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Vrancart SA

Situa(ia pozi{iei financiare
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Nota 31 decembrie 2014 31 decembrie2013

ACTIVE

Imobilizdri corporale

Imobilizdri necorporale

Total active imobilizate

Stocuri

Crean{e comerciale

Cheltuieli in avans

Numerar gi echivalente de numerar

Alte creanle

Total active curente

TOTAL ACTIVE

CAPITALURI PROPRtr
Capital social
Rezerve

Rezultaful reporlat

Total capitaluri proprii

DATORII
Datorii comerciale pe tennen lung

imprumuturi pe termen lung
Venituri in avans

Datorii privind inrpozitul pe profit am6nat

Total datorii pe termen lung

Datorii comerciale pe temlen scurt

imprumuturi pe termen scurt

Veruturi in avans

Provizioane
Alte datorii
Total datorii curente
TOTAL DATORII
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII

Situatiile financiare

Director Ge

Ionel-Marian

153.374.631

60.214

t60.726.155

6.277

r53.434.845 160.732.432

6

7

8

9

10

10

l1
13

t6
15

1l
13

t6
t4
t2

19.469.560

43.095.280

265.492

2.352.952

1.418.235

20.061.r41

38.067.929

441.572

1.467.002

208.780

66.601.519 60.246.424

220.036.364 220.978.856

86.371.792

3 8.098.3 86

2.858.341

285.s99.166
3 3.3 88.284

(2r0.461.s34)

127.328.519 108.525.916

871.768

20.566.606
18.780.826

490.922

2.616.822

17.305.918

19.280.991

1.410.609

40.710.122 40.614.340

20.224.856
24.84r.887

t.834.418
t.782.133
3.314.369

18.046.803

4',7.438.227

1.421.579

r.942.873
2.989.118

s1.997.723 71.838.600

92.707.845 112.452.940

220.036.364 220.918.856

te de citre Consiliul de Adrninistrafie in data de 1 1.03.2015.

Director Financiar

integranta din

I

Notele de la pagina 5 la pagina 38 fac parte situaliile financiare.



Vrancart SA

Situa(ia r ezultatului glob al
la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Nota

t7
18

20

5

19

20132014

Venituri din cifra de afaceri

Alte venituri
Yarialia stocurilor de produse finite gi in curs de execulie

Cheltuieli cu materiile prime qi materialele consumabile

Cheltuieli privind mdrfurile

Cheltuieli cu serviciile prestaE de terfi

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu amortizarea qi cu deprecierea imobiliz[rilor
corporale

Alte cheltuieli

Rezultat operalional

Veruturi financiare

Cheltuieli financiare

Profit (pierdere) tnainte de inrpozitare

Venit/ (Cheltuiala) cu impozitul pe profit

Profit (pierdere) aferen(5) anului

Alte elemente ale rezultatului global

Cregteri ale rezervei din reevaluarea imobilizdrilor
corporale, nete de inpozit am6nat

Transferul rezewei din reevaluar e la rezultat reportat ca

urmare a casdrii imobiliz6rilor corporale

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI

Rezultatul pe acliune

Profitul (pierderea) atribuibil(a) actionarilor ordinari

Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare

Reznltatul pe actiune de baza

Situatiile finan

Director Ge

Ionel-Mari

22.847.033 (s.203.881)

197 .47 5.915

2.536.433

(192.s97)

(10s.6ee.903)

(2.402.0s7)

(16.887.803)

(27.688.0s1)

(16.s70.0e7)

(7.724.807)

183.993.448

2.514.41s

(3.017 .842)

(102.878.421)

(2.467.4e3)

(16940.197)
(28.\86.194)
(26.708.221)

(rt.512.77s)

2l
2t

22

7.965
(1.888.441)

17.941

(4.136.616)

20.966.557 (e.322.616)

(2.001.332) 2.499.884

t8.965.225 (6.822.732\

(121.5s9)

23.166.736

(2s.26s)

18.843.666 16.318.739

18.965.225

863.7r7.920

0,022

bate de citre Consiliul de Administralie in data de 11.03.2015.

Director Financiar

23 (6.822.732)

823.935.188

(0,008)

Notele de la pagi 38 fac pafte integranta din situaliile financiare.



Vrancart SA

Situafia modificlrilor capitalurilor proprii
pentru exerci{iul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate suruele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Soldul la 1 ianuarie 2013

Capital social Ajustlri ale
capitalului social

79.551.859 199.227 .374

Rezerve din
reevaluarea

imobilizirilor
corporale

3.727.602

Alte rezerve

6.519.211

Rezultatul
reportat

6.874.422

Rezultatul
reportat provenit

din adoptarea
pentru prima dati

a IAS 29

(1e9.227.374)

Total capitaluri
proprii

96.673.094

Total rezultat global aferent perioadei

Rezultatul net al perioadei

Alte elemente ale rezultatului global

Repartizare din rezultatul repodat

Corec(ie at-erentf, anilor precedenti

Alte corectii

Modificdri ale rezervei din reevaluarea imobilizdrilor
corporale, nete de inrpozit amanat

Transferul rezelei din reevaluare larezultat reportat ca

urmare a vAnzdlii imobilizdrilol corporale

6.819.933

(6.822.732)

(6.819.e33)

(4.6s6.0 r s)

164.833

25.265

(6.822.732)

(744.962)

164.833

19.255.684

3.911.052

19.255.684

(2s.26s)

Total alte elemente ale rezultatului global 6.819.933 23.141.471 (1 1.28s.8s0) 18.675.555

Total rezultat global aferent perioadei 6.819.933 23.141.471 (18.108.s82) 11.852.822

