r01

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)
116 102

Alte imprumuturi gi dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 +
1 686 + 1 687) (rd. 1 04+1 05)

117

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face
n functie de cursul unei valute

118 104

- in valutd 119 105

Alte imprumuturi gi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 350.984

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) t2t 107

- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate 122
107a
(321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti gi alte
conturi asirnilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419), din care:

123 454.331 523.063

- datorii comerciafe in relalia cu entit5lile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienli neafiliali
nerezidenli 9i alte conturi asimilate, in sume brute in relalie
cu neafilialii nerezidenli (din ct.401 + din ct.403 + din ct.404
+ din ct. 405 + dlh ct.408 + din ct. 419)

124 109

- datorii comerciale in relalia cu entit5lile afiliate nerezidente,
avansuri primite de la clienli afiliali nerezidenli 5i alte conturi
asimilate, in sume brute in relalie cu afilialii nerezidenli (din
ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 +
din ct. 419)

125
1 09a
(3oe)

Datoriiin legiturd cu personalul5i conturi asimilate (ct.421 +
423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 55.099 12.304

Datorii in legituri cu bugetul asigu16rilor sociale gi bugetul
statului (ct.431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (rd.l l2 la 1 1 5)

127 210.702 178.081

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431 +437+4381 )

128 112 66.364 146.055

datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
{ct.43 6 + 4 4 1 + 4423 + 4428 + 444 + 446)

129 113 144.338 32.026

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

130 114

- alte datorii in iegatura cu bugetul statului (ct.4481) t)t 115

Datoriile entitilii in relaliile cu entitdlile afiliate (ct. 451),
din care:

132

- datorii cu entitdli afiliate nerezidente z/
(din ct. 451), din care:

1i3 117

- cu scadenla iniliala mai mare de un an 134 118

- datorii cgmerciale cu entitSlile afiliate nerezidente
lndiferent de scadenli (din ct. 451 )

135
r 18a
(31 0)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 91.198 70.000

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 91.198
,, ;f ii ;* c:':' r',fr }oo

- sume datorate actionarilor / asociatilor persjuridice I )O 121
\

I----: --:_ _{
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Alte datorii (ct.z1g + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 7.938 8.070

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari
din operatii in participatie

(ct.453+456+457 +4581)

140 123 7.938 7.938

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3,)

(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)

14t 124 132

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 142 125

- varsamipte de efectuat pentru imobilizari financiare
si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143 126

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer dela clienli (ct.478)
144 127

Dob6nzide plStit (ct.5186), din care: 145 z8

- citre nereziden!i t40
r 2Ba
(311)

Dob6nzi de pl6tit cdtre nerezidenli

(din ct.4518 + din ct.4538)
147

1 28lr
(3l4)

Valoarea irhprumuturilor primite de la operatorii

economici **"*,)
148 129

Capital subscrls virsat (ct. 1012), din care: 149 130 467.550 10.043.673

- acliuni cotdte 4) 150 131 10.043.673

- actiuni necotate 5) 15t 132 467.55A

- parlisociqle 152 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 6.516 6.646

lX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii

Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratoril (ct. 621) 155 136 388.098 767.915

X. lnformatii privind bunurile din domeniul
public al statului

Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B I 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare

t5b 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
concesiune

157 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate t58 139

XI. lnformafii privind bunurile din proprietatea
privati a statuluisupuse inventarierii cf. OMFP
nr.66812014

Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

A B 1 2

Valoarea contabila neti a bunurilor 6) 159 140

XIl. Capital social virsat Nr.
rd. 30.06.2020 30.06.2021

Suma (lei) o/o t) Suma (lei) o/o t)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat {ct.1O12l zt,

lrd.142+ 145 + 149+ 150 + 151 + 1521
160

::,::t:::tt:: "'

,;11:l:;Q:,1;l;;1 ,:) x \lV/r( 
"' -.""t-
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- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 161 .::142:;.. lirtl,rtl,r:*jaltt:lrut,iii:.:i5!;ta;t?i!11

- detinut de institulii publice de subord. centrali 162 143

- detinut de instltulii publice de subord. locali 163 144

- detinut de societSlile cu capital de stat, din care: 164

- cu capital integral de stat 165 146

- cu capital majoritar de stat 166 147

- cu capital minoritar de stat t67 148

- detinut de regii autonome 168 149

- detinut de societili cu capital privat to9 150

- def inut de persoane fizice 170 151

- delinut de alte entiteti 171 152
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Xlll. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din
profitul reportat

Nr.
'rd. Sume (lei)

A B 2020 2021
Dividende distribuite aclionarilor/ asociatilor in perioada de raportare din
profitul reportat t72

'152a

(31 2)

XIV. Repartiziri interimare de dividende potrivit Legii nr.
16312018

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2020 2021

- dividendele interimare repartizate a) 173
1521:
(31 5)

XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice
r+****)

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 30.06.2020 30.06.2021
Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominald),
din care: t74 153

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate t/5 154

Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie),
din care:

176

- creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 177 'r56

XVI. Venituri oblinute din activitili agricols xx**xx) Nr.
rd. Sume (lei)

A B 30.06.2020 30.06.2021

Venituri obtinute din activitSli agricole t78 157

XVll. Cheltuieli privind calamit5file gialte evenimente similare (ct.6587],
din care: 179

- inundalii 180
157tr

t323)

* secetd t8t 157 c

t324]l

- alunecdri de teren 182
157d

t32Slt

A COtr.rgr!>N

145

15s

157 a

132"21



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Formular
VALIDAT

PARTAL HARIETA

Calitatea

12:CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenlii pentru stimularea ocupdrii forlei de munci (transferuri de la bugetul statului c5tre angajator) - reprezinti sumele acordate angajatorilor pentru plata
absolvenlilor institu!iilor de invat;mant, stimularea gomerilor care se lncadreazi in munci inainte de expirarea perioadei de 5omaj, stimularea angajatorilor care
incadreazi in munca pe perioada nedeterminatS gomeri in virsti de peste 45 de ani, tomeri intretinetori unici de familie sau gomeri care in termen de 3 ani de la data
angajSrii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipat; parlia15 sau de acordare a pensiei pentru limita de verstS, ori pentru alte situalii prevdzute prin
legislalia in vigoare privind sistemul asigurdrilor pentru.gomaj 5i stimularea ocupdrii fo(ei de muncd.
**) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentali, cercetarea aplicativi, dezvoltarea

5i completdri prin Legea nr.324/2003, cu modificirile gi completirile ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rdndurilor corespunzdtoare capitolelor Vl gi Vll sunt avute in vedere
prevederile Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/'1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaliilor te!nice 5i a modalititilor in temeiul
Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European 5i al Consiliului privind statisticile europene de intreprindere ti'de abrogare a l0 acte juridice in domeniul
statisticilor de intreprindere, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr,271 din 1 8 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de
pu nere in aplicare (UE) N.995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei n r, 1 .6O8|2OO3/CE a Parlamentului
European gi a Consiliului privind produclia ti dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul ttiintei ti altehnologiei.
****) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitS!ile reglementate gi supravegheate de Banca Nalionali a Rom6niei, respectiv Autoritatea de
Supraveghere Financiare, societS!ile reclasificate in sectorul administraliei publice gi institu!iile fdri scop lucrativ in serviciul gospoddriilor populaliei.
*x***) Pentru creanlele preluate prin cesionare de la persoanejuridice se vor completa at6t valoarea nominalS a acestora, c6t 9i costul lor de achizilie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate'se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c);i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificirile 5i
completdrile ulterioa re.
******) Conform art. 1 1 din Regulamentu I Delegat (U E) nr. 639/2014 al Comisiei din 1 I martie 201 4 de completare a Regulamentului (U E) nr. I 3071201 3 al

european de garantare agricolS (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralS (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitSli
r, cu exceplia plililor directe nalionale complementare in temeiul articolelor l8 9i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Ven iturile oblinute din prelucra rea produselor agricole in sensul a rticolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentu I (U E) ff. 1307 12013 ale exploataliei sunt
:onsiderate venituri din activitali agricole cu condilia ca produsele prelucrate s5 rim6n5 proprietatea fermierului 5i ca o astfel de prelucrare si aibd ca rezultat un alt

agricol in sensul articolului 4 alineatul ( l) litera (d) din Regulamentul (UE) N.1307 /2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activit;li neagricole.
(2) insensul alineatului (1),'venituri'inseamnAveniturilebrute,inainteadeducerii costurilorgi impoziteloraferente....'.

sau unor uniteli ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apd in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc).

mai mare de un an'gi 'datorii comerciale cu entitelile afiliate nerezidente indiferent de scadenF (din ct.45l)'.

rie subvenfiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societelilor, care sunt negociabile 5i tranzactionate, potrivit legii.
'5) 

Titluri de valoare care conferi drepturi de proprietate asupra societi!ilor, care nu sunt tranzactionate.
6) Se va completa de citre operatorii economici cirora le sunt incidente prevederile Ordinului ministruluifinanlelor publice gi al ministrului delegat pentru buget nr.

l4 pentru aprobarea Precizdrilor privind intocmirea 5i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului ti a drepturilor reale
inventarierii, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare.

;ocial vdrsat, inscris la rd.1 60.
8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea gi completarea Legii contabilit itlii nr.82/1991, modificarea 5i

Legii societdlilor nr.31/1990, precum $i modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea 9i functionarea cooperaliei
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DECLARATIE

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

Data -1< .O I - )-oq-.\

PRE$EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAUE

al societ[{ii VIFRANA S.A,

OCTAVIAN VUCMANOVICI
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