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INFORMATII GENERALE

VIFRANA S.A.(denumitiincontinuare,,Societatea") esteosocietateinfiintatiinRomSnia,inanul lgg8,cusediulsocialinstr.Cdldrasl
nr. L, sc. B, et,2, ap,5, Constanla.

Activitatea de bazi a Societdtii este reprezentatd de cultivarea strugurilor. VIFRANA S.A are ca activitate secundar5 Fabricarea
vinurilor din struguri 9i comercializarea acestuia pe piata internS 9i in perspectivS pe piata externd.

2. POLITICICONTABILESEMNIFICATIVE

Principalelepolitici contabileaplicatelaintocmireaacestorsitualii financiaresuntprezentatemaijos. Acestepolitici aufostaplicate
in mod consecvent de-a Iungul tuturor anilor prezentali, cu exceplia cazului in care se prezinti altfel.

Principiul continuit;tii activititii

Societatea igi desfS5oard activitatea pe baza principiului continuitStii activit5lii. Acest principiu presupune cd entitatea i5i continud in
mod normalfunclionarea, fdrd a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativi a activit5tii. Societatea a analizat situatia actualS
a comenzilor si a principalelor industrii legate de activitatea sa gi se aSteaptd ca situalia actuald economicd instabild si duci la o
reducere a comenzilor, dar prin utilizarea eficienti a resurselor disponibile consideri cd principiul continuititii activititii nu va fi afectat.

Moneda functionali 9i de prezentare

Aceste situalii financiare sunt prezentate inlei, care este moneda funclionalS a Societalii. Situatiile financiare individuale sunt
prezentate in lei, rotunjite, f5r5 zecimale. Tranzacliile realizate in monedd str;ini sunt exprimate in lei prin aplicarea cursului de
schimb de la data tranzacliei. Activele si datoriiie monetare exprimate in monedi strilni la sf6rsitul exercitiului financiar sunt
exprimate in lei la cursul de schimb de la data respectiv5. Pierderile gi cAgtigurile din diferentele de curs valutar, realizate sau
nerealizate, sunt prezentate in contul de profit si pierdere aferent exercitiului respectiv.

Cursurile de schimb valabile la 31 decembrie202L si 31 decembrie 2020 sunt:

31 decembrie
2021

31 decembrie
2020

EUR

USD
4,948t
4,3707

4,8694
3,9660

Tronzaclii valutore

Activele gi datoriile nemonetare evaluate Ia valoare justd intr-o monedd strSini sunt convertite in moneda functionald la cursul de
inchidere de la data la care a fost stabilitd valoarea justi.

Elementele nemonetare care sunt mdsurate la cost istoric intr-o monedd strSine vor fi convertite la rata de schimb de la data
tra nza cti e i.

Active gidatoriipetermenscurtgipetermenlung

Compania prezintd active $i datorii in situatia individua15 a poziliei financiare pe baza clasificirii termen scurt / termen lung.

Un active este current atunci cAnd:

Se agteaptd sd fie realizat sau intenlionat s5 fie vAndut sau consumatin ciclul normal de functionare

Este detinut in principal in scopul tranzactionArii

se asteaptd s5 fie realizat'in termen de dou5sprezece luni de la perioada de raportare, sau

Constituie numerar 9i echivalente de numerar.
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Toate celelalte active sunt clasificate ca imobilizate.

O datorie este pe termen scurt atunci c6nd:

Se asteaptd sd fie achitatd in ciclul normal de functionare

Este detinutd in principal in scopul tranzacliondrii

Urmeazd sd fie decontati in termen de douisprezece luni de la perioada de raportare sau

o Nu existi niciun drept necondifionat de a amSna decontarea datoriei pentru cel pulin doudsprezece luni dupd perioada
de raportare

Activele si datoriile cu impozitul am6nat sunt clasificate drept active si datorii pe termen lung.

I mo bilizd ri necorporo le

lmobilizirile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost
din deprecierea imobilizSrilor necorporale.

mai pu!in amortizarea cumulati si pierderile de valoare

lmobilizSrile necorporale sunt recunoscute atunci cSnd sunt indeplinite criteriile de recunoagtere initiala, respectiv:

- dac5 este probabil ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuite activului si-i fie transmise entitdtii,

- costul activului poate fi evaluat fiabil.

Amortizarea este calculatS prin metoda liniarS de-a lungul duratei de viatd util;. Durata de viatS utili estlmati 9i metoda de
amortizare sunt revizuite la sfArsitulfiecdrei perioade de raportare, avAnd ca efect modificiri in estimdrile contabile viitoare.

in calculul amortizSrii sunt folosite urmdtoarele durate de viatd utlli:

Licente 1-5ani

lmobilizdri corporale

Terenurile;i clSdirile,echipamentele considerate a fi utilizate in productia sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri
administrative sunt inregistrate in bilan| la cost minus orice pierderi cumulate din depreciere.
Costul initial al imobilizirilor corporale il reprezintS costul de achizitie care cuprinde prelul plitit furnizorului, inclusiv taxele vamale
pentru import 9i alte taxe nerecuperabile, precum gi orice alte costuri atribuibile direct punerli in funcliune a activuluigi aduceriisale
in localia si ln conditiile de funclionare.

in costul initial al unei imobilizdri corporale sunt incluse gi costurile estimate initial cu demontarea gi mutarea acesteia la scoaterea
din evident5, precum gi cu restaurarea amplasamentului pe care este pozilionatS imobilizarea, atunci c6nd aceste sume pot fiestimate
credibilsi Societatea are o obligalie legatd de demontare, mutare a imobiliz5rii corporale gi de refacere a amplasamentului. Costurile
estimate cu demontarea gi mutarea imobilizirii corporale, precum gi cele cu restaurarea
amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenlS cu un cont de provizioane.