Soldul la 3l decembrie 2013 86.37L.792 199.227.374 26.869.073 6.5r9.2t1 (1 1.234.160) (1ee.227.374) 108.525.916

Soldul la I ianuarie 2014 86.371.792 199.227.374 26.869.073 6.519.211 (1r.234.160) (199.227.374) 108.525.916

Total rezultat global aferent perioadei

Rezultatul net al perioadei

Alte elemente ale rezultatului global

Repaftizare din rezultatul repoftat

Alte rnodificari (Nota l0b)

Modificdri ale rezervei din reevaluarea imobilizdrilor
corporale, nete de irnpozit am6nat

Transf'erul rezelei din reevaluale la rezultat l'epoftat ca

(199.227.374)

4.812.212

18.965.225

(4.812.212)

(1 82.07 I )

121.559

199.227.374

18.965.225

(182.071)

19.44919.449

(12r.s59)

la pagina 5 la 3B fac pafte integrantA financiare.

JUD

.872.724

127.328.5t9

a v itnzdrii imobi lizari lor corporale

alte elemente ale rezultatului (199.227.374) (102.r10) t99.227.374

199.227.374

(162.622)

18.802.603

\Y#r .i .l
RO 48 46

1 1. tttAR llJiS

t global aferent perioadei (199.227.374',t (l02.ll
3l decembrie 2014 86.37t.192 26.766.963 / ff.Ztt.tZl



Vrancart SA

Situafia fluxurilor de trezorerie
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

Nota 2014 2013

Fluxuri de trezorerie din activitatea de eryloatare:

incas6ri de la clien{i

PIAI tumizori

Pl[!i c[tre angajali

Pl6!i cdtre bugetul statului

Impozit pe profit pldtit

Trezorerie netl din activit5{i de exploatare

Fluxuri de trezorerie din activitS(i de investifie:
Pl6!i pentru achizilionarea de imobiliziri
inc asdri din v dn zar ea de i mobi li z[ri corporale

DobAnzi incasate

Trezorerie netl din activititi de investitie

Trezorerie netl din activitlfi de finanJare

incasdri din imprumuturi

Dob6nzi pldtite gi restituiri imprumuturi

Dividende pl6tite

Trezorerie netl din activit5ti de finantare

Cre;tere/ (ScIdere) netd a trezoreriei gi echivalentelor
de Trezorerie

Numerar gi echivalente de numerar la inceputul
exerciJiului financiar

Numerar qi echivalente de numerar Ia sf6rqitul
exercifiului financiar

36.754.161 25.342.027

23t.285.036
(146.030.631)

(21.246.718)

(24.640.963)

(2.612.s63)

2t9.989.647

(1s0.e66.2s7)

(20.61s.376)

(22.137.4s8)

(e28.s29)

(14.390.43e)

94.102

l.593

(4.803.999)

89.780

9.792

(14.294.744) (4.704.428)

t6.936.11|
(38.sr0.162)

(16)

10.264.404

(29.870.211)

(e00.31e)

(21.s73.467) (20.s06.131)

88s.950 131.468

t.467.002 1.335.534

2.352.9s2 1.461.002

integranta din situafiile financiare.

4

1 1 rIAR i015
Notele de la pagina 5 la pagina 38 fac parte



Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

1. Entitatea care raportetzd
Vrancart SA ("Societatea") este o societate comercial5 pe acliuni care funcfioneazd. in Rom6nia in

conformitate cu prevederile Legii 3111990 privind societdfile comerciale.

Societatea are sediul social in Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, jude! Vrancea.

Societatea are puncte de lucru pentru colectare maculaturd deschise in localitalile: Bucuresti, Ia;i, Focgani,

Ploiegti, Botogani, Sibiu, Constan!a, Arad, Brasov, Pite;ti, Timi;oara gi Cluj.

Obiectul de activitate debazd al Societdlii este producerea si comercializarea urmdtoarelor produse:

carton ondulat tip II, ilI, V, carton ondulat cu microondule
confeclii din carton ondulat (cutii) de diferite formate, gtanlate qi imprinrate
hdrtii pentru carton ondulat
h6rtii i gienico - s anitare in diferite sortimente.

Acfiunile SocietSlii sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria II, cu indicativul VNC, incep6nd
cu data de l5 iulie 2005.

La 37 decembrie 2014, Societatea este delinutd in proporfie de 74,72%o de SIF Banat - Crigana SA gi in
proporlie de 25,28o/o de alli acfionari.

Evidenla acliunilor qi aclionarilor este {inutd in condiliile legii de cdtre S.C. Depozitarul Central S.A.
Bucureqti.

2. Bazele intocmrm

(a) Declarafia de conformitate

Situafiile financiare individuale se intocmesc de cltre Societate in conformitate cu cerinfele Ordinului
Ministerului de Finanle 1286 din 2012, pentru aprobarea Reglementbrilor contabile conforme cu Standardele

Internalionale de Raportare Financiari, aplicabile societdfilor comerciale ale cdror valori sunt admise la

tranzaclionare pe o piafd reglem entatd, cu modificarile ulterioare (OMFP 1286). Standardele lnternalionale de

Raportare Financiara ("IFRS") reprezintd. standardele adoptate potrivit procedurii prevdztfie de Regularnentul
(CE) nr. 1.60612012 al Parlamentului European gi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea
Standardelor Internalionale de Contabilitate.

