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NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL iNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022

1. INFORMATII GENERALE

VIFRANA S.A. (denumiti in continuare ,,Societatea") este o societate infiinlatd in Rom6nia, in anul 1998, cu sediul social in str.

Calarapi nr. 1, sc. B, et,2, ap,5, Constanla.

Activitatea de bazi a Societitii este reprezentati de cultivarea strugurilor. VIFRANA S.A.. Societatea are ca activitate secundara

Fabricarea vinurilor din struguri gi comercializarea acestuia pe piala internd 5i in perspectivi pe piala externi.

2. POLITICICONTABILESEMNIFICATIVE

Principalele politici contabile aplicate la intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos. Aceste politici au fost

aplicate in mod consecvent de-a lungul tuturor anilor prezentafi, cu exceplia cazului in care se prezinti altfel.

Principiul continuit;Iii activit;tii

Societatea igi desfd5oard activitatea pe baza principiului continuitiJii activitSlii. Acest principiu presupune cA entitatea i5i continui in

mod normal funclionarea, firA a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativi a activititii. Societatea a analizat situalia

actual5 a comenzilor 5i a principalelor industrii Iegate de activitatea sa Si se aSteapti ca situalia actualS economicl instabild si ducS la

o reducere a comenzilor, dar prin utilizarea eficientd a resurselor disponibile considerd c5 principiul continuitetii activitdlii nu va fi

afectat.

Moneda funclionalS 9i de prezentare

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei, care este moneda funclionald a Societalii. Situaliile financiare individuale sunt

prezentate in lei, rotunjite, fird zecimale. Tranzacliile realizate in monedd striind sunt exprimate in lei prin aplicarea cursului de

schimb de la data tranzacliei. Activele ;l datoriile monetare exprimate in monedS striini la sf6rgitul exerciliului financiar sunt

exprimate in lei la cursul de schimb de la data respectiv5. Plerderile 5i c6gtigurile din diferenlele de curs valutar, realizate sau

nerealizate, sunt prezentate in contul de profit gi pierdere aferent exerciliului respectiv.

Cursurile de schimb valabile la 31 decembrie 2022 gi3L decembrie 2021 sunt:

31 decembrie 31 decembrie
2022 202L

EUR

USD

4,9474
4,6346

4,9481,

4,3707

Tronzoclii volutore

Activele 5i datoriile nemonetare evaluate la valoare justd intr-o monedd strdini sunt convertite in moneda funclionalS Ia cursul de

inchidere de la data la care a fost stabiliti valoarea just5.

Elementele nemonetare care sunt mJsurate la cost istoric intr-o monedi strdind vor fi convertite la rata de schimb de la data

tra nzactri ei.

Active 9i datorii pe termen scurt 9i pe termen lung

Compania prezlntd active gi datorii in situalia individualS a poziliei financiare pe baza clasificiril termen scurt/termen Iung.

Un activ este curent atunci cand:
. se atteapt5 sd fie realizat sau intentionat sd fie vAndut sau consumat in ciclul normal de funclionare
. este delinut in principal in scopul tranzaclionirii
o se aSteaptd sd fie realizat in termen de doudsprezece luni de la perioada de raportare, sau

. constituie numerar gi echivalente de numerar.

Toate celelalte active sunt clasificate ca imobilizate.

O datorie este pe termen scurt atunci c5nd:
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. se agteaptd si fie achitati in ciclul normal de functionare

. este delinut; in principal in scopul tranzacliondrii
o urmeazd sd fie decontatd in termen de doudsprezece luni de la perioada de raportare sauo nu existS niciun drept necondilionat de a am6na decontarea datoriei pentru cel pulin douisprezece luni dupi perioada

de raportare

Activele gi datoriile cu impozitul am6nat sunt clasificate drept active $i datorii pe termen lung.

I mo b i I i zd ri n eco r po ro I e

lmobiliz5rile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putrin amortizarea cumulatd gi pierderile de valoare
din deprecierea imobilizirilor necorporale.

lmobilizirlle necorporale sunt recunoscute atunci cAnd sunt indeplinite criteriile de recunoagtere initiali. respectiv:

- dacd este probabil ca beneficiile economice viitoare preconizate atribuite activului s5-i fie transmise entitdtii,
- costul activului poate fi evaluat fiabil.