Costurile includ onorariile profesionale gi, pentru activele eligibile, costurile indatorarii capitalizate in conformitate cu politicile
contabile ale societalii. Astfel de active sunt clasificate la categoriile respective de imobiliziri corporale atunci c6nd sunt terminate
sau gata de utilizare pentru scopul in care au fost previzute. Deprecierea acestor active, pe aceeagi baza ca gi alte active aflate in
proprietate, incepe atunci cAnd activele sunt disponibile pentru utilizarein maniera doritd de conducere.

orice cregtere din reevaluare care rezultd din reevaluarea acestorterenuri si clSdiri este recunoscutd in alte elemente ale rezultatului
global 9i acumulati in capitaluri proprii, cu exceplia cazului 'in care reia o scddere din reevaluare recunoscute anterior in contul de
profit si pierdere, caz in care cresterea este creditatd in contul de profit ;i pierdere in mSsura scdderii trecute anterior pe cheltuieli.

Amortizarea cl5dirilor se inregistreazd in situatia rezultatului global.
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Proprietdtile in curs de construclie in scopuri de productie, inchiriere 9i administrare sau in scopuri care nu au fost incd determinate
sunt inregistrate la costul istoric. Amortizarea acestor active, pe aceeagi bazi ca gi alte active corporale, incepe atunci c6nd activele
sunt gata de utilizare.

Amortizarea acestor active se inregistreazi astfelincdt si se diminueze costurile, altele decat costul terenurilor gi proprietS!ilor aflate
in construclie, pe toatS durata lor de viafd estimat5, pe bazd linlarS.

Durata de viatd utilS estimatd, valorile reziduale gi metoda de amortizare sunt revizuite la fiecare sfdrsit de an, ceea ce duce la
modificiri ale estim5rilor contabile viitoare.

Activele delinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt amortizate pe toatd durata de viatd uti15,'in mod similar cu activele
detinute cu titlu de proprietate integral.

Pierderea sau c6gtigul din v6nzarea sau dezafectarea unui activ corporal se calculeazd ca diferentd intre veniturile din vAnzdri si
valoarea contabilS neti a activului gi sunt recunoscutein contul de profit gi pierdere.

Clidiri 9i construc!ii speciale
lnstalalii 9i echipamente tehnice
Mijloace de transport

8-60ani
3-30ani
4-5ani

Depreciereo imobilizdrilor corporale 5i necorporale

La finalul fiecdrei date de raportare, Societatea revizuiegte valorile contabile ale imobilizdrilor corporale gi necorporale pentru a
determina dac5 existS vreun indiciu cd acele active au suferit pierderi prin depreciere. Daci existd un astfel de indiciu, suma
recuperabild a activuluieste estimatd pentru a determina mirimea pierderii prin depreciere (dac5 existd). Atunci cind nu este posibild
estimarea valorii recuperabile a unui activ individual, Societatea estimeazi valoarea recuperabilS a unititii generatoare de numerar
cdreia ii aparline activul. Acolo unde poate fi identificatd o bazd de alocare consecventd, activele Sompaniei sunt de asemenea alocate
unor unitSli individuale generatoare de numerar sau celui mai mic grup de unitS!i generatoare de numerar pentru care se poate
identifica o bazd de alocare consecventS.

lmobilizdrile necorporale cu o duratd de via!5 utilS nedeterminatd si imobilizirile necorporale care nu sunt inc5 disponibile pentru
utilizare sunt testate pentru depreciere cel pu{in o datd pe an gi ori de c6te ori existi indicii cd activul poate fi depreciat.

Valoarea recuperabilS este cea mai mare valoare dintre valoarea justd minus costurile de v6nzare pi valoarea de utilizare. ln evaluarea
valorii de utilizare, fluxurile viitoare estimate de numerar sunt scontate la valoarea curentd utilizAnd o taxi de scont stabilitd inainte
de impozitare, care ref lectd evaluSrile curente de piald a valoriitemporale a banilor si riscurile specifice activului, pentru care f luxurile
viitoare de numerar nu au fost ajustate.

Daca valoarea recuperabilS a unui activ (sau unitdti generatoare de numerar) este estimatS a fi mai micddecAt valoarea sa contabild,
valoarea contabilS a activului (sau a unitdtii generatoare de numerar) este redusi la nivelul valorii recuperabile. Deprecierea este
recunoscutd imediat in profit sau pierdere, dacS activul relevant nu este contabilizat la o valoare reevaluatd, caz in care deprecierea
este tratat5 ca reducere a reevaludrii.

Acolo unde deprecierea se reverseazS,valoarea contabilS a activului (sau a unit5tii generatoare de numerar) este majoratd la nivelul
noii estimdri a valorii sale recuperabile, dar astfel inc5t valoarea contabilS crescutd s5 nu depdgeasci valoarea contabile care ar fi fost
stabiliti daci nu ar: fi fost recunoscuti deprecierea pentru activ (unitatea generatoare de numerar) in anii precedenli. O pierdere prin
depreciere este recunoscutd imediattn contul de profit si pierdere, cu exceplia cazurilorin care activul relevant este inregistrat Ia
valoarea reevaluatS, caz in care pierderea prin depreciere este tratatd ca o descregtere prin reevaluare.