(b) Prezentarea situafiilor financiare

Situaliile financiare individuale sunt prezentate in conformitate cu cerin{ele IAS I "Prezentarea situaliilor
financiare". Societatea a adoptat o prezentarebazatd pe lichiditate in cadrul situaliei poziliei financiare gi o
prezentare a veniturilor ;i cheltuielilor in funclie de natura lor in cadrul situa{iei rezultatului global.
considerAnd cd aceste metode de prezentare oferd informalii care sunt credibile gi rnai relevante dec6t cele care

ar fi fost prezentate inbaza altor metode permise de IAS I .

(c) Moneda func(ionalS si de prezentare

Conducerea SocietSlii considerd cd moneda funcfior-ral5, aga cum este aceasta definiti de

varialiei cursului de schirnb valutar", este leul rom6nesc (lei). Situaliile financiare indiv
in lei, rotunjite la cel mai apropiat leu, monedh pe care conducerea Societdlii a ales-o ca



Vrancart SA

Note la situa(iile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

2. Bazele into cmirii (continuare)

(d) Bazele evalulrii

Situafiile financiare individuale au fost intocmite pebazacostului istoric, cu excepfia imobilizdrilor corporale

care sunt evaluate utilizAnd modelul reevaludrii.

Politicile contabile definite mai jos au fost aplicate consecvent pentru toate perioadele prezentate in aceste

situafii financiare. Aceste situalii financiare au fost ?ntocmite pebazaprincipiului continuitdfii activitetii.

La 31 decembrie 2014, Societatea a inregistrat un profit net de 18.965.225|ei, capitalul de lucru net este

pozitiv, de 14.603.796\ei(2013: negativ, -ll.592.176lei) gi trezoreria neti din activitatea de exploatare nu

acoperd datoriile curente ale SocietSlii.

Managementul SocietSlii qi-a stabilit strategia pe termen mediu, iar estimdrile prevdd cregteri anuale ale

vdnzlrllor gi dirninudri ale costurilor ca urnare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce in final la
marje pozitive de profit.

Societatea acorda o importanla deosebitl indicatorilor de profitabilitate, prin eficientizarea proceselor

operafionale, gi de lichiditate, prin restructurarea unor linii de credit pe termen scurt. In februarie 2014,
Societatea a incheiat acorduri de restructurare a creditelor pe termen scurt (o parte din acestea fiind
transformate in credite pe termen mediu), operafie care a condus la irnbun6tilirea semnificativa a lichiditalii.

Societatea a ar,ut un flux de numerar pozitiv de 885.950 leila2014 (2013: 131.468lei) qi nu are datorii restante

la bugetele publice sau la partenerii sai privafi.

Managementul Societifii considerd ci marjele operalionale EBITDA reflectd in mod cerl faptul cE Societatea

este profitabila.

Managementul considera ca Societatea igi va desfEqura in continuare activitatea pentru urmitoarele 12 luni de

la data emiterii situafiilor financiare.

Pe baza acestor analize, conducerea considerd cd Societatea va putea sd-gi continue activitatea in viitorul
previzibil gi prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitetii in intocmirea situaliilor financiare este

justificatd.

(e) Utilizarea estimlrilor qi judeclfilor

Pregitirea situaliilor financiare individuale in conformitate cu OMFP 1286 presupune utilizarea din partea

conducerii a unor estimdri, judec[li gi ipoteze ce afecteazd, aplicarea politicilor contabile, precum 9i valoarea

raporlatd a activelor, datoriilor, veniturilor ;i cheltuielilor. Judecd(ile qi ipotezele asociate acestor estirn[ri sunt

bazate pe experienfa istoricS, precum Ei pe alli factori considerafi rezonabili in contextul acestor estirndri.

Rezultatele acestor estimdri formeazdbazajudecdlilor referitoare la valorile contabile ale activelor ;i datoriilor
care nu pot f,r oblinute din alte surse de informafii. Rezultatele obfinute pot fi diferite de valorile estirndrilor.

Judec[1ile qi ipotezele ce stau la baza lor sunt revizuite periodic de catre Societate. Revizuirile estimdrilor
contabile sunt recunoscute in perioada in care estimirile sunt revizuite, dacb revizuirile afecteazd doar acea

perioada, sau in perioada in care estimdrile sunt revizuite ;i perioadele viitoare dacd revizuirlle afecteazd atdt

perioada curentS, c6t;i perioadele viitoare.



Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este speci/icat altfel)

3. Politici contabile semnificative

(a) Tranzac(ii in monedl striinl
Operafiunile exprimate in monedd strdini sunt inregistrate in lei la cursul oficial de schimb valutar de la data

decontdrii tranzacliilor. Activele qi datoriile monetare inregistrate in devize la data intocmirii bilanlului

contabil sunt transformate in monedi funcfionald la cursul de schirnb valutar din ziua respectivS.

Caqtigurile sau pierderile din decontarea acestora gi din conversia folosind cursul de schimb valutar de la

sfAr;itul exerciliului financiar a activelor qi datoriilor monetare denominate in monedd striind sunt recunoscute

in situa{ia rezultatului global.

Cursurile de schilnb valutar ale principalelor monede strbine au fost:

Valuta
Euro (EUR)

Dolar american (USD)

31 decembrie 2014

4,4821

3,6869

31 decembrie2013
4,4847

3,2551

Varia(ie
-0,060/0

+13,26yo

(b) Contabihzar ea efectului hip erinfl aliei

in conformitate cu IAS 29 ,,Rapofiarea financiard in economii hiperinflalioniste", situaliile financiare ale unei

entitdli a cdrei moned[ fLinclionald este moneda unei economii hiperinflalioniste trebuie prezentate in unitatea

de mdsurd curentd la data incheierii bilanplui (elernentele nemonetare sunt retratate folosind un indice general

al prelurilor de la data achiziliei sau a contribufiei).