Amortizarea este calculatS prin metoda liniard de-a lungul duratei de via|5 util5. Durata de via|i utili estimati gi metoda de
amortizare sunt revizuite la sf6rgitul fiecdrei perioade de raportare, avind ca efect modificdri in estimirile contabile viitoare.

in calculul amortizdrii sunt folosite urmdtoarele durate de viatd utilJ:

Licen!e 1-5ani

lmobilizdri corporole

Terenurile Pi clddirlle,echipamentele considerate a fi utilizate in produclia sau furnizarea de bunuri sau servicii sau in scopuri
administrative sunt inregistrate in bilan! la cost minus orice pierderi cumulate din depreciere.
Costul inilial al imobilizlrilor corporale il reprezintd costul de achizilie care cuprinde prelul plitit furnizorului, inclusiv taxele vamale
pentru import gi alte taxe nerecuperabile, precum gi orice alte costuri atribuibile direct punerii in funcliune a activului pi aducerii
sale in localia 9i in condiliile de funclionare.

ln costul initial al unei imobilizSri corporale sunt incluse gi costurile estimate initrial cu demontarea ti mutarea acesteia Ia scoaterea
din eviden15, precum ;i cu restaurarea amplasamentului pe care este pozitionatd imobilizarea, atunci c6nd aceste sume pot fi
estimate credibil 9i Societatea are o obligalie legatd de demontare, mutare a imobiliziriicorporale 5i de refacere a
amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea ti mutarea imobiliz5rii corporale, precum gi cele cu restaurarea
amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenli cu un cont de provizioane.

Costurile includ onorariile profesionale 5i, pentru activele eligibile, costurile indatorarii capitalizate in conformitate cu politicile
contabile ale Societalii. Astfel de active sunt clasificate la categoriile respective de imobilizari corporale atunci cAnd sunt terminate
sau gata de utilizare pentru scopul in care au fost prevazute. Deprecierea acestor active, pe aceeagi baza ca gi alte active aflate in
proprietate, incepe atunci cAnd activele sunt disponibile pentruutilizare in maniera dorita de conducere.

Orice cregtere din reevaluare care rezultd din reevaluarea acestor terenuri 9i clSdiri este recunoscutd in alte elemente ale
rezultatului global 9i acumulatd in capitaluri proprii, cu excepJia cazului in care reia o scddere din reevaluare recunoscuti anterior in
contul de profit ti pierdere, caz in care cre5terea este creditati in contul de profit gi pierdere ?n mSsura scdderii trecute anterior pe
cheltuieli.

Amortizarea clSdirilor se inregistreazd in situalia rezultatului global.



VIFRANA S.A.

NOTE EXPLICATTVE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANULiNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022

proprietdlire in curs de construclie in scopuri de produclie, inchiriere 5i administrare sau in scopuri care nu au fost inci determinate

suntinregistrate la costul istoric. Amortizarea acestor active, pe aceeaSi bazS ca si alte active corporale, incepe atunci cSnd activele

sunt gata de utilizare.

Amortizarea acestor active se inregistreazi astfel incat sd se diminueze costurile, altele decet costul terenurilor 9i proprietdlilor

aflate in constructie, pe toatd durala lor de viald estimat5' pe bazi liniarS'

Durata de via!5 utilS estimatS, valorile reziduale 9i metoda de amortizare sunt revizuite la fiecare sfSrgit de an, ceea ce duce la

modificdri ale estimdrilor contabile viitoare'

Activere delinute in cadrur contracteror de leasing financiar sunt amortizate pe toat5 durata de viate uti15' in mod similar cu activele

delinute cu titlu de proprietate integral'

pierderea sau c6gtigul din vanzarea sau dezafectarea unui activ corporal se calculeazi ca diferen{5 intre veniturile din vanziri 5i

valoarea contabilS nete a activului 9i sunt recunoscute in contul de profit 9i pierdere'

Clidiri 9i construqii sPeciale

lnstalalii gi echipamente tehnice

Mijloace de transport

Depreciereo imobilizdritor corporale 5i necorporale

8-50ani
3-30ani
4-6ani

La finalul fiecarei date de raportare, Societatea revizuieSte valorile contabile ale imobilizSrilor corporale 5i necorporale pentru a

determina daci existS vreun indiciu ci acele active au suferit pierderi prin depreciere Dacd existS un astfel de indiciu' suma

recuperabiri a activului este estimati pentru a determina mSrimea pierderii prin depreciere (dac, existS). Atunci c6nd nu este

posibiri estimarea varorii ,".;;;;.;ii"'. unui activ individuar, societatea estimeaze varoarea recuperabili a unitilii generatoare de

numerar cSreia ii apartine a.iirrt. n.oto unde poate fi identificati o bazS de arocare consecventi, activere Sompaniei sunt de

asemenea alocate unor unitSli individuale generatoare de numerar sau celui mai mic grup de unitSli generatoare de numerar

,."*r, ..r" se poate identifica o bazi de alocare consecventS'

!mobilizSrile necorporale cu o duratS de viali utild nedeterminate ti imobilizSrile necorporale care nu suntincS disponibile pentru

utilizare sunt testate pentru depreciere cel pulin o datS pe an 5i ori de cSte ori existS indicii ci activul poate fi depreciat'