Active si posive financiare

Activele financiare ale SocietStii includ investitii, numerar gi echivalente de numerar, creante comerciale. Datoriile financiare includ
datoriile comerciale, datorii cu bugetul statului ti alte datorii. Pentru fiecare element, politicile contabile privind recunoagterea li
evaluarea sunt prezentate in aceastS notd. Conducerea consideri ci valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximeazd
valorile lor contabile.
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Clasificarea investi!iilor depinde de natura 5i scopul acestora pi se determinS la data recunoatterii initiale.

Deprecierea activelor financiare

Activele financiare, altele decat cele la valoarea justi prin contul de profit si pierdere, sunt evaluate pentru indicii de depreciere la
sfArgitul fiecdrei perioade de raportare.

Activele financiare sunt considerate a fi depreciate atunci cAnd existd dovezi obiective c5 unulsau mai multe evenimente au avut |oc
dupd recunoagterea initial; 5i au avut un impact asupra fluxului de numerar viitor aferent investitiei.

Anumite categorii de active financiare, cum ar fi creanlele comerciale, sunt evaluate pentru depreciere in mod colectiv, chiar dac5
sunt evaluate ca nefiind depreciate individual. Dovezi obiective de depreciere pentru un portofoliu de creanle ar putea include
experienta anterioara a Societalii in ceea ce privelte incasarea plStllor, o majorare a plStilor restante peste termenul de creditare,
precum gi modificari vizibile ale condiliiloreconomice nalionale si locale care sunt corelate cu incidentele de plata privind creanlele.

Valoarea contabil5 a activului financiar se reduce cu pierderea din depreciere, direct pentru toate activele financiare, cu exceplia
creanlelor comerciale, caz in care valoarea contabild este redusi prin utilizarea unui cont de provizion. in cazul in care o crean!5 este
considerati nerecuperabilS, aceasta este amortizatd pi dedusl din provizion. Recuperdrile ulterioare ale sumelor amortizate anterior
sunt creditate in contul de provizion. Modificdrile valorii contabile a contului de provizion sunt recunoscute in contul de profit gi

pierdere.

De recunoagterea activelor si pasivelor

Societatea derecunoagte activele financiare numai atunci cAnd drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie expiri sau
transferi activulfinanciar 9i, in mod substanlial, toate riscurile ;i beneficiile aferente activului citre o alt5 entitate.

Societatea de recunoagte datoriile financiare dacd 9i numai dacd toate obligatii e sale au fost plStite, anulate sau au expirat.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai micS valoare dintre cost 9i valoarea realizablld net5. Costurile, inclusiv o parte corespunzitoare
cheltuielilor fixe gi variabile indirecte sunt alocate stocurilor delinute prrn metoda cea mai potrivitd clasei respective de stocuri.
majoritatea fiind evaluatd pe baza mediei ponderate. Valoarea realizabilS neta reprezintd pretul de vAnzare estimat pentru stocuri
minus toate costurile estimate pentru finalizare gi costurile aferente vinz5rii.

Clienli 9i alte creante

Clienf ii 9i alte creanle sunt inregistrate inif ial Ia valoare nominali, care aproxlmeazi valoarea justi si sunt ulterior reduse prin ajust5ri
corespunzdtoa re pentru su mele nerecu pera bile estimate.

La estimare Societatea se bazeazd pe vechimea soldurilor de creanle gi pe experienta istoricd.

Creanlele comerciale individuale sunt de recunoscute cand Societatea consideri cd acestea nu sunt recuperabile si dupi ce au fost
intreprinse toate demersurile legale. Dificult5!ile financiare semnificative ale debitorului, probabilitatea ca debitorul sd intre in
faliment sau in procedura de reorganizare financiar5 sau in incapacitate de plat5 sunt considerate indicii pentru deprecierea
creanlelor. Pierderea din depreciere esteinregistrati in contul de profit 9i pierdere.
Valoarea creanlei este prezentat5 in situalia poziliei financiare.

Numerar 9i conturi la binci

Trezoreria gi echivalentele de trezorerie includ numerarul din casi gi depozitele constituite la binci care sunt imediat convertibile
intr-o sumd cunoscutS de numerar 9i sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii. Disponibilita!ite bSnesti in valutS
sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfar;itulperioadei.

Furnizori si alte datorii

Datoriile citre furnizori 9i alte datorii sunt inregistrate la costul amortizat si includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de
produse, Iucrdri executate gi servicii prestate.
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in contabilitatea furnizorior se inregistreaza operaliunile privind cumpdririle de materiale 9i serviciile executate de terti. Avansurile
acordate furnizorilor se inregistreaza in conturi distincte.

Contabilitatea datoriilor se Iine pe categorii, precum 9i pe fiecare persoand fizici sau juridicd.