Conform IAS 29, o economie este consideratd ca fiind hiperinfla{ionisti dac6, pe l6ngd alfi factori, rata

cumulatd a inflaliei pe o perioadd de trei ani depdgeqte 100%.

Scdderea continud a ratei inflaliei qi alli factori lega{i de caracteristicile mediului economic din RornAnia indicd

faptul c6 economia a cdrei monedd funcfionala a fost adoptatd de cdtre Societate a iucetat sa mai fie
hiperinflafionistl, cu efect asupra perioadelor financiare incepAnd cu I ianuarie 2004.

Astfel, valorile exprimate in unitatea de mdsura curentd la 31 decembrie 2003 sunt tratate cabazd pentru

valorile contabile rapoftate in situaliile financiare individuale gi nu reprezinta valori evaluate, cost de inlocuire,

sau oricare altd rndsurare a valorii curente a activelor sau a prefurilor la care ttanzaclllle ar avea loc in acest

moment.

in scopul intocmirii situaliilor financiare individuale, Societatea a ajustat capitalul social pentru a fi exprimate

in unitatea de masurd curentd la 31 decembrie 2003. Mijloacele fixe detinute de catre Societate sunt

c ontabtlizate folo sind modelul de reevaluare.

(c) Instrumente financiare

Ins trunten t e fi nan c i ar e n e der iv a t e

Societatea recunoagte inilial activele financiare (creditele, creanfele ;i depozitele) la data lacare au fost inifiate.

Toate celelalte active financiare sunt recunoscute initial la data tranzacliondrii, cAnd Societatea devine parte a

conditiilor contractuale ale instrumentului.

Societatea recunoagte inifial datoriile financiare nederivate la data luianzactiondrii,

devine parte a condiliilor contractuale ale instrumentului. Acestea sunt recunoscute
plus orice costuri de tranzactionare direct atribuibile. Ulterior recunoagterii iniliale,

retatea

'l 1 M^q .rt1

sunt evaluate la cost amortizat utilizdnd metoda dobAnzii efective.



Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este

3. Politici contabile semnificative (continuare)

Societatea derecunoa;te un activ financiar atunci cAnd expird drepturile contractuale asupra fluxurilor de

numerar generate de activ sau cAnd sunt transferate drepturile de a incasa fluxurile de numerar contractuale

ale activului financiar printr-o tranzac[ie prin care riscurile gi beneficiile dreptului de proprietate asupra

actii,ului financiar sunt transferate in mod semnificativ. Orice interes in actiwl financiar transferat care este

creat sau pdstrat de cdtre Societate este recunoscut separat ca un activ sau o datorie.

Societatea derecunoa;te o datorie financiard atunci cAnd obligaliile contractuale sunt achitate sau sunt anulate

sau expir6.

Activele gi datoriile financiare sunt compensate, iar in situafia poziliei financiare este prezentati valoarea net6,

numai atunci cAnd Societatea are dreptul legal de a compensa valorile;i intenlioneazdfre sd le deconteze in

bazanet6, fie si realizeze actir,ul qi sd stinga obligalia simultan.

Societatea deline urmdtoarele active financiare nederivate: creanle comerciale, numerar qi echivalente de

numerar gi active financiare disponibile pentru vdnzare.

Creante

Creanlele sunt active financiare cu plali fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piald activ6. Asemenea

active sunt recunoscute inilial la valoarea justd plus orice costuri de tranzaclionare direct atribuibile. Ulterior
recunoa;terii iniliale, creanlele sunt evaluate la cost amortizat utilizdnd metoda dobinzii efective minus

valoarea pierdenlor din depreciere.

Creanlele cuprind creanle comerciale Ei alte crean{e.

Nunterar;i echivalente de numerar

Numerarul qi echivalentele de numerar cuprind solduri de numerar, conturi curente gi depozite rambursabile

cu scadenle de pAn[ la trei luni de la data achiziliei, si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare

a valorii juste a acestora gi care sunt utilizate de cdtre Societate in gestionarea angajamentelor sale pe termen

scurt.

Active financiare disponibile pentru vdnzare

Activele tlnanciare disponibile pentru vdnzare sunt active financiare nederivate care sunt desemnate ca

disponibile pentru vdnzare. Activele financiare disponibile pentru vAnzare sunt recunoscute initial la valoarea

justa plus orice costuri de tranzaclionare direct atribuibile.

Ulterior recunoaqterii iniflale, acestea sunt evaluate la cost minus orice pierderi din depreciere.

Capital social - acliuni ordinare

Acfiunile ordinare sunt clasificate capafie a capitalurilor proprii. Costurile suplimentare direct atribuibile

emisiunii acliunilor ordinare gi opliunilor pe acliuni sunt recunoscute ca o reducere a capitalurilor proprii la

valoarea net[ de efectele fiscale.
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Vrancart SA

Note la situatiile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(d) Imobilizlri corporale

(i) Recunoa;tere ;i evaluare

Imobilizlrile corporale recunoscute ca active sunt evaluate inilial la cost de cdtre Societate. Costul unui
element de imobilizlri corporale este format din preful de cumpdrare, inclusiv taxele nerecuperabile, dupd

deducerea oricdror reduceri de pref de naturd comercialS ;i oric6ror costuri care pot fi atribuite direct aducerii
actiwlui la locafia gi in condilia necesare pentru ca acesta sd poatd fifiIlizat in scopul dorit de conducere, cum
ar fi: cheltuielile cu angajafii carc rezultd direct din construclia sau achizilionarea actir,ului, costurile de

amenajare a amplasamentului, costurile iniliale de livrare gi manipulare, costurile de instalare gi asamblare,

onorariile profesionale.