Valoarea recuperabili este cea mai mare valoare dintre valoarea iustd minus costurile de vSnzare 9i valoarea de utilizare ln

evaluarea valorii de utilizare, fluxurile Viitoare estimate de numerar sunt scontate la valoarea curente utilizAnd o taxi de scont

stabiliti inainte de impozltare, care reflecti evaludrile curente de pia|5 a valorii temporale a banilor 9i riscurile specifice activului'

pentru care fluxurile viitoare de numerar nu au fost ajustate'

Dacavaloarearecuperabildaunuiactiv(sauunitStigeneratoaredenumerar)esteestimateafimaimicddecatValoareasa
contabils,valoareacontabildaactivuIui(sauaunitdtiiSeneratoaredenumerar)esteredusilanivelulvaloriirecuperabile.
Deprecierea este recunoscutd imediat in profit sau pieidere, dacd actrvul relevant nu este contabilizat la o valoare reevaluatS' caz in

care deprecierea este tratate ca reducere a reevaluiril'

Acolo unde deprecierea se reverseazd,valoarea contabild a activulur (sau a unltdlii generatoare de numerar) este maiorati la nivelul

noii estjmSri a valorii sale recuperabile, dar astfel inc6t valoarea contabild crescutS si nu depSgeasci valoarea contabild care ar fi

foststabirit;dacdnuarfi fostrecunoscutidepreciereapentruactiv(unitateageneratoaredenumerar) 
inanii precedenli o

pierdereprindepreciere.,*..".,no,.utSimediatincontuldeprofit5ipierdere,cuexcep}iacazurilorincareactivulrelevanteste
inregistrat Ia valoarea reevaluatS, cazin care pierderea prin depreciere este tratate ca o descregtere prin reevaluare'

Active ,i Pasive linanciore

Activele financiare ale societilii includ investilii, numerar pi echivalente de numerar, creanle comerciale Datoriile financiare includ

datoriile comerciale, datorii cu bugetul statului gi alte datorii. pentru fiecare element, politicile contabile privind recunoaSterea 5i

evaluarea sunt prezentate in aceaitd noti. conducerea consideri ci valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximeaz5

valorile lor contabile.

clasificarea investi{iilor depinde de natura 5i scopul acestora 9i se determinS la data recunoagterii ini{iale'

Deprecierea activelor financiare
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Activele financiare, altele dec6t cele la valoarea justi prin contul de profit 5i pierdere, sunt evaluate pentru indicii de depreciere la

sfdrgitul fiecirei perioade de raportare.

Activele financiare sunt considerate a fi depreciate atunci c6nd existi dovezi obiective c5 unul sau mai multe evenimente au avut

loc dupi recunoagterea initrialS 5i au avut un impact asupra fluxului de numerar viitor aferent investiliei.

Anumite categorii de active financiare, cum ar fi creanlele comerciale, sunt evaluate pentru deprecierein mod colectiv, chiar daci

sunt evaluate ca nefiind depreciate individual. Dovezi obiective de depreciere pentru un portofoliu de creanle ar putea include

experienla anterioara a Societaliiin ceea ce priveste incasarea plalilor, o majorare a plalilor restante peste termenul de creditare,

precum si modificari vizibile ale condlliitor economice nalionale si locale care sunt corelate cu incidentele de plata privind

crea nlele.

Vatoarea contabilS a activului financiar se reduce cu pierderea din depreciere, direct pentru toate activele financiare, cu exceplia

creanlelor comerciale, caz in care valoarea contabilS este redusd prin utilizarea unui cont de provizion. in cazul in care o crean!5

este considerati nerecuperabilS, aceasta este amortizatS si dedusi din provizion. Recuperirile ulterioare ale sumelor amortizate

anterior sunt creditate in contut de provizion. Modificdrile valorii contabile a contului de provizion sunt recunoscute in contul de

profit gi pierdere.

Derecunoagterea activelor 9i pasivelor

Societatea derecunoagte activele financiare numai atunci cAnd drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie expiri sau

transferd activul financiar gi, in mod substanlial, toate riscurile 9i beneficille aferente activului citre o alt5 entitate.

Societatea derecunoagte datoriile financiare dac5 9i numai daci toate obligatiile sale au fost pldtite, anulate sau au expirat.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la cea mai micd valoare dintre cost gi valoarea realizabilS neti. Costurile, inclusiv o parte corespunzdtoare

cheltuielilor fixe pi variabile indirecte sunt alocate stocurilor delinute prin metoda cea mai potrivit5 clasei respective de stocuri.

majoritatea fiind evaluatd pe baza mediei ponderate. Valoarea realizabilS netd reprezinti prelul de vAnzare estimat pentru stocuri

minus toate costurile estimate pentru finalizare 5i costurile aferente v6nz5rii.

Clienli si alte creanle

Clienlii si alte creanle suntinregistrate inilial la valoare nominalS, care aproximeazi valoarea justi si sunt ulterior reduse prin

ajustiri corespunzdtoare pentru sumele nerecuperabile estimate.