Datorlile sunt clasificate in datorii pe termen scurt gi datorii pe termen lung.

imprumuturi

imprumuturile sunt recunoscute initial la valoarea just5, net de costurile de tranzactionare aferente.

imprumuturile sunt inregistrate ulterior Ia cost amortizat; orice diferen!5 dintre sumele oblinute din vAnzare 9i valoarea de
recuperare este recunoscutd in contul de profit si pierderi de-a lungul perioadei imprumuturilor utiliz6nd metoda ratei dobAnzii
efective.

imprumuturile sunt clasificate ca datorii curente, cu exceplia cazului in care Societatea are dreptul neconditionat de a am6na
stingerea datoriei pentru cel putin 12 luni dupd data bilantului contabil.

imprumuturile bancare (toate sub forma descoperitului de cont) nu au scadente specifice 5i sunt clasificate ca datorii curente.

Societatea monitorizeazd capitalul pe baza gradului de indatorare. AceastS ratd este calculatd ca raport intre datoria netd si capitalul
total. Datoria netd se calculeazi ca imprumuturi totale (incluz6nd imprumuturile atat pe termen scurt cAt ti pe termen lung) mai
pulin numerarul gi echivalentele de numerar.

Provizioone

Provizioanele sunt recunoscute atunci cAnd Societatea are o obliga!ie prezentS (legalS sau implicitd) ca urmare a unui eveniment
trecut, este probabil ca Societatea s5 fie obligatd si achite datoria ;i atunci cAnd se poate face o estimare fiabili a datoriei respective.

Valoarea recunoscuti ca provizion este cea mai buna estimare a contravalorii necesare pentru decontarea obligaliei actuale la
finalul perioadei de raportare, luAnd in considerare riscurile si incertitudinile din jurul obligatiei. Atunci cdnd un provizion este
mdsurat folosind fluxurile de numerar estimate pentru a deconta obligatia actual5, valoarea contabild a acestuia este valoared
actualS a acelor fluxuri de numerar.

Provizioanele sunt grupate ln contabilitate pe categorii ti se constituie pentru:

a) litigii;
b) restructurare;

c) beneficiile angajatilor
d) alte provizioane

Re cu noo 1te reo ve n it u ri lor

Veniturile sunt evaluate la valoarea justi a sumelor incasate sau care urmeazS s5 fie incasate. Veniturile sunt reduse cu returur;le
estimate ale clienlilor, cu rabaturile comerciale si cu alte facilitali similare.

Venituri din contractele cu clien!ii

Veniturile se evalueazi pe baza contraprestaliei la care Societatease agteaptd s5 aib5 dreptul intr-un contract cu un client ;i exclude
sumele colectate in numele terlilor. Societatea recunoagte veniturile atunci c6nd transferi controlul unui produs sau serviciu unui
client.

Veniturile din v5nzdri sunt reduse pentru retururi, reduceri comerciale 9i alte reduceri similare. Regula de bazd este c; preturile /
tarifele sunt calculate pe baza costurilor + profitului, in conditiite pietei.

Societatea are urmdtoarelecategorii de venituri:

VAnzarea de bunuri

Veniturile din v6nzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cAnd bunurile sunt livrate si dreptul de proprietate a fost transferat,
moment in care sunt indeplinite toate conditiile urmdtoare:
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o Entitatea a transferat cumpdretorului toate riscurile si beneficiile semnificative ale dreptului de proprietate asupra
bu n u rilor;

. Entitatea nu deline nicio implicare manageriald asociate propriet;tii sau controlului efectiv asupra bunurilor vAndute;

o Valoarea veniturilor poate fi evaluatd intr-un mod fiabil;

. Este probabil cd beneficiile economice vor fi direclionate cStre entitate si

. Costurile suportate sau care urmeaz5 sd fie suportate pentru tranzaclie potfi evaluate in mod fiabil.

Mai exact, veniturile din v6nzarea de bunuri sunt recunoscute atunci c6nd bunurile sunt livrate gi dreptul de proprietate este
tra nsferat.

Veniturile sunt inregistrate pe baza unui contract aprobat intre pdrti, iar pirtile sunt angajate sd isi indeplineasci obligatiile.
Drepturile ti conditiile de plati ale fiecdrei pe4i pot fi usor identificate. Contractele au substan!5 comercialS 9i este probabil ca
entitatea sd colecteze contravaloarea la care va avea dreptulin schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului

Venituri gi cheltuieli finonciore

Veniturile financiare cuprind venituri din diferente de curs valutar

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu diferenle de curs valutar.

CAstigurile si pierderile din diferenle de schimb valutar privind activele gi datoriile financiare sunt raportate pe o bazd net5 fie ca venit
financiar, fie ca si cheltuialS financiar5, in functie de fluctuatiile valutare: cdstig net sau pierdere net5.

Alte venituri - includ venituri din amenzi, penalititi despigubiri etc.

Active gidatoriicontingente

O datorie contingent este:

- o posibilS obliga!ie care decurge din evenimente anterioare gi a cdrei existen!5 va fi confirmati doar de aparilia sau neaparilia
unula sau mai multor evenimente viitoare incerte care nu intrd in totalitate sub controlul Societatii; sau

- o obligalie prezentd care rezultd din evenimente trecute care nu este recunoscutd deoarece:

a. nu este probabil ca o iegire de resurse care incorporeazi beneficii economice sd fie necesarA pentru decontarea
obligatiei; sau

b. valoarea obligatiei nu poate fi evaluat5 suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situatiile financiare ale SocietStii, dar sunt prezentate, cu exceplia cazului in care
posibilitatea unei iegiri de resurse care inglobeazd beneficii economice este redusd.

Un activ contingent este un activ posibil care rezultd din evenimente anterioare gi a ciruiexisten-td va fi confirmatd numai de aparilia
sau neaparilia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte,care nu se aflS tn totalitate sub controlul Societdtii.

Un activ contingent nu este recunoscut in situaliile financiare ale SocietStii, dar este prezentat atunci cand este probabild o intrare
de beneficiie conomice

Tronzaclii volutare

Societatea opereazd'in RomAnia, iar moneda sa funclionald este RON.

Tranzacliile in valuti sunt convertite in moneda respectivi a entitdtii la cursurile de schimb valabile la data tranzactiilor. Activele si
pasivele monetare exprimate in valutd la data raportSrii sunt reconvertite in moneda funclionalS la cursul de schimb de la acea dati.
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C6gtigul sau pierderea in valut5 din elementele monetare este diferenla dintre costul amortizat in moneda funclionali la inceputul
perioadei, ajustat pentru dob6nzile si plif ile efective in cursul perioadei, gi costul amortizat in valutd convertit la cursul de schimb de
la sfArsitul perioadei. Activele 9i pasivele nemonetare denominate in valutd care sunt evaluate la valoarea juste sunt reconvertite in
moneda functionalS la cursul de schimb de la data determindrii valorii juste. Diferenlele in valuti care rezulti din reconversie sunt
recunoscute in contul de profit sau pierdere. Elementele nemonetare care sunt evaluatela cost istoric intr-o monedi strdini sunt
convertite utilizAnd cursul de schimb de la data tranzactiei.

Costuri legate de imprumuturile pe termen lung

Costurile legate de imprumuturile pe termen lung direct atribuibile achizitiei, construcliei sau producliei de active, care sunt active
care necesitd o perioadd substantial5 de timp pentru a fi utilizate sau destinate v6nzdrii, se adaugd la costul acestor active, p6ni in
momentul in care activele respective sunt gata pentru a fi utilizate in scopul lor sau pentru vAnzare. Veniturile din investirea
temporar5 a imprumuturilor specifice pdni in momentul in care imprumuturile sunt cheltuite cu active sunt deduse din costurile
aferente imprumuturilor pe termen lung eligibile pentru valorificare.

Toate celelalte costuri de indatorare sunt recunoscute in contul de profit 9i pierdere in perioada in care sunt suportate.

Contributii pentru angojati

Societatea, in desfSSurarea normalS a activitS!ii, efectueaz5 pl;Ii cAtre statul romAn pentru contribulia asigur;torie pentru munci
conform nivelurilor stabilite in conditiile legii ;i in vigoare pe parcursul anului, calculat5 pe baza salariilor brute in numele angajalilor
sii. Valoarea acestei contributii se inregistreazi in contul de profit 9i pierdere drept cheltuialS salariali aferentd.

lmpozitoreo

lmpozitul curent

lmpozitulcurentse bazeazd pe profitulimpozabilalanului. Profitul impozabildiferd de profitulinaintea impozit5rii raportatin situalia
profitului si a pierderii, deoarece exclude elementele de venituri si cheltuieli care sunt impozabile sau deductibile in alli ani gi exclude
de asemenea elementele care nu sunt niciodatA impozabile sau deductibile. Datoria Societdtii cu impozitul curent este calculatd
utiliz6nd ratele de impozitare in vigoare sau aflate in mod substantialin vigoare la data raportdrii.

lmpozitul pe venit aferent perioadei incheiate la 31- decembrie 2O2L a fost de 16% (31, decembrie 2O2O: 16%\.
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4. IMOBILIZARINECORPORALE

cosT

La 31 decembrie2O2L

5, AITE ACTIVE IMOBIIIZATE

VIFRANA S.A.
NOTE EXpLICAT|VE LA S|TUATIILE FTNANCTARE

PENTRU ANUL TNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

Concesiuni

;i
brevete

Alte
imobiliziri

necorporale Total

6.646 6.646
6.647

Anul incheiat la

31 decembrie
202L

Anulincheiat la
31 decembrie

2020

Garantie vama antrepozit

Total

23.801 23.784

23.801 23.784

6. STOCURT

Materii prime
Materiale auxiliare
Produclie in curs de execulie
Produse finite
Ambalaje
Materiale consumabile
Combustibil
Piese de schimb
Obiecte de inventar
M5rfuri
Avansuri achitate furnizorilor pentru cumpA15ri de bunuri de
natura stocurilor

Total

Anul incheiat la

31 decembrie
202t

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

1.71..1,42

s 1.930

623.456
924.682

1.5t0
131.418

10.964

389

31.146
1.066

357.1,1,9

66.045

766.821,
2.793.987

5.s08
48.347

3.416
12.501

80.960

2.034.663 4.060.045

Materiile prime in valoare de 1"71.L42 RON sunt folosite in procesul de produclie 9i se compun din vin vrac, capigoane, sticle gi
holograme.
in materiale auxiliare sunt prezentate etichetele, iarin materialele consumabile sunt incluse: substanlele pentru tratamente si tdrusi
pentru vila de vie.
Produclia in curs de executie in valoare de 623.456 RON reprezinti costurile efectuate de societate pSnd la 31.12.2021 pentru noua
produclie de struguri din anul2022. Aceasta sumd cuprinde costuri direct cu materiile prime, materiale, cheltuieli directe aferente
productiei de struguri, salariile personalului direct implicat, precum si o cotd de cheltuieli indirecte.