Costul unui element de imobiliz[ri corporale construit de entitate include:

o costul materialelor gi cheltuielilor directe cu personalul;
. alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la stadiul necesar utilizarii prestabilite;
. cdnd Societatea are obligalia de a rnuta actir,ul gi de a restaura spafiul aferent, o estimare a costurilor

de dernontare gi mutare a elementelor gi de restaurare a spaliului in care acestea au fost capitahzate; qi

o costurile indatorlrii capitalizate.

Atunci c0nd anumite componente ale unei imobilizdri corporale au durata de viala utilS diferita, acestea sunt

contabilizate ca elemente distincte (componente majore) de imobilizari corporale.

Valoarea imobilizdrilor corporale ale Societ[fii la 31 decembrie 2013 gi 3l decembrie2074 este detaliatd in
nota 5.

Imobilizlrile corporale sunt clasificate de citre Societate in urm[toarele clase de active de aceea$i naturi ;i cu

uitilizifi similare:

terenuri,
construclii;
echipamente, instalafii tehnice gi maqini;
mijloace de transport;
alte irnobil izdri corporale.

Terenurile, construcfiile ;i echipamentele sunt evidenfiate la valoarea reevaluatE, aceasta reprezent6nd

valoarea justi la data reevaludrii minus orice amortizare aculnulata ulterior ;i orice pierderi acumulate din
depreciere.

Valoarea just6 se bazeazd pe cotalii de prefuri din piafd, ajustate, dacd este cazul, astfel incAt sa reflecte
diferenfele legate de natura, locatia sau condifiile respectivului activ.

Reevaludrile sunt efectuate de evaluatori specialrza\i,membri ANEVAR. Frecvenla reevalu[rilor este dictata
de dinamica pielelor cdrora le aparlin terenurile ;i clddirile delinute de Societate. Ultima reevaluare a

patromoniului a avut loc la 31.12.2013.

Cheltuielile cu intrelinerea gi reparafiile imobilizdrilor corporale se inregistreazd de cdtre Societate

rezultatului global atunci c6nd apar, iar imbunitalirile semnificative aduse imobilizarilor cotporale,
in situalia
care cresc

valoarea sau durata de via16 a acestora, sau care lndresc semnificativ capacitatea de generare

11 ilan ruii
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Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(ii) Cheltuieli ttlterioare

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci c6nd acestea cresc valoarea beneficiilor economice

viitoare incorporate in activul cdruia ii sunt destinate. Cheltuielile cu reparaliile 9i intrelinerea sunt recunoscute

in contul de profit sau pierdere pe rnlsurd ce sunt suportate.

(iii) Amortizare

Elementele de imobilizari corporale sunt amortizate de la data la care sunt disponibile pentru fillizare sau sunt

in stare de funclionate iar, pentru activele construite de entitate, de la data la care activul este finalizat qi

pre gdtit pentru utllizar e.

Amortizarea este calculata folo sin du-se m etoda
dupd cum urtneazd.:

Construcfii
Echipamente
Mijloace de transport
Mobilier ;i alte imobilizdri corporale

Terenurile nu sunt supuse anortizdrii.

Anortizarea este in general recunoscutd in contul de profit sau pierdere, cu excepfia cazului in care suma este

inclusd in valoarea contabild a altui activ.

Metodele de amorlizare, duratele utile de via!5 estilnate precum gi valorile reziduale sunt revizuite de cdtre

conducerea Societeli Ia fiecare dat[ de raportare Ei ajustate, dacd este cazul.

(v i) Vdnz ar e a/c as ar e a im ob il iz drilor corp oral e

Imobiliz6rile corporale care sunt casate sau vdndute sunt eliminate din bilan! impreund cu amortizarea

cumulat[ corespunzdtoare. Orice profit sau pierdere rezttltat dintr-o asemenea operaliune sunt incluse in
profitul sau pierderea curentS.

(e) Imobiliziri necorporale

(i) Recunoa;tere ;i evaluare

Irnobilizarile necorporale achizilionate de cdtre Societate ;i care au durate de viala utild determinate sunt

evaluate la cost minus atrtortizarea cumulatl qi pierderile din depreciere cumulate.

(ii) Cercetare Ei dezvoltare

Cheltuieli cu activit6lile de cercetare,realizate in scopul cdgtigdrii unor cunoEtinfe sau interpret[ri gtiinfifice
ori tehaice noi, sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in momentul in care sunt suportate.

liniard de-a lungul duratei utile de viatd estimati a activelor,

30-60 ani
2-76 ani
4-8 ani

4-10 ani
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Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulfinunciarincheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

ActivitAlle de dezvoltare irnplicl un plan sau proiect ce vizeazd produse sau procese noi sau irnbun[tafite

substanlial. Costurile de dezvoltare sunt capitalizate numai dac6 acestea pot fi evaluate credibil, produsul sau

procesul este fezabil din punct de vedere tehnic gi comercial, beneficiile economice viitoare sunt probabile iar

Societatea intenfioneazd gi are suficiente resurse sdfrnalizeze dezvoltarea;i sE utilizeze sau sd vdnd[ actir,ul.

Cheltuielile capitalizate includ costul materialelor, costurile directe cu personalul gi costurile administrative

care sunt direct atribuibile pregltirii actirului pentru utilizarea prestabilitd;i costurile indatordrii capitalizate.

Alte costuri de dezvoltare sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in momentul tn care sunt suportate.

