Nota 2

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli

Denumirea provizionului

Alte provizioane

Sold la
1 ianuarie 2010
65.000

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

Transferuri *)
în cont 7815
315.000

din cont 6815

RON
Sold la 31
decembrie 2010

250.000

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

0

Nota 3

Repartizarea profitului

RON
DESTINA IA
Profit net de repartizat:
- rezerva legala
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
- profit nerepartizat

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

3.104.765
176.236
2.928.529

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.

Indicatorul

1.
2.

Cifra de afaceri neta
Costul bunurilor vandute si al serviciilor
prestate (3+4+5)
Cheltuielile activitatii de baza
Cheltuielile activitatilor auxiliare
Cheltuielile indirecte de productie
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
nete (1-2)
Cheltuielile de desfacere
Cheltuieli generale de administratie
Alte venituri din exploatare
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

Exercitiu
precedent
117.049.696
99.175.010

RON
Exercitiu
curent
152.746.206
128.063.382

69.942.351
15.950.955
13.281.704
17.874.686

81.623.061
21.828.717
24.611.604
24.682.824

5.899.670
4.703.739
230.852
7.502.129

13.022.993
7.158.278
304.365
4.805.918

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 5.1
Situa ia crean elor

Crean e

Sold 31
decembrie 2010
Crean e comerciale
42.889.052
Ajustari pentru deprecierea creantelor3.442.635
clienti
Alte creante ( debitori diversi, sume in
223.925
curs de clarificare)
TOTAL
Cheltuieli in avans
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

RON
Termen de lichiditate
sub 1 an
peste 1 an
39.490.477
3.398.575
223.925

39.670.342

39.714.402

186.105

186.105

39.856.447

39.900.507

3.398.575

3.398.575

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 5.2

Situa ia datoriilor

RON
Datorii

Sold la
31 dec 2010
col. 2+3+4

Termen de exigibilitate
sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

Datorii comerciale (ct 401+404+408)
20.910.612 20.910.612
Avansuri încasate în contul comenzilor (ct
181.007
181.007
419)
Sume datorate institu iilor de credit
46.676.479 27.924.315 7.042.01411.710.150
Credite furnizor
2.641.381
2.641.381
Obliga ii de leasing financiar
2.857.192
2.857.192
Datorii c tre bugetul statului (ct. 441-448)
1.037.265 1.037.265
Datorii cu personal i asigur rile sociale 1.517.240 1.517.240
(ct 421-438)
Datorii privind ac ionarii (ct 457)
2.226.961 2.226.961
Alte datorii (ct 462+451)
182.170
182.170
TOTAL

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

78.230.306 53.979.56912.540.58711.710.150

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI

I METODE CONTABILE

SC Vrancart SA respecta principiile contabile in conformitate cu reglementarile
contabile din România i anume Legea Contabilit ii nr 82/1991, republicata, ordinul emis
de Ministerul Finan elor Publice nr 3055/2009 - pentru aprobarea reglement rilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modific rile ulterioare.
Metodele contabile folosite sunt:
♦ metoda FIFO în cazul consumului de materii prime, materiale
♦ metoda costului realizat pentru înregistrarea în depozit a produselor finite.
♦ Metoda de amortizare folosit în cazul activelor imobilizate este metoda liniar ,
functie de timpul lucrat.
♦ Ca politica fiscala, cheia de repartitie a unor cheltuieli ( CGI, cheltuieli cu tertii, etc.)
ce implic entitati diferite sau produse diferite o reprezinta valoarea cheltuielilor sau
produselor.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 7

