NOTE SUPLIMENTARE BILANT 2008
1.

Situatia terenurilor la data de 31 12 2008

Nr crt

Specificatia

Valoarea/ron

01

Teren sediul Vrancart

11439836.13

02

Teren Centrul Iasi

208664.82

03

Teren Centrul Bucuresti

1497540.50

Total

13146041.45

SITUATIA INVESTITILOR IN CURS LA
DATA DE 31 12 2008
Nr
crt

Specificatia

Valoarea /ron

1

Depozit produs finit igienica

592656.01

2

Instalatie preparare amidon

184.68

3

Banda transportoare K 25

306546.78

4

Cai ferate uzinale

40500.00

5

Cazan ars deseu

15092890.12

6

Compresoare

642218.47

7

Crestere capacitate biologica

12720.00

8

Cutit transversal

583865.82

9

Depozit produs

70090.28

10

Depozit maculatura Bucuresti

1375285.81

11

Depozit maculatura Focsani

3767.62

12

Depozit maculatura Iasi

307998.37

13

Depozit maculatura igienica

471873.41

14

Depozit maculatura K 25

1328632.75

15

Depozit temporar deseu

615382.74

16

Ecologizare

992463.44

17

Instalatie paratrasnet

10522.69

18

Linie celuloza

9202.96

19

Modernizare strung

15061.03

20

Masina de confectionat tuburi

54394.51

21

Plotter

135199.58

21

Presa namol

974236.75

22

Rebobinator

287414.90

23

Reorganizare fluxuri

6896663.54

24

Statie moto

18839.30

25

Traseu apa limpezire

136714.27

26

Suflanta utilitati

56026.17

Total

31031352.00

2.

Ultima reevaluare a patrimoniului societ ii s-a efectuat în lunile octombrie -

noiembrie 2008. Reevaluarea a fost efectuat

de o comisie de speciali ti din cadrul

societ ii. S-au avut în vedere:
- coeficien ii de infla ie cominica i de Institutul Na ional de Statistic ;
- uzura fizic

i moral a echipamentelor.

3. S.C. VRANCART S.A. a contractat un credit pentru investi ii în valoare de 8,4
milioane lei i dou linii de creditare:
- una la Raiffeisen Bank – în valoare de 10 milioane lei
- una RBS Bank – în valoare de 800.000 Euro.
Aceste obliga ii au fost garantate prin:
- cesionarea crean elor;
- ipotecarea cladirilor (ipoteca de rang 1 si 2);
- gajarea utilajelor (cazanul de ars de euri i ma ina de carton ondulat).

4. Situa iile financiare au fost întocmite conform reglement rilor legale în vigoare
(O.M.F. 1752/2005). Utiliz m urm toarele politici contabile:
- amortizarea liniar ;
- introducerea pe costuri a elementelor de stoc prin metoda FIFO;
- înregistrarea stocurilor de produse finite cronologic, la costurile de produc ie
realizate;
- evaluarea lunar a elementelor de activ i pasiv exprimate în devize, la cursul din
ultima zi a lunii anun at de BNR.

5.

Situatia cheltuielilor in avans la 31 12 2008
Nr crt

Specificatia

Valoarea/ron

1

Dobanzi credit furnizor

31%

2

Cheltuieli in avans (recunoscute pe
o perioada de 1 an)

69%

Total

100%

Situatia subventiilor pentru investitii la 31 12 2008
Nr crt

Specificatia

Valoarea/ron

1

Subventii pentru mediu

96%

2

Subventii pentru imbunatatirea
calitatii produsului finit

4%

Total

100%

6. Punctul 232 din OMF 1752/2005 – Nu este cazul.
7. Situatia privind duratele de utilizare pe categorii de imobilizari
la 31 12 2008
Nr
crt

Cod
categorie

Valoarea de
inventar

Valoarea
amortizata

Durata de
utilizare

01

208

126646.41

122612.81

1-3 ani

02

212

18019393.34

6423335.11

10-40 ani

03

2131

45437515.44

23115737.04

8-13 ani

04

2132

1912622.32

1029114.05

3-10 ani

05

2133

8411965.00

3961801.57

4-6 ani

06

214

1463493.18

328051.25

5-15 ani

Total

75371635.69

34980651.83

8. Societatea care întocme te situa iile financiare consolidate este S.I.F. BanatCri ana.
9. Remunarearea membrilor Consiliului de Administra ie se face conform
reglement rilor legale în vigoare ( Legea nr. 31/1990 republicat

i Hot rârile A.G.A. ale

S.C. VRANCART S.A. ).
Remunerarea managerului se face în baza contractului de mandat.
10. Transformarea activelor, pasivelor, veniturilor i cheltuielilor din devize în
moneda na ional se face la cursul din ultima zi a lunii decembrie comunicat de BNR.
11. Nu au fost evenimente ulterioare închiderii anului fiscal 2008, care s aib
influen e asupra rezultatului contabil.
12. Cifra de afaceri net pe segmente de activit i în anul 2008
Fabrici
Fabrica de hârtii pentru carton ondulat
Fabrica de carton ondulat
Fabrica de hârtii igienico-sanitare
Alte activit i
Total

Cifra de
afaceri
- 2008 12.989.508
55.732.828
38.078.378
8.272.248
115,072,962

Cota de
pia
- 2008 19,50%
17,00%
23,00%
-

Not : Cifra de afaceri din alte activit i reprezint vânz ri de m rfuri c tre angaja i
i diverse servicii ocazionale pentru ter i.

13. In stabilirea impozitului pe profit atât pentru anul 2008 cât i pentru anii
preceden i a fost respectat legisla ia în vigoare (Legea 571/2003 – Codul Fiscal). Astfel,
baza impozabil

a fost corectat

cu sumele privind impozitul amânat, cu sumele

reprezentând cheltuieli nedeductibile, apoi s-a aplicat cota de 16%. Din impozitul rezultat
s-au sc zut sumele corespunz toare sponsoriz rilor.
14. Situa iile financiare ale anului 2008 nu cuprind active sau datorii contingente.
15. Serviciile auditorilor sunt remunerate în conformitate cu contractul de audit.
Pentru executarea acestor servicii a fost agreat firma cu cea mai bun ofert privind
raportul calitate-pre .
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