(iii) Chelntieli ul terioare

Cheltuielile ulterioare sunt capitalizate numai atunci cdnd acestea cresc valoarea beneficiilor economice

viitoare iucorporate in activul cdruia ii sunt destinate. Toate celelalte cheltuieli, inclusiv cheltuielile pentru

fondul comercial gi mlrcile generate intern, sunt recunoscute in prof,rt sau pierdere in momentul in care sunt

supofiate.

(iv) Amortizarea imobilizdrilor necorporale

Amortizarea este calculata pentru costul activului minus valoarea rezidual[. Amortizarca este recunoscutd in
profit sau pierdere utilizAnd metoda liniara pentru durata de viafS utilS estimatd pentru imobilizirile
necorporale, altele decAt fondul comercial, de la data la care sunt disponibile pentru ttllizare. Duratele de via!6

utila estimate pentru perioada curenti qi pentru perioadele comparative sunt urmdtoarele:

Software 3 ant

Metodele de amortizare, duratele de viald utila qi valorile reziduale sunt revizuite la sfArqitul fiecdrui an

financiar gi sunt ajustate dac[ este cazul.

(I) Stocuri

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost qi valoarea realizabtldnetl.

Valoarea realizabild netd este preful de vdnzare estimat pe parcursul desfhEur[rii normale a activitSlii minus

costurile estimate pentru frnalizare gi costurile necesare efectudrii vdttzdii

Costul stocurilor se bazeazd pe principiul primul intrat primul ie;it (FIFO) ;i include cheltuielile efectuate

pentru achrziyia stocurilor, costurile de produclie sau de prelucrare gi alte costuri suportate pentru a aduce

stocurile in forma gi in locafia prezentd.

in cazul stocurilor produse de Societate ;i a celor in curs de producfie, costul include cota-par1e

corespunzdtoare a cheltuielilor administrative aferente producfiei pe baza capacitdlii operalionale normale.

(g) Deprecierea activelor

Valorile contabile ale activelor Societdtii care nu sunt de naturd financiarS, altele decdt activele de natura

impozitelor amdnate, sunt revizuite la fiecare datd de rapbrlare pentru a identifica existen{a indiciilor de

depreciere. Dacd exista asemellea indicii, se estinreazd valoarea recuperabilS a activelor

11
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Vrancart SA

Note la situatiile financiare
pentru exerciliulfinanciar tncheiat lu 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

O pierdere din depreciere este recunoscuti atunci cAnd valoarea contabild a activului sau a unitdlii sale

generatoare de numerar depfuegte valoarea recuperabilE a activului sau a unit6lii generatoare de numerar. O

unitate generatoare de numerar este cel mai mic grup identificabil care genereazd numerar gi care in mod

independent fafd de alte active ;i alte grupuri de active are capacitatea de a genera fluxuri de numerar.

Pierderile din depreciere se recunosc in situafia rezultatului global.

Valoarea recuperabild a unui activ sau a unei unitili generatoare de numerar este maximul dintre valoarea de

l;;tllizare si valoarea sa just6, mai pulin costurile pentru vdnzarea acelui activ sau unit6!i.

Pentru determinarea valorii de :utilizare, fluxurile viitoare precotizate de numerar sunt actualizate folosind o

ratd de actttalizare inainte de impozitare care reflectb conditiile curente de pia![ gi riscunle specifice actir,ului
respectiv.

Pierderile din depreciere recunoscute in perioadele precedente sunt evaluate la fiecare dati de raportare pentru

a detennina dacd s-au diminuat sau nu mai existd. Pierderea din depreciere se reia dacd s-a produs o schimbare
in estimirile folosite pentru a determina valoarea de recuperare.

Pierderea din depreciere se reia doar in cazul in care valoarea contabild a activului nu depdqeqte valoarea
contabild care s-ar fi calculat, neta de amorltizare gi depreciere, dac6. pierderea din depreciere nu ar fi fost
recunoscutS.

Societatea a definit politici de ajust[ri de depreciere pentru creanlele comerciale qi stocuri, dupd cum lrtneazL:

Ajustdri de depreciere pentrlt creanle comerciale

Societatea analizeazd individual necesitatea inregistrarii unei ajustlri de depreciere pentru clienlii ale clror
solduri la final de an depiqesc 100.000 lei gi care au fie declan;ate proceduri de recuperare a soldurilor in
instan!6, fie au un numdr de zile de intdrziere a scadenlei facturilor de peste un an, calculat pentru cea mai

veche facturl din sold. De asemenea, Societatea calatleazl, o ajustare de depreciere colectivS pentru riscul de

neincasare a creanlelor, utilizAnd procentele de ajustare de depreciere stabilite pebaza datelor istorice.

Pentru clienfii ale cdror solduri nu indeplinesc criteriile de analizd individualS este calculati o ajustare de

depreciere colectivd, inbaza imparlirii soldurilor lor pe intervale de vechitne, in funclie de data scadentei

pentru cea mai veche factura din sold. Fiecarui interval de vechime ii este alocat un procent calculat pebaza
experienfei istorice a Societilii privind gradul de recuperabilitate a soldurilor cu scadenfa dep6gitd din fiecare

interval de vechime utilizat pentru analizit.

Ajustdri de depreciere pentru stocuri

Prin natura obiectului de activitate, Societatea nu deline stocuri perisabile sau care sd prezinte un risc de

expirare pe termen scurt. Riscul de depreciere a stocurilor const[ in principal in distrugerea sau deteriorarea
acestora ca uffnare a unor evenimente neprev6zute, dar poate rezulta;i din stocuri cu o cerere de pia![ redusS.