AC IUNI I OBLIGA IUNI

Capital social subscris
Num r total de ac iuni
Valoare nominal a unei ac iuni

79.551.859,00
795.518.590
0,10 lei/ac iune

În cursul exerci iului financiar 2010 a avut loc o majorare a capitalului social al
societ ii.
Prin Hot rârea nr. 1 din data de 25.03.2010 a Adun rii Generale Extraordinare a
Ac ionarilor, capitalul social al societ ii s-a majorat cu suma de 10.009.275,40 lei, având
ca surse 4.608.774,40 lei din repartizarea profitului anului 2009 si 5.400.501 lei din
repartizarea profitului anului 2008, devenind 79.551.589,00 lei. Acesta este divizat in
795.518.590 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.
Structura ac ionariatului este urm toarea:
- SIF Banat-Cri ana = 74,7173 % reprezentând un num r de 594.390.110 ac iuni
Al i ac ionari, din care:
- Persoane juridice = 18,5361 % reprezentând un num r de 147.457.869 ac iuni
- Persoane fizice = 6,7466 % reprezentând un num r de 53.670.611 ac iuni.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 8
SALARIA I, ADMINISTRATORI I DIRECTORI
Societatea comercial “Vrancart” S.A. este condus de un Consiliu de administra ie
format din trei membri :
♦ Dr. ec. Botez Mihai Marcel – pre edintele Consiliului de administra ie
♦ Dr.ec. Cuzman Ioan – membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat – Cri ana
♦ Ec. Grigore Gabriela – membru din partea ac ionarului majoritar SIF Banat – Cri ana
Conducerea societ ii “Vrancart” S.A. este asigurat de :
♦ Dr. ec. Botez Mihai Marcel – Director General
♦ Ing. Gherghe Nicoleta – Director Fabrica Carton Ondulat
♦ Ing Orita Doru - Director Fabrica Hartie Igienica
♦ Dr. Ing. Banarie Cristian – Director Fabrica Hartie
♦ Ing. Matcasu Vasile - Director Fabrica Utilitati
♦ Ec. Mitrofan Tatiana – Director Economic
♦ Ing. Vintila Dan – Sef compartiment Achizitii maculatura si centre integrate
♦ Ing. Dragoi Irina – Sef compartiment Resurse umane
♦ Jr. Dobre Laurentiu – Sef compartiment Juridic
♦ Ing. Dima Dorian – Sef compartiment Integrare informationala si marketing
♦ Ing. Sava Romeo – Sef compartiment Management proiecte
♦ Ing. Stanciu Maria – Sef compartiment Control financiar de gestiune
♦ Ing. Sandu Viorel Daniel – Sef compartiment Administrarea subsistemului
informational
În timpul exerci iului financiar nu s-au acordat credite directorilor i administratorilor
firmei. Societatea nu are obligatii legate de pensii fa de fo tii directori si administratori ai
societ ii. Salariile pl tite membrilor organelor de administra ie in anul 2010 sunt în valoare
de 127.548 lei, iar membrilor organelor de conducere in valoare de 1.060.950 lei.
Num rul mediu de salaria i aferent exerci iului financiar 2010 este de 1085 salaria i,
din care: management - 37 salaria i; personal administrativ - 83 salaria i; muncitori - 965
salaria i
Cheltuielile cu personalul în anul 2010 inclusiv tichetele de masa se ridic la suma de
20,85 mil. RON din care cheltuielile privind asigur rile i protec ia social sunt în valoare
de 5,28 mil. RON.
Societatea nu înregistreaz datorii la Bugetul statului i al Asigur rilor sociale.
DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
REALIZATI IN ANUL 2010

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire indicator
Rentabilitatea exploat rii
Rata profitului brut
Rata profitului net
Lichiditatea global
Testul acid
Rambursarea datoriei
Recuperarea crean ei
Solvabilitatea general
Activul net contabil
Rota ia stocului

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

U.M.
%
%
%
rap.
rap.
zile
zile
rap
Mil RON
rot./an

Realizat
2010
3,15
2,04
2,03
1,05
0,75
187
94
2,24
97,22
9,50

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

Nota 10

ALTE INFORMA II

Denumirea societ ii : S.C. “VRANCART” S.A. ADJUD
Sediul societ ii : strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, Adjud, Vrancea
Telefon / fax: 0237/ 640.800 / 641.720
Num r din registrul comer ului : J/39/239/1991
Forma de proprietate : PRIVAT
Activitatea preponderent : Fabricare hârtie i carton
Cod Fiscal : RO 1454846
ara de înfiin are : România

Cifra de afaceri la nivelul anului 2010 a fost de 152,75 mil lei.

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PE ANUL 2010

Sold initial (numerar la inceputul perioadei)
Total încas ri
-vanzari produse finite
-alte vanzari
-vanzari de active
-alte venituri
contractari credite
Total plati
-materii prime si materiale
-utilitati (gaze, energie electrica, apa)
-cheltuieli cu personalul
-participarea la profit a salariatilor, prime
-obligatii curente la bugete (stat si locale)
-cheltuieli cu tertii (reparatii, prestari servicii)
-dobanzi si comisioane bancare
-protocol, reclama si publicitate
-deplasari
-rambursari de credite pe termen lung
-rambursari de credite pe termen scurt
-investitii
-alte plati
Cash
Sold final (numerar la sfarsitul perioadei)