6.242



VIFRANA S.A.
NOTE EXpLtCATtVE LA StTUATiltE FTNANCTARE

PENTRU ANULiNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

cREANTE COMERCTALE 5t ALTE CREANTE

Anul incheiat la

31 decembrie
202L

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

Creanle comerciale
Avansuri plStite furnizorilor de servicii
TVA neexigibilS

Debitori divergi si alte creanle
Ajustiri de valoare debitori diver5i

Total

Conturi bancare in RON

Conturi bancare in valutd

Casa in RON

Casa in valutS

Total

809.902
1s.438

1.336

4.t66
(2.624)

639.300

1.890

1-0.551

828.218 65L.74L

Creanlele in valuti existente la data de 31,.12.2027 sunt prezentate in bilan! la cursul de schimb al pielei valutare comunicat de BNR
ln ultima zi lucritoare a anului, diferenlele favorabile sau nefavorabile de curs fiind reflectate in conturi de cheltuielisau venituri din
diferente de curs.

La3l.12.2}2tin valorea debitorilor diversi si alte creanle societatea a prezentat sumele de recuperat de la Fondul National Unic de
Asigurdri Sociale de Sdndtate.

Modificbri ale provizionului pentru debitori divergi Anul incheiat la

31 decembrie
2020

Sold la inceputul anului

Sold la sfArgitul anului

AjustSrile de valoare debitori divergi reprezinti sume vechi gi neincasate de societate pand la 31.12.2021 de la Fondul National Unic
de Asigurdri Sociale de S5n5tate.

in continuare Societatea depune toate diligenlele pentru recuperarea acestor sume.

8. CASA 5t CONTURT LA BANCI

Anul incheiat la

31 decembrie
2020

Anul incheiat la

31 decembrie
202L

2.624

2.624

Anulincheiat la

31 decembrie
2021

158.1 33

31-.692

t61

1.t75.842

381.329

105.134

1..1.44

189.992 1.663.449

Numerarul 9i echivalentele de numerar cuprind: numerarul disponibil in casierie gi conturi curente la bdnci.

Societatea are la 31-.12.2021 conturi deschise la bdncile: CEC Bank, OTP Bank, Procredit Bank si la Trezoreria Mun. Constanta.



VIFRANA S.A.
NOTE EXPL|CATIVE LA StTUATilLE FTNANCTARE

PENTRU ANULiNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

9. CHELTUIELIiN AVANS

Cheltuieli in avans

- Sume de reluat intr-o perioadi mai mici de un an

- Sume de reluat intr-o perioadd mai mare de un an

La data de 31 decembrie 2021, structura aclionariatului Societdtii este urmitoarea:

Structura ac!ionariatu lu i

Personae fizice
Persoane juridice

Total

11. REZERVE

Rezerve legale

Rezerva din reevaluare

Alte rezerve

Total

Anul incheiat la

31 decembrie
2021

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

La3l.l2.2021societatea prezint5 in cheltuieliin avans: licenle ti abonamente pentru soft-urile si platformele utilizate 9i prime de
asigu ra re.

10. CAPITAL EMIS

1 5.943

1 5.943

Valoare

1.388

1.388

Coti

1,.525.355

8.s18.316
1,5,79%

84,81%

L0.043.67L roo%

Anulincheiat la

31 decembrie
202L

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

L66.598

2s9.320

4.810.779

166.s98

285.886

4.81,0.779

5.236.597 s.263.263

La3L.12.2021, rezervele legale nu au atins limita maximi lega15 de 20% din capitalul social. AvAnd in vedere ci societatea a
inregistrat pierdere in anul 2021, nu s-a putut inregistra majorare in cunatum de 5% din profit.

12. PROVIZIOANE

Provizioanele sunt destinate sI acopere datoriile a cdror naturd este clar definitd gi care la data bilantului este probabil sA existe sau
este cert c5 vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor apirea.

La data bilantului, valoarea unui provizion reprezintd cea mai bunS estimare a cheltuielilor probabile sau, in cazul unei obligalii, a
sumei necesare pentru stingerea acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depisi din punct de vedere valoric sumele care sunt
necesare stingerii obligaliei curente la data bilantului.



VIFRANA S.A.
NOTE EXPUCATIVE LA StTUATiltE FTNANCTARE

PENTRU ANULiNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

Societatea a inregistrat un provizion pentru serviciile de auditin valoare de 25.502 RON nefacturate.

Anulincheiat la

31 decembrie
202L

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

Alte provizioane

Total

13, DATORII COMERCIALE SI ALTE DATORII

26.502

26.502

Anulincheiat la

31 decembrie
2021

Anulincheiat la
31 decembrie

2020

Datorii comerciale

Furnizori facturi de sosit

Avansuri clienti

Datorii cu salariile angajatilor

Datorii cu asiguririle sociale

TVA de platd

Alte imprumuturi 5i datorii asimilate

Alte impozite, taxe qi vSrsiminte asimilate

Total 732.929

La 3L.1,2.2021societatea prezintd datorii cu asiguririle sociale, impozitele aferente salariilor si TVA in valoare totala de 135.570 RON
sum5 pentru care a fost solicitat5 egalonare la plat5 in anul 2022.
Valoarea altorimprumuturi 5i datorii asimilate cuprinde valoarea finanlSrilor acordate de actionari in valoare totald de 63.319 RON
si divindede vechi distribuite gi neachitate in valoare de 7.938 RON.

14. VENTTURt iru nVAruS

Anulincheiat la Anulincheiat la
31 decembrie 31 decembrie

2021 2020

334.320

9.425

4t2

62.s00

59.413

11..63t

1,3.657

459.103

45.498

L0.027

56.1,24

46.051

48.31,7

ss.399

1,2.404

551.358

Venituri.in avans

- Sume de reluat intr-o perioad5 de pAnd la 1 an

- Sume de reluat intr-o perioad5 mai mare de 1 an

4.t40.2t7 4.901.908

767.696 761.6-q6

3.378.515 4.1,40.2t2

la 31'1,2.2021societatea prezintd venituri in avans in valoare de 4.t4O.2ll RON, care reprezintd subvenlia primitd in perioada 201-4
-20L7 prin intermediul unor proiecte cu finanlare din fonduri Europene. Valoare finan!5rii a fost destinatd achizitionirii de imobilizdri
corporale 5i active biologice. Aceast5 sum5 se reia pe veniturile anuale ale societdtii concomitent cu amortizarea reperelor
achizilio nate.



1.5.

a)

VIFRANA S.A.
NOTE EXPLICAT|VE LA SITUATiltE FTNANCTARE

PENTRU ANUTINCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

INSTRUMENTE FINANCIARE

Gestionarea riscului de lichiditate

Administrarea prudentd a riscului de lichiditate implici mentinerea unei cantititi suficiente de numerar 9i suficiente linii de credit
disponibile, monitorizarea continui a fluxurilor de numerar estimate gi prezente;i corelarea scadenlelor activelor si datoriilor
financiare. DatoritS naturiiactivitS!ii sale, Societatea intenlioneazd s5 fie flexibilS cu privire la optiunile de finanlare.

b) Valoarea justi a instrumentelor financiare

Valorile juste ale activelor 9i datoriilor financiare sunt determinate dupi cum urmeazd:

o valoarea justd a activelor si datoriilor financiare cu termeni si condilii standard gitranzaclionate pe piete active lichide
este determinati prin referin!5 la preturile de piat; cotate;

o valoarea justd a altor active gi datorii financiare (exclusiv instrumente derivative) este determinatd in conformitate cu
modelele de preluri general acceptate, pe baza analizei fluxurilor de numerar scontate, utilizdnd preluri din
tranzacliile curente de pia!5 observabile;9i

I valoarea iusti a instrumentelor derivative este calculat5 utiliz6nd prelurile cotate. Acolo unde astfel de preluri nu
sunt disponibile se utilizeazd analiza fluxurilor de numerar scontate, utilizAnd curba de randament aplicabild duratei
instrumentelor derivative care nu includ optiuni gi modelele de evaluare a opliunilor pentru instrumente derivative
care au la bazl optiuni,

lnstrumentele financiare din bilantul contabil includ creanfe comerciale 9i alte crean!e, numerar 9i echivalente de numerar,
imprumuturi pe termen scurt 9i lung 5i alte datorii. Valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximeazd valorile contabile ale
acestora. Valorile contabile reprezint5 expunerea maximd a Societ5tii la riscul de credit aferent creantelor existente.

lndicotori de lichiditate

lndicotorul lichiditdliii curente stabilit pe baza formulei

Active curente (l ndicatorul capita lului circulant)

Datorii cu rente

Este Ia sfArgitul anului 2021, de 5,61
valoarea recomandatd acceptabilS - in jurul valorii de 2.
- ofera garanlia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

lndicatorul lichiditdlii imediate stabilit pe baza formulei

Active curente - Stocuri (lndicatorul test acid)

Datorii cu rente

Este la sfSrgitulanului202l de 1,96.



VIFRANA S.A.
NOTE EXpLtCATtVE LA StTUATilTE FTNANCTARE

PENTRU ANUt INCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

16. VENITURI

o analizi a veniturilor societilii pentru exerclliul financiar este prezentatl maijos:

Venituri din producfia v6nduti
Venituri din v6nzare de mdrfuri

Reduceri comercia le acordate

Venituri aferente cost de produc!ie

Venituri din alte activititi
Venituri financiare

Total

Anulincheiat la
31 decembrie

2021

Anulincheiat la

31 decembrie
2020

4.664.550

1.7.290

(123 7]gL

3.31,3.2t2

s.587.181

5.445

1163 qs2)

5.1,67,046

1.296.153 1.570.483

1 1. 199 3.442.748

15.608.551

T7, INFORMATII PRIVIND SALARIATIT SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE.SI DE SUPRAVEGHERE

a) Societatea nu are obligalii contractuale legate pensii fali de fo5tii directori gi administratori.

Nu au fost acordate avansuri 5i credite directorilor 5i administratorilor, altele dec6t cele pentru deplasSri in intersul serviciului.
Societatea are incheiat contract de asigurare de rdspundere profesional5 pentru directorii 5i administratoriisdi la data de 3l.1,2.ZOZI.

La 31 decembne2027, respectiv 2020,cheltuielile cu personalul au fost urmdtoarele:

9.173.685

Exerciliulfinanciar
incheiat la

31 decembrie
202L

Cheltuielile cu salariile gi indemnizatiile
Contributia asiguritorie pentru munci
Valoarea tichetelor de masd acordate

TOTAL

lndem n iza!iiConsiliuAd m in istralie

TOTAL 1.268.489

Numdrul mediu de salariati gi a altor persoane asimilate aferent exercitiului financiar 2021 a fost de 23 de
efectiv la 3L.12.2021, a fost de 24 persoane.

Exercitiul financiar
incheiat la

31 decembrie
2020

1.t63.377
28.023

5.290

1. L35.389

25.546

1.196.690 1.160.935

82.0s6

1.150.935

persoane, iar numdrul

Numdrul mediu de salaria!i5i a altor persoane asimilate aferent exerciliului financiar 2020 a fost de 2l- de persoane, iar numirul
efectiv la 3L.1,2.2020 a fost de 26 persoane.

Administratea societ;Iii in exerciliulfinanciarincheiat la 31.12.2021a fost realizata de consiliul de Administralie, format din:- Burca5 Eusebiu - membru
- Vucmanovici Luca - membru
- Vucmanovici Octavian - membru



VIFRANA S.A.
NOTE EXPUCATTVE LA StTUATilLE FTNANCTARE

PENTRU ANULiNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2021

18. REPARTIZAREAPROFITULUI

Profit net de repartizat
- rezerve legale
- acoperire pierdere din anii anteriori
- dividende etc.

Profit nerepartizat

Sold la
31 decembrie

202L

Sold la
31 decembrie

2020

1.46L.769

73.088
L.388.681

Rezerva legalS si rezerva aferentd facilitalilor fiscale nu pot fi distribuite acfionarilor.
Societatea a inregistrat pierdere la31'.L2.2o2lin valoare de 3.393.842 RON. Cea mai mare parte a pierderii s-a datorat calamititiilor.
in cursul anului 2021, 90% din productia societdlii a fost afectatd de ploile torenliale. Astfel,societatea a recunoscut o cheltuiald cu
calamititi in sumi de 2,827,232 RON.

19. ANGAJAMENTE 5I CONTINGENTE

Datorii contingente

lmpozitarea

Sistemul de impozitare din RomAnia este incd in curs de dezvoltare gi este supus la diverse interpretAri gi schimbiri constante, care
uneori pot fi retroactive. Degi impozitul datorat efectiv pentru o tranzactie poate fi redus,penalitSlile pot fi semnificative, deoarece
pot fi calculate la valoarea tranzacliei plus un procent. in Rom6nia, termenul de prescriplie pentru inspectiile efectuate de autoritilile
fiscale este de 5 ani. Conducerea considerd cd obliga!iile fiscale incluse in aceste situalii financiare sunt adecvate.

in conformitate cu prevederile emise de catre Ministrul Finantelor Publice, care reglementeazd regimulfiscal al elementelor de capital
propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data inregistrdrii lorin contabilitate, datoriti naturii lor,in cazulln
care Societatea va schlmba in viitor destina!ia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire citre actionari),
aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

Mediulinconjuritor

Reglement5rile privind mediulsuntincS'in curs de dezvoltarein Rom6nia, iarSocietatea nu a inregistrat nicio obligatie la 3l decembrie
2021sau 31 decembrie 2020 pentru costuri anticipate, inclusiv onorariijuridice gi de consultanld, studii de amplasament, proiectarea
9i implementarea planurilor de remediere a mediului inconjurltor.

in anul 2021 societatea a inregistrat o pierdere din calamitdti :

calamitatea suprafelelor cu vitS de vie nobild s-a produs din cauza regimului pluviometric sever din lunile aprilie - iulie 2021. ploile
torenliale abundente cu frecvenlS aproape zilnicd au cauzat un atac masiv de putregai negru. Efectul de combatere al tratamentelor
cu substanle de contact (singurele permisein viticultura ecologicd) a fost anihilat de ploile abundente $i foarte frecvente.

20.ONORARII DE AUDIT

Auditorul VIFRANA SA este MGMT AUDTT & BpO SRL.

21. EVENIMENTE ULTERIOARE

Avdndin vedere starea de rSzboi din Ucraina generatd de conflictul armat dintre Federalia Rusi gi statul Ucraina, precum 9i
mdsurile restrictive impuse Rusiei 9i Belarus de citre UE considerdm cd existd anumite riscuri / oportunitdti care pot influenla
situatiile financiare prezentate mai sus:



VIFRANA S.A.
NOTE EXPLICAT|VE tA S|TUATIILE FTNANCTARE

PENTRU ANULiNCHETAT 31 DECEMBRIE 2021

Cregterea inflaliei in primultrimestrul alanului 2022, precum 9i prognoza nefavorabilS pentru perioada aprilie -
decembrie 2022 care pune presiune pe salarii, precum 9i pe cregterea preturilor materiilor prime care se reglsegte in
preturile de v6nzare a produselor finite.
Posibila intreruperea a proviziondrii cu energie electricd sau varialii semnificative ale prelurilor cu energia electrici.
Posibila cregtere a prelului transportului in cazul in care prelul petrolului/baril va inregistra cretteri.
lntensificarea atacurilor cibernetice intre Federatia Rusd gi !drile considerate adversary sau potentiali adversari;

VUCMANOVICI OCTAVIAN,
DIRECTOR GENERAL

PARTAL HARIETA,

DIRECTOR ECONOMIC

6r*\0tuis},*,;o(')- yiFRAivA 's.A. .s r