Societatea realizeazd o evaluare periodica a stocurilor in vederea identificarii existenfei unor indicii de

depreciere a acestora, linAnd cont de urmbtoarele aspecte:

stabile;te in urma unetPentru stocurile a ciror vechime depiqegte 180 zile, ajustarea de depreciere se

analize individuale, pentru fiecare produs, realizate de o comisie compusd
dep art amentele de marketing-v dnzdr i q i pro duc{i e ;

12
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Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

Pentru toate produsele finite, Societatea compard costul stocurilor cu prefurile de vdnzare minus costurile

de distribulie din perioada irnediat urmdtoare, pentru aprezenta stocurile rdrnase in sold la rninimul dintre

costul de producfie qi prelul devdnzare minus costurile de distribufie, conform prevederilor politicii (f).

(h) Dividende de distribuit

Dividendele sunt tratate ca o distnbuire a profitului in perioada in care au fost declarate gi aprobate de cdtre

Adunarea General6 a Acfionanlor. Dividendele declarate inaintea datei de raportare sunt inregistrate ca

obligalii la data raportdrii.

(i) Rezerve din reevaluare

Reevaludrile sunt efectuate cu suficienta regularitate, astfel incAt valoarea contabil5 sd nu difere substanlial de

cea care ar fi determinatd folosind valoarea just6 de la data bilanfului. in acest sens, Societateaa efectuat
reevaluarea terenurilor, a clidirilor gi construcjiilor speciale qi a echiparnentelor tehnologice cu evaluatori
independenli la 31 decembrie 2013.

Diferen{a dintre valoarearezultatd,in uma reevaludrii gi valoarea contabila netd a imobjlizdrilor corporale este

prezentatdlarezewa din reevaluare, ca un sub-element distinct in cadrul "Capitalurilor proprii".

Dacdrezultatul reevaludrii este o cregtere fald de valoarea contabil6 net[, atunci aceasta se trateazd astfel: ca

o cregtere a rezervei din reevaluare prezentatd in cadrul capitalurilor proprii, dacd nu a existat o descregtere

anterioard recunoscutl ca o cheltuial[ aferentd acelui activ sau ca un venit care sd compenseze cheltuiala cu
descregterea recunoscut[ anterior pentru acel activ.

Daca rezultatul reevaludrii este o descregtere a valorii contabile nete, aceastase trateazd ca o cheltuiald cu

intreaga valoare a deprecierii atunci cAnd in rezerya din reevaluare nu este inregistrata o sumd referitoare la
acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scddere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei

tezerve gi valoarea descreEterii, iar eventuala diferenli rdmasd neacoperitd se inregistreazd ca o cheltuiala.

Surplusul din reevaluare inclus inrezerva din reevaluare este transferutlarezttltatul reportat atunci cAnd acest

surplus reprezintd un cAgtig realizat. CAgtigul se considerd realizat in momentul scoaterii din functiune a
mij locului fix ca urmar e a vanzarli sau a casarii acestuia. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate h
distribuita, direct sau indirect, cu exceplia cazului in care activul reevaluat a fost valorificat, situalie in care

surplusul din reevaluare reprezintd cfutig efectrv realizat.

incepAnd cu 1 mai 2009, ca unnare a modificdrilor survenite in legislafia fiscald, rezervele din reevaluare

inregistrate dupd I ianuarie 2004 devintaxabile pe mdsura amortizdiimijlocului fix respectiv. in consecinfd,
Societatea a inregistrat o datorie cu impozitul amAnat aferent acestei diferenle din reevaluare care se regdsegte

in valoarea mijlocului fix.

fi) Rezerve legale

Rezervele legale se constituie in propor.tie de 5o/o din profriul brut de la sfdrgitul anului pAnb cAnd rezervele
legale totale ajung la 20%o din capitalul social nominal vlrsat in conformitate cu prevederile legale. Aceste

rezerve sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si nu sunt distribuibile decdt la lichidarea Societefli.

1 1 MAR 2ui5
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Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliallinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(k) PIr(i afiliate

P[rfile se consider[ afiliate in cazul in care una din pir]i are posibilitatea de a controla in mod direct sau

indirect, sau de a influenfa in mod semnificativ cealaltd parte prin delinere sau in baza rtnot drepturi

contractuale, relalii familiale sau de altd natur6, a$a cum sunt definite in IAS 24 "Prczerfiarea informafiilor
privind pdrlile afiliate".

(l) Beneficiile angajafilor

(i) Beneficii pe tennen scurt

Obliga{iile cu beneficiile pe termen scurt acordate angaja}ilor nu se actualizeazd qi sunt recunoscute in situafia

rezultatului global pe mlsura ce serviciul aferent este prestat.

Beneficiile pe termen scurt ale angajalilor includ salariile, primele gi contribuliile la asigurdrile sociale.

Obliga{iile cu benehciile pe termen scurt ale angajafilor nu se actualizeazd gi sunt recunoscute ca ;i cheltuiala
atunci cdnd serviciile sunt prestate.

(ii) Plarutri de contribulii deterntinate

Societatea efectteazdplali in numele angajalilor proprii cdtre sistemul de pensii al statului romAn, asigurarile

de sErTdtate qi fondul de ;omaj, in decursul deruldrii activitdlii normale.

Toli angajalii Societ[1ii sunt membri qi de asemenea au obliga{ia legal[ de a contribui (prin intermediul
contribuliilor sociale) la sistemul de pensii al Statului rorndn (un plan de contribu{ii determinate al Statului).

Toate contribu{iile aferente sunt recunoscute in profitul sau pierderea perioadei atunci c6nd sunt efectuate.