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

Realizat
2009
537
136.589
123.901
5.644
191
6.853
136.515
46.813
23.136
23.078
9.528
18.587
1.796
81
281
953
11.330
932
75
611

MII LEI

Realizat
2010
611
199.736
165.642
3.757
17.617
12.720
199.351
77.151
26.422
25.618
12.783
28.647
2.186
65
261
1.109
24.454
655
384
996

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
Element al capitalului propriu
0

Capital subscris
Patrimoniul regiei
Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve pentru actiuni proprii
Rezerve statutare sau contractuale
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reserve
din reevaluare
Alte rezerve
Actiuni proprii
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri
proprii
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
Rezultatul reportat
Profit nerepartizat
Pierdere neacoperita
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru
prima data a IAS, mai putin IAS 29
Sold creditor
Sold debitor
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor
fundamentale
Sold creditor
Sold debitor
Rezultatul exercitiului financiar
Sold creditor
Sold debitor
Repartizarea profitului
Total capitaluri proprii

DIRECTOR GENERAL,
ec. Mihai Marcel Botez

Sold la 1
ianuarie
69.542.584

Cresteri

Total, din care

prin transfer

Reduceri

Total, din care

RON

prin transfer

Sold la 31
decembrie

10.009.275

79.551.859

65.765
2.803.740

176.236

65.765
2.979.976

183.385

435.624

619.009

5.400.501

4.608.774

10.009.275

0

0

527.982

527.982

4.901.320

3.104.765

4.901.320

292.546
83.132.731

5.220.634
13.114.040

4.901.320
10.009.275

0

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Tatiana Mitrofan

0

3.104.765
0
611.860
86.237.496

INFORMA II SUPLIMENTARE LA NOTELE BILANTULUI

a) Informatii cu privire la prezentarea societ ii
Sc Vrancart SA Adjud este situat în Adjud , jude ul Vrancea , str. Ecaterina Teodoroiu nr 17, cod
fiscal RO 1454846, înmatriculat la Registrul Comertului sub num rul J39/239/1991 a fost înfiin at în
anul 1977 prin Decretul Preziden ial nr 169/1977 sub denumirea de „ Combinatul de Celuloz

i Hârtie”

Adjud.
Societatea este listat la Bursa de Valori Bucure ti.
Obiectul principal de activitate al S.C. „VRANCART” S.A. Adjud este producerea

i

comercializarea urm toarelor produse:
•

carton ondulat tip II, III, V cu ondule B, C, B+C, E+C, carton ondulat cu microondule;

•

ambalaje din carton ondulat (cutii) de diferite formate, tan ate i imprimate;

•

hârtie pentru carton ondulat;

•

hârtii igienico-sanitare în diverse sortimente;

•

fâ ii de hârtie pentru tuburi;

•

tuburi din hârtie.

În prezent, S.C.VRANCART S.A. are implementat un sistem integrat de Management de Calitate –
Mediu – S n tatea i Securitatea Muncii, în conformitate cu cerin ele ISO 9001/2008, ISO 14001/2004
i OHSAS 18001/2007.

b) Informa ii cu privire la imobiliz rile necorporale
Situatia imobilizarilor necorporale la data de 31.12.2010
Nr
crt

Specificatia

Valoarea de
inventar

Valoarea ramasa

Durata de viata*

01

Concesiune teren

90.500,00

86.880,00

25 ani

02

Alte imobilizari necorporale
( programe ,licente)

135.189,36

7.119,15

3 ani

Total

225.689,36

93.999,15

x

* se utilizeaza amortizarea liniara

c) Informa ii cu privire la imobiliz rile corporale
Situatia imobilizarilor corporale la data de 31.12.2010

Nr
crt

Specificatia

A

Investitii in curs ,
din care

21.203.670,00

21.203.670,00

Depozit Brasov

257.640,00

257.640,00

Depozit produs finit igienica

182.336,11

182.336,11

Linie finisare hartie igienica

2.499.352,84

2.499.352,84

Proiect K 25

17.357.309,00

17.357.309,.00

B

Mijloace fixe

127.474.338,92

82.045.122,78

01

Cladiri si contructii speciale,din
care

32.781.546,16

25.097.466,63

Cladiri MHK 25

3.213.508,60

2.449.853,08

Cladiri Carton ondulat

7.459.329,24

6.683.827,18

Cladiri Hartie igienica

2.468.513,36

1.886.277,74

Utilaje si echipamente,din care:

78.242.148,14

49.083.041,31

Masina de hartie igienica

6.339.815,51

1.633.297,15

Instalatie preparare igienica

3.642.307,63

1.085,07

Masina de carton ondulat

8.889.691,14

4.201.575,81

Masina k25

20.807.387,57

12.551.407,18

03

Aparate de masura , control
(Calculatoare,periferice .aparate
verificare)

2.481.037,77

1.094.718,68

3-10 ani

04

Mijloace de transport
(autoturisme,vehicule cu tonaj
greu,vehicule lente etc)

12.230.904,75

5.680.563,51

3-6 ani

05

Alte mijloace fixe
( mobilier,birotica )

1.738.702,10

1.089.332,65

8-15 ani

02

Valoarea de inventar Valoarea ramasa

Duratade
viata*

10-50 ani

8-28 ani

*s-a utilizat amortizarea liniara

SC Vrancart a executat în anul 2010 investi ii din surse proprii i a început un program
investi ional de aproximativ 11 milioane EUR din care 4,3 milioane EUR sunt fonduri europene pentru
dezvoltare nerambursabile, iar diferen a din surse proprii ( amortiz ri i credite). Proiectul presupune
achizi ia a 15 utilaje noi pentru modernizarea ma inii de hârtie pentru carton ondulat i se deruleaz pe o
perioad de doi ani – 2010 i 2011. In anul 2010 am achizi ionat i pus în func iune un singur utilaj
(conform graficului) restul urmând a fi achizi ionate i montate în anul 2011. In felul acesta vom realiza:

•

dublarea capacit ii de produc ie ;

•

posibilitatea ob inerii unor largi variet i de sortimente;

•

îmbun t irea calit ii produselor ob inute;

•

reducerea costurilor de produc ie pe unitatea de produs.

In anul 2010 am inclus în valoarea activelor toate dobânzile aferente creditelor contractate pentru
realizarea acestora. Facem referire la investi iile realizate par ial sau în curs de realizare (cazanul de ars
de euri i modernizarea finisajului fabricii de hârtie igienic ). Totalul dobânzilor capitalizate în anul
2010 este de 798 778 lei.
Ultima reevaluare a avut loc în luna noiembrie 2008.

Situatia terenurilor la data de 31.12.2010

Nr crt

Specificatia

Valoarea/ron

01

Teren sediul Vrancart

12.702.600,75

02

Teren Centrul Iasi

03

Teren Centrul Bucuresti

1.497.540,50

04

Teren Brasov

416.790,00

Total

208.664,82

14.825.596,07

SC Vrancart SA are drept de proprietate asupra terenului în suprafa de 821 443,37mp i asupra
cl dirilor.
d) Informa ii despre stocuri
Situatia stocurilor la 31.12.2010

1

Nr crt

Specificatia
Materii prime si materiale consumabile

Valoarea/ron
9.695.664

2

Productia in curs de executie

3.962.259

3

Produse finite

1.806.243

4

Marfuri si ambalaje

139.251

5

Avansuri pentru cumparari de stocuri

469.992

TOTAL

16.071.679

Stocurile sunt înregistrate la costul de achizi ie rezultat din documentele justificative. Costul
produselor finite i al semifabricatelor includ materiile prime, cheltuielile directe cu salariile, alte
cheltuieli directe i cheltuieli indirecte de produc ie, dar exclude cheltuielile cu dobânzile.
Metodele contabile folosite sunt:
♦ metoda FIFO în cazul consumului de materii prime, materiale
♦ metoda costului realizat pentru înregistrarea în depozit a produselor finite
e) Informatii despre provizioanele constituite
„Ajust rile pentru deprecierea crean elor – clienti” in suma de 3.442.634,62 lei (RON) sunt
constituite pentru clien i incer i, r u platnici, neincasa i de peste 365 zile majoritatea fiind urm riti i în
instan e.
f) Informa ii despre „ Alte rezerve”
Strucura contului „ Alte rezerve” în valoarea de 619 009,35 Ron se prezint astfel:
•

Rezerve din impozitul aferent profitului reinvestit – 502 698 Ron

•

Alte rezerve constituite conform legii – 116 311.35 RON

g) Informa ii privind natura i scopul comercial al angajamentelor societ ii care nu sunt incluse în
bilan
In cadrul capitolului „Obliga ii” din bilan ul contabil pe anul 2010 nu am cuprins dobânzile aferente
creditelor contractate care se deruleaz pe anii urm tori.
h) Informatii despre „ Alte investi ii pe termen scurt”.Societatea de ine ac iuni în valoare de 145.45
Ron la Raiffeisen Bank.
i) Informa ii despre „Sume datorate institu iilor de credit”
In rubrica „Sume datorate institu iilor de credit” se includ urmatoarele imprumuturi pe termen scurt :

Institutia bancara

RZB credit investitii
RZB credit investitii

Moneda

RON
RON

valoare

8,116,401
2,835,000

Data
contractarii

22.10.2007
25.09.2009

Data
scadentei

20.10.2017
25.09.2012

Sold 31.12
RON

Dobanda
RON

EUR

5,838,001

ROBOR/an+1.85
%

-

2,160,667

ROBOR
1M+3.25%

-

Unicredit Investment

EUR

4,525,000

30.11.2010

31.05.2020

5,881,814

ROBOR 1M+3.5%

EURIBOR
1M+3.13%

Unicredit Brigite LCC

EUR

1,600,000

30.06.2010

30.06.2012

4,871,682

ROBOR 1M+2.4%

EURIBOR
1M+3.13%

RBS Bacau

EUR

800,000

23.11.2006

15.11.2011

2,284,718

ROBOR 1M+2.4%

EURIBOR
1M+3.3%

RZB

RON

20,000,00
0

31.07.2011

16,935,756

ROBOR 1M+1.9%

-

Realizarea proiectului investi ional presupune contractarea unor credite pentru care s-au ipotecat
cladirile si terenul aferent i s-a gajat 50% din valoarea utilajelor achizi ionate.

j) Informatii despre Subven ii pentru investitii
Nr crt

Specificatia

Valoarea/ron

1

Administratia fondului pentru mediu

2

Programul Ecolinks

2.344,74

3

Euritmic

74.384,96

4

Ministerul Economiei si Cercetarii

5

Proiect POSD
Total

4.361.883,93

6.518.688,21
26.668,00
10.983.969,86

Subven ia primit de la Administra ia Fondului pentru Mediu const în dot ri pentru Cazan ardere
n mol. Programul Ecolinks s-a concretizat in dot ri aparate de laborator sta ie Utilit i – epurare.
Subven iile primite de la Euritmic i Ministerul Economiei si Cercet rii reprezint dot ri în aparate de
laborator pentru determinarea caracteristicilor pe produse ( laborator CTC) si modernizare Masina de
hârtie K25.
k) Modalitatea folosit pentru exprimarea în moned na ional a elementelor patrimoniale
Tranzac iile societ ii în moned

str in

sunt inregistrate la cursurile de schimb din data

tranzactiilor. Câ tigurile i pierderile rezultate din decontarea tranzac iilor într-o moned str in

i din

conversia activelor i datoriilor monetare exprimate în moned str in sunt recunoscute în contul de
profit i pierdere. De asemenea soldurile sunt convertite în LEI la cursurile de schimb de la sfâr itul
lunii, la rata oficial a Bancii Na ionale a României.
l) Informa ii referitoare la impozitul pe profit
In calculul impozitului pe profit am respectat HG 329/2009 si legea 571/2003 cu modific rile în
vigoare. Intrucat am efectuat investi ii în mijloace fixe am beneficiat de amânarea impozitului pe profit
pe o perioad egal cu num rul de ani de amortizare a mijloacelor fixe respective.
m) Cifra de afaceri pe segmente de activit i i piete geografice
Din totalul cifrei de afaceri de 152 746 206 lei , 7 729 278 lei reprezint export respectiv 5.06%,
diferenta de 94,94% reprezint livr ri pe pia a intern .

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de produse:

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

DENUMIRE
PRODUS/SERVICIU
VANDUT
Hartie Fluting
Carton ondulat
Hartie igienica
Lucrari ateliere
Venituri din prestari servicii
Venituri din chirii
Venituri din vanzarea
marfurilor
Reduceri comerciale
acordate

UM

to
mp
to

TOTAL

CANTITATI
VANDUTE

VALOARE
VANZARI (ron)

12.985
85.089.039
22.042

16.409.029
78.234.102
52.696.616
48.763
3.142.371
74.828
2.591.821

PONDERE
IN
VANZARI
TOTALE
(%)
10,73
51,16
34,46
0,03
2,05
0,05
1,69

-275.560
152.921.970

100%

n) Informatii referitoare la onorariile auditorilor .
In anul 2010 societatea a inregistrat cheltuieli pentru servicii de audit i consultant fiscal in
valoare de 17.000 EUR.
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