La estimare Societatea se bazeazd pe vechimea soldurilor de crean{e 5i pe experienta istoricS.

Creantele comerciale individuale sunt derecunoscute cand Societatea consideri cd acestea nu sunt recuperabile iidupd ce au fost

intreprinse toate demersurile legale. Dificultalile financiare semnificative ale debitorului, probabilitatea ca debitorul sd intre in

faliment sau in procedura de reorganizare financiari sau iinincapacitatede plati sunt considerate indicii pentru deprecierea

creanlelor. Pierderea din depreciere este inregistrata in contul de profit 5i pierdere,

Valoarea creanlei este prezentatdin situalia poziliei financiare.

Numerar si conturi la binci

Trezoreria si echivalentele de trezorerie includ numerarul din casi si depozitele constituite la binci care sunt imediat convertibile

intr-o sumd cunoscutS de numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de modificare a valorii. Disponibilitalile binesti in valutS

sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarSitul perioadei.

Furnizori si alte datorii

Datoriile cdtre furnizori gi alte datorii sunt inregistrate la costul amortizat 9i includ contravaloarea facturilor emise de furnizorii de

produse, lucrSri executate gi servicii prestate.

in contabilitatea furnizorior se inregistreaza operaliunile privind cumpir5rile de materiale gi serviciile executate de ter[i. Avansurile

acordate furnizorilor se inregistreaza in conturi distincte.

Contabilitatea datoriilor se |ine pe categorii, precum gi pe fiecare persoani fizicd sau juridic5.
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Datorille sunt clasificate in datorii pe termen scurt gi datorii pe termen lung.

lmprumuturi

lmprumuturile sunt recunoscute inilial la valoarea.juste, net de costurile de tranzaclionare aferente.

lmprumuturile suntinregistrate ulterior la cost amortizat; orice diferen!5 dintre sumele oblinute din vAnzare gi valoarea de

recuperare este recunoscutdin contul de profit gi pierderi de-a Iungul perioadei lmprumuturilor utilizand metoda ratei dobanzii
efective.

lmprumuturile sunt clasificate ca datorii curente, cu exceplia cazului in care Societatea are dreptul neconditionat de a am6na

stingerea datoriei pentru cel putin 12 luni dupi data bllanlulul contabil.

lmprumuturile bancare (toate sub forma descoperitului de cont) nu au scadenle specifice ti sunt clasificate ca datorii curente.

Societatea monitorizeaze capitalul pe baza gradului deindatorare. AceastS rat5 este calculati ca raportintre datoria netd gi

capitalul total. Datoria netd se calculeazd ca imprumuturi totale (incluzand imprumuturile atat pe termen scurt cat gi pe termen
lung) mai pulin numerarul 9i echivalentele de numerar.

Provizioone

Provizioanele sunt recunoscute atunci cdnd Societatea are o obligalie prezentd (legalS sau implicitd) ca urmare a unui eveniment

trecut, este probabil ca Societatea sd fie obligatS s5 achite datoria $i atunci cAnd se poate face o estimare fiabilS a datoriei
respective.

Valoarea recunoscutS ca provizion este cea mai buna estimare a contravalorii necesare pentru decontarea obligaliei actuale la

finalul perioadei de raportare, luAnd in considerare riscurile pi incertitudinile din jurul obligaliei. Atunci c5nd un provizion este

misurat folosind fluxurile de numerar estimate pentru a deconta obligalia actuali, valoarea contabili a acestuia este valoaree

actual; a acelor fluxuri de numerar.

Provizioanele sunt grupate in contabilitate pe categorii $i se constituie pentru:

a) litigii;
b) restructurare;
c) beneficiile angajatilor
d) alte provizioane

Rec u n odtte re o ve n it u ri I o r

Veniturile sunt evaluate la valoarea .justi a sumelor incasate sau care urmeazi s5 fie incasate. Veniturile sunt reduse cu retururile
estimate ale clienlilor, cu rabaturile comerciale $i cu alte facilitdli similare.

Venituri din contractele cu clientii

Veniturile se evalueazd pe baza contraprestatiei la care Societatease a5teapti sd aibd dreptul intr-un contract cu un client gi exclude

sumele colectate in numele terlilor. Societatea recunoa$te veniturile atunci c6nd transferd controlul unui produs sau serviciu unui

client.

Veniturile din v5nzdri sunt reduse pentru retururi, reduceri comerciale gi alte reduceri similare. Regula de bazd este cd pretrurile /
tarifele sunt calculate pe baza costurilor + profitulul, in condiliile pielei.

Societatea are urmdtoarele categorii de venituri:

V6nzarea de bunuri

Veniturile din v6nzarea de bunuri sunt recunoscute atunci cAnd bunurile sunt livrate 9i dreptul de proprietate a fosttransferat,
moment in care sunt indeplinite toate condiliile urmdtoare:

. Entitatea a transferat cumpdritorului toate riscurile $i beneficiile semnificative ale dreptului de proprietate asupra

bunurilor;
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. Entitatea nu detine nicio implicare managerial; asociat5 propriet5trii sau controlului efectiv asupra bunurilor
vi ndute;

. Valoarea veniturilor poate fi evaluati intr-un mod fiabil;

. Este probabil cd beneficiile economice vor fi direclionate cdtre entitate Si

o Costurile suportate sau care urmeazd sd fie suportate pentru tranzactie pot fi evaluate in mod fiabil.

Mai exact, veniturile din vAnzarea de bunuri sunt recunoscute atunci c6nd bunurlle sunt livrate gi dreptul de proprietate este

tra nsferat.

Veniturile sunt inregistrate pe baza unui contract aprobat intre pdr!i, iar pirlile sunt angajate si igi indeplineasci obligaliile.

Drepturile 9i condiliile de platS ale fiecdrei pdrli pot fi ugor identificate. Contractele au substantrS comercialS gi este probabil ca

entitatea sd colecteze contravaloarea la care va avea dreptul in schimbul bunurilor sau serviciilor transferate clientului

Venituri gi cheltuieli finonciare

Veniturile financiare cuprind venituri din diferenle de curs valutar

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu diferenle de curs valutar.

Cdstigurile gi pierderile din diferenle de schimb valutar privind activele $i datoriile financiare sunt raportate pe o bazS netd fie ca

venit financiar, fie ca gi cheltuialS financiarS, in functie de fluctualllle valutare: castig net sau pierdere nete.

Alte venituri - includ venituri din amenzi, penalitdti despdgubiri etc.

Active 9i datorii contingente

O datorie contingenti este:

- o posibili obligalie care decurge din evenimente anterioare 9i a cdrei existenl5 va fi confirmati doar de aparitia sau

neaparifia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte care nu intri in totalitate sub controlul Societatii; sau

- o obligalie prezent5 care rezultd din evenimente trecute care nu este recunoscuti deoarece:

a, nu este probabil ca o iegire de resurse care incorporeazd beneficii economice si fie necesar; pentru decontarea

obligaliei; sau

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

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situaliile financiare ale SocietS|ii, dar sunt prezentate, cu exceptria cazului in care

posibilitatea unei iegiri de resurse care inglobeaz5 beneficii economice este redusS.

Un activ contingent este un activ posibil care rezultd din evenimente anterioare gi a c5rui existenlS va fi confirmatd numai de

aparilia sau neaparilia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu se aflS in totalltate sub controlul Societdtii.

Un activ contingent nu este recunoscut in situaliile financiare ale Societdlii, dar este prezentat atunci cdnd este probabild o intrare

de beneficii economice

Tranzoclii volutore

Societatea opereazd in RomSnia, iar moneda sa functional5 este RON.

Tranzactlilein valutd suntconvertitein moneda respectivS a entit;lii la cursurile de schimbvalabile la data tranzacliilor. Activele 5i

pasivele monetare exprimate in valutd la data raportdrii sunt reconvertite in moneda funclionalS la cursul de schimb de la acea dati.

C6gtigul sau pierderea in valuti din elementele monetare este diferenla dintre costul amortizat in moneda funcfionalS la inceputul
perioadei, ajustat pentru dobdnzile 9i pldlile efective in cursul perioadei, 5i costul amortizat in valutd convertit la cursul de schimb

de la sfargitul perioadei. Activele 9i pasivele nemonetare denominate in valutS care sunt evaluate la valoarea justi sunt reconvertite

in moneda functionalS la cursul de schimb de la data determindrii valoriijuste. Diferenlele in valuti care rezultd din reconversie

sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere. Elementele nemonetare care sunt evaluatela cost istoric intr-o moned5 str5ini
sunt convertite utilizSnd cursul de schimb de la data tranzacliei.

Costuri legate de imprumuturile pe termen lung

Costurile legate de imprumuturile pe termen lung direct atribuibile achiziliei, construcliei sau producliei de active, care sunt active

care necesiti o perloadS substanlialS de timp pentru a fi utilizate sau destinate vAnzSrii, se adaugi la costul acestor active, pani in
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momentul in care activele respective sunt gata pentru a fi utilizate in scopul lor sau pentru v6nzare. Veniturile din investirea

temporarA a imprumuturilor specifice p6nd in momentulin 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 5i pierdere in perioada in care sunt suportate.

Contri b uti i pe ntru a n g aiati

Societatea, in desfasurarea normalS a activitatii, efectueazd pldti catre statul roman pentru, contributia asigur5torie pentru muncd

conform nivelurilor stabilite in conditiile legii si in vigoare pe parcursul anului, calculatd pe baza salariilor brute in numele

angajalilor sii. Valoarea acestei contributii se inregistreaza in contul de profit qi pierdere drept cheltuia15 salarialS aferentS.

lmpozitarea

lmpozitul curent

lmpozitul curent se bazeazd pe profitul impozabil al anului. Profitul impozabil diferd de profitulinaintea impozitSrii raportat in

situatia profitului gi apierderii,deoareceexcludeelementeledevenituri gi cheltuieli caresuntimpozabilesaudeductibileinalfi ani

gi exclude de asemenea elementele care nu sunt niciodatd impozabile sau deductibile. Datorla Societdlii cu impozitulcurenteste

calculatd utilizSnd ratele de impozitare in vigoare sau aflate in mod substanlial in vigoare la data raportdrii.

lmpozitul pe venit aferent perioadei incheiate la 31 decembrie 2021 a fost de 16% (31" decembrie 2020:16%\.

3. IMOBILIZARI CORPORALE

lnstalatii 9i magini, Active

Avansuri
pentru mijloace

fixe gi

ClSdiri la echipamente gi biologice imobilizariin
Teren la cost cost autovehicule la cost productive curs de execulie TOTAT

la ianuarie 1 2022 5.365.858 5.213.314 LL.4t5.474 6.793.983 25.068 28.8t4.697

lntriri
leSiri

La 31 decembrie 2022

58.158 s8.r.58

La 31 decembrie 2022 5.366.858 5.213.314

AMORTIZARE

ACUMULATA

La 1 ianuarie 2022 2.407.LLs

Cheltuieli cu amortizarea _ 215.750

9.313.51s 4.927.438

tL.473.632 6.793.983 12.300 28.860.087

16.648.068

1.02s.s84 424.893 L.666.227

2.622.865 10.339.099 5.352.331 18.314.295

Valoarea contabile La

Decembrie 3t2OZ2 5.365.858 2.590.449 1,134.533 7.441.652 12.300 10.545.792
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lmobilizari corporale in
curs de executie

La 31 decembrie 2022 12.300 12.300

in anul 2022 Societatea a cumparat doua masini de fertilizat in suma totala de 8.600 euro si o unitate de flotatie in suma de2.490

euro.

4. IMOBILIZARI NECORPORALE

Concesiuni

9i

brevete

Alte
imobiliziri

necorporale Total

cosT

La 31 decembrie 2022

5. AITE ACTIVE IMOBILIZATE

Garanlie vama antrepozit

Total

6. STOCURI

Materii prime
Materiale auxiliare
Produse in curs de executie
Produse finite
Ambalaje
Materiale consumabile
Combustibil
Piese de schimb
Obiecte de inventar
Mirfuri
Avansuri pentru achizitia de stocurl

Total

6.645 5.646

Anul incheiat ta '

31 decembrie
2O2Z

-

23.827

Anul incheiat la

31 decembrie
2021

,, onl

23.827 23.801

Anul incheiat la
31 decembrie

2022

Anul incheiat la

31 decembrie
2021

162.659
47.745

434.568
3.411.66L

3.886
77.558

24.938
1.066

2.333

4.L66.414

t7L.t42
51.930

623.456
924.682

7.510

131.418

10.964

389

31.146

1.066

80.960

2.034.663
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CREANTE COMERCIALE 9I ALTE CREANTE

Creante comerciale
Avansuri plitite furnizorilor de servicii
TVA neexigibild

TVA de recuperat
Debitori diversi si alte creantre

Subventii guvernamentale ENEL

Ajustari de valoare debitori divergi/clienti
Sume in curs de clarlficare

Total

Sold la inceputul anului

Sold la sfArtitul anului

Structura aclionariatului

Francu Vasile

Francu Eugenia

CLINI LAB SRL

Personae fizice

Personae juridice

Total

Anul incheiat la

31 decembrie
2022

Anul incheiat la
31 decembrie

202t

228.382
7.683

12.t31
56.580

5.251
1,.597

(1.1ss)

s00

310.969

809.802
15.438

1.336

4.766

(2.624)

828.218

Creanlele in valutd existente la data de 31.12.2022 sunt prezentate in bilan! la cursul de schimb al pielei valutare comunicat de BNR

in ultima zi lucrStoare a anului, diferenlele favorabile sau nefavorabile de curs fiind reflectate in conturi de cheltuieli sau venituri
din diferente de curs.

Modificiri a le provizionului pentru debitori divergi/clienti Anul incheiat la

31 decembrie
2022

Anul incheiat la
31 decembrie

2021

2.624

1.155 2.624

in continuare Societatea depune toate diligentele pentru recuperarea acestor sume.

La31,.12.2022 societatea a inregistrat ajustari de valoare pentru clienti cu scadenta depasita mai mult de270 zile in valoare de

1.155 RON.

8. CAPITAL EMIS

La data de 31 decembrie 2022, structura actionariatului SocietSlii este urm5toarea:

valoare CotI

3.037.206
2.762.0L0
1.110.830
2.777.075

3s5.s50

30.24%
27.50%
Lt.06%
27.65%

3.55%

10.043.671 L00%

7.
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REZERVE9.

Anul incheiat Ia

31 decembrie
2022

Anul incheiat la
31 decembrie

202L

Rezerve legale

Rezerva din reevaluare

Alte rezerve

Total

Datorii comerciale

Furnizori facturi de sosit

Avansuri clienti

Datorii cu salariile angajalilor

Datorii cu asigurdrile sociale

Tva de plata

Alte imprumuturi Si datorii asimilate

Alte impozite, taxe 5i vdrsdminte asimilate

Total

166.598

232.753

4.81.0.179

166.s98

2s9.320

4.8t0.779

5.210.130

10, PROVIZIOANE

Societatea a inregistrat un provizion pentru serviciile de audit in valoare de 26.498 lei nefacturate.

Anul incheiat la

31 decembrie
2022

Alte provizioane

Total

26.498

26.498

LI. DATORII COMERCIALE 5I ALTE DATORII

Anul incheiat la

31 decembrie
2022

5.263.263

Anul incheiat la

31 decembrie
202L

26.502

26.s02

Anul incheiat la
31 decembrie

202L

944.114

65.035

412

10.406

370.192

133.690

7s.296

86.717

334.320

9.425

412

62.s00

59.413

7t.637
1.3.657

1.68s.922 551.358

La3t.I2.2O22 societatea prezinta in alte imprumuturi si datorii asimilate, sumele aferente actionarilor ce au constituit creditarea

societatii in valoare de 67.359 RON si divindende repartizate in anii anteriori si neachitate pana la 31,.L2.2022 in valoare de 7.938

RON. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate reprezinta impozit pe salarii in valoare de 72.129 RON si alte datorii fata de

bugetul statului in valoare de 14.588 RON

L2, INSTRUMENTEFINANCIARE

a) Gestionarea riscului de lichiditate

Administrarea prudentd a riscului de lichiditate implicd menlinerea unei cantitS{i suficiente de numerar gi suficiente linii de credit

disponibile, monitorizarea continuS a fluxurilor de numerar estimate pi prezente 9i corelarea scadenlelor activelor 9i datoriilor

financiare. DatoritS naturii activltSlll sale, Societatea intentrioneaz; s5 fie flexibilS cu privire la opliunile de finanlare.

10



VIFRANA S.A.
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE

PENTRU ANUL iNCHEIAT 31 DECEMBRIE 2022

b) Valoarea justi a instrumentelor financiare

Valorile juste ale activelor pi datoriilor financiare sunt determinate dupi cum urmeazS:

r valoarea justd a activelor gi datoriilor financiare cu termeni si conditii standard si tranzactionate pe pietre active

tichide este determinati prin referin!5 la prelurile de pia{i cotate;

. valoarea justS a altor active 5i datorii financiare (exclusiv instrumente derivative) este determinati in conformitate
cu modelele de preluri general acceptate, pe baza analizei fluxurilor de numerar scontate, utilizAnd preluri din

tranzacliile curente de piali observabile;9i

o valoarea justd a instrumentelor derivative este calculatd utilizdnd prelurile cotate. Acolo unde astfel de preluri nu

sunt disponibile se utilizeazd analiza fluxurilor de numerar scontate, utilizAnd curba de randament aplicabilS duratei

instrumentelor derivative care nu includ opliuni $i modelele de evaluare a opfiunilor pentru instrumente derivative

care au la bazi opliuni.

lnstrumentele flnanciare din bilantul contabil includ creanle comerciale ti alte creanle, numerar gi echivalente de numerar,

imprumuturi pe termen scurt gi lung gi alte datorii. Valorile juste estimate ale acestor instrumente aproximeazi valorile contabile

ale acestora. Valorile contabile reprezinti expunerea maximi a SocietSlii la riscul de credit aferent creanlelor existente.

lndicotori de lichiditate

lndicotorul lichiditotii curente stabilit pe baza formulei

Active curente (l ndicatorul capitalului circulant)

Datorii curente

Este la sfarsitul anului2022 de 2,68
valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2.

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

lndicatorul lichiditotii imediste stabilit pe baza formulei

Active curente - Stocuri (lndicatorul test acid)

Datorii curente

Este la sfarsitul anului 2022 de 0,21

13. NUMERAR SI CONTURI BANCARE

Pentru situalia fluxurilor de numerar, numerarul 9i echivalentele de numerar includ numerarul in casd gi conturile bancare.

Numerarul si echivalentele de numerar la sfir;itul anului financiar, dupd cum sunt prezentate in situalia fluxurilor de numerar, pot

fi reconciliate cu elemente aferente dln bilantul contabil dupS cum urmeazS:

Anul incheiat la Anul incheiat la

31 decembrie 31 decembrie
2022 2021

Numerar la bdnci

Numerar in casd

Total

39.660

s69

189.825

L67

t7

40.229 189.992
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L4. VENITURI

O analizd a veniturilor Societdlii pentru exercitiul financiar este prezentati mai jos:

Cheltuielile cu salariile gi indemnizaliile
Contribulia asigurEtorie pentru muncA

Valoarea tichetelor de masd acordate

TOTAL

lndemnizalii Consiliu Administralie

TOTAL

Anul incheiat la

31 decembrie
2022

Anul incheiat la

31 decembrie
2021

Venituri din productia vanduta

Venituri din vanzare de marfuri

Reduceri comerclale acordate

Venituri aferente cost de productie

Venituri din alte activitdli 921.239 1.296.1'54

Total 9.547.509 9.L62.486

15. . tNFORMATil pRtvtND SALARTATil $t MEMBRI ORGANELOR DE ADMINTSTRAT|E, CONDUCERESl DE SUpRAVEGHERE

a) Societatea nu are obligalii contractuale legate pensii fata defogtii directori ti administratori.

Nu au fost acordate avansuri pi credite flirectorilor gi administratorilor, altele dec0t cele pentru deplesari in intersul serviciului.

La 31 decembrie 2022, respectiv 2I2!,cheltuielile cu personalul au fost urmdtoarele:

2.758.693

(136.862)

4.664.550

t] .290

{t28.7?9\
3.313.2L26.104.439

Exercitiul financiar
incheiat la

31 decembrie
2022

Exercitiul financiar
incheiat la

31 decembrie
202L

1.L89.663
29.s38

2.411"

1,.163.377

28.023
5.290

1.22L.6L2 1.196.690

123.084 7L.799

1.344.696 1.268.489

Numirul mediu de salariali gi a altor persoane asimilate aferent exerciliului financiar 2022 afosl de 22 de persoane, iar numdrul

efectiv la 31.12.2022 a fost de 28 persoane.

Numirul mediu de salariatiti a altor persoane asimilate aferent exerciliului financiar 2021 a fost de 23 de persoane, iar numirul
efectiv la 3L.1"2.202L a fost de 24 persoane.
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16. REPARTIZAREAPROFITULUI

VUCMANOVICI OCTAVIAN,

DIRECTOR GENERAL

Sold la

31 decembrie
2022

Sold la

31 decembrie
202L

Profit net de repartizat

- rezerve legale
- acoperire pierdere din anii anteriori
- dividende etc.

Profit nerepartizat

Rezerva legalS si rezerva aferentd facilitalilor fiscale nu pot fi distribuite aclionarilor.

17. ANGAJAMENTE 9I CONTINGENTE

Datorii contingente

lmpozitarea

Sistemul de impozitare din Romdnia este inci in curs de dezvoltare $i este supus la diverse interpretiri 9i schimbdri constante, care

uneori potfi retroactive. Degi impozitul datorat efectiv pentru o tranzaclie poate fi redus,penalitSlile potfi semnificative, deoarece

potfi calculate la valoarea tranzacliei plus un procent. in Rom6nia, termenul de prescriplie pentru inspectiile efectuate de

autoritdlile fiscale este de 5 ani. Conducerea consider5 ci obligaliile fiscale incluse in aceste situatii financiare sunt adecvate.

in conformitate cu prevederile emise de catre Ministrul Finantelor Publice, care reglementeazd regimul fiscal al elementelor de

capital propriu ce nu au fost subiect al calculatiei impozitului pe profit la data inregistr5rii lor in contabilitate, datorite naturii lor,in

cazul in care Societatea va schimba in viitor destinatia rezervelor din reevaluare (prin acoperire de pierderi sau distribuire citre

actionari), aceasta va conduce la datorii suplimentare cu impozitul pe profit.

Mediul inconjuritor

Regtementdrile privind mediul sunt inci in curs de dezvoltare in Rom6nia, iar Societatea nu a inregistrat nicio obligatie la 31

decembrle 2OZZsau 3l decembrie 2021 pentru costuri anticipate, inclusiv onorariijuridice ti de consultantrS, studii de amplasament,

proiectarea pi implementarea planurilor de remediere a mediului inconjurdtor.

Evenimente ulterioare datei bilantului

ln februarie 2023 s-a pierdut esalonarea la plata, societatea a avut conturile poprite, dar a achitat toate datoriile in data de

23.03.2023.

lS,ONORARII DE AUDIT

Auditorul VTFRANA SA EstE MGMT AUDIT & BPO SRL.

ffi+;";e

PARTAL HARIETA,

DIRECTOR ECONOMIC
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