Societatea nu are alte obligalii suplimentare.

Societatea nu este angajata in niciun sistem de pensii independent gi, in consecin{6, nu are niciun fel de alte

obligalii in acest sens. Societatea nu este angajatd in niciun alt sistem de beneficii post pensionare. Societatea

nu are obligalia de a presta servicii ulterioare fostilor sau actualilor salariati.

(iii) Beneficiile pe terruen lung ale cmgajalilor

Obligalia netd a Societ5lii in ceea ce privegte beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este teprezentatd

de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajalii le-au cigtigat in schimbul serviciilor prestate de cdtre ace;tia

in perioada curentd gi perioadele anterioare.

Societatea are obligalia acorddrii cdtre angajali de beneficii la data pensiondrii, confotm contractului colectiv
de munc6.

(m) Provizioane

Un provizion este recunoscut dacd, in uma unui eveniment anterior, Societatea are o obligalie prezenti legald

sau irnplicitdcare poate fi estimati in nrod credibil;i este frobabil ca o ie;ire de beneficii economice sd fie

necesard pentru a stinge obligafia. Provizioanele sunt determinate actualizAnd fluxurile de trezorerie viitoare
preconizate utilizAnd o ratd inainte de irnpozitare care si reflecte evaludrile curente ale pi
valoarea in timp a banilor gi riscurile specifice datoriei. Amor1tizarea actualizdrii
cheltuialS financiard.

i 1 Vl,q titl
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Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentra exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specifi,cat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(n) Venituri

(i) Vdnzarea bunurilor

Veniturile dinvdnzareabunurilor in cursul activitSlilor curente sunt evaluate la valoarea justd a contrapresta[iei

incasate sau de incasat, minus retururi, reduceri comerciale gi rabaturi pentru volum. Veniturile sunt

recunoscute atunci cdnd exista dovezi convingdtoare, de reguld sub forma unui contract devdnzare executat,

iar riscurile gi avantajele ce decurg din proprietatea bunurilor sunt transferate in mod semlificativ
cumpdrdtorului, recuperarea contraprestafiei este probabila, costurile aferente ;i retururile posibile de bunuri
pot fi estimate credibil, entitatea nu mai este implicatd in gestionarea bunurilor vAndute, iar mdrimea

veniturilor poate fi evaluati in mod credibil.

Dacd esteprobabil ca anumite reduceri sau rabaturi sd fie acordateiar valoarea acestorapoate fi evaluatiin
mod credibil, atunci acestea sunt recunoscute ca o reducere a veniturilor pe m[surd ce sunt recunoscute

vdnzdrile.

(ii) Pres tarea serviciilor

Veniturile din prestdri de servicii se inregistreazd
servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrlri si
bunuri.

Stadiul de execu{ie al lucr[rii se detenrind pebazdde situalii de lucrdri care insolesc facturile, procese-verbale

de recepfie sau alte documente care atest[ stadiul realizdrli serviciilor prestate.

(o) Venituri ;i cheltuieli financiare

Veniturile f,rnanciare cuprind venituri din dobAnzi aferente fondurilor investite qi alte venituri financiare.

Veniturile din dobdnzi sunt recunoscute in proht sau pierdere inbaza contabilitdlii de angajamente, utilizAnd

metoda dob6nzii efective.

Cheltuielile financiare cuprind cheltuiala cu dobdnda aferentd imprumuturilor gi alte cheltuieli hnanciare.

Toate costurile indatoririi care nu sunt direct atribuibile achiziliei, construcliei sau producerii activelor cu

ciclu lung de fabricafie sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere utiliz6nd metoda dobAnzii efective.

CAqtigurile qi pierderile din diferenle de schimb valutar privind activele qi datoriile financiare sunt raportate

pe obazdnetd, fie ca venit financiar, fie ca ;i cheltuial[ financiard in functie de fluctuatiile valutare: c69tig net

sau pierdere netd.

(p) Impozitul pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit cuprind impozitul curent gi impozitul am6nat.

Impozitul pe profit este recunoscut in situalia rezultatului global sau in alte elemente ale rezultatului global

dacl impozitul este aferent elementelor de capital.

in contabilitate pe tndsura efectuirii acestora. Prestarea de

orice alte operaliuni care nu pot fi considerate livrari de
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Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(i) Impozinl curent

Impozitul curent este impozitul de plStit aferent profitului realizat in perioada curentS, determinat in baza

procentelor aplicate la data raportbrii gi a tuturor ajustdrilor aferente perioadelor precedente.

Pentru exercifiul financiar incheiat la 3l decembrie 2014, rata impozitului pe profit a fost de 16o/o

(3 I decembrie 2013: I 6o/o).

(ii) Impozitul qmdnat

Impozitul amAnat este determinat de Societate folosind metoda bilanlului pentru acele diferenle temporare ce

apar intre baza fiscald de calcul a impozitului pentru active gi datorii gi valoarea contabild a acestora, folositd
pentru raportare in situaliile financiare individuale.

Impozitul am6nat este calculat pebazaprocentelor de impozitare care se aqteapti sa fie aplicabile diferenlelor

temporare la reluarea acestora, inbaza legislaliei in vigoare la data raportlrii.

Creanlele gi datoriile cu impozitul amAnat sunt compensate numai daca existd dreptul legai <ie a compensa

datoriile gi creanfele curente cu irnpozitul qi dacd acestea sunt aferente impozitului colectat de aceeagi

autoritate fiscala pentru aceea;i entitate supusd taxirii sau pentru autoritdli fiscale diferite dar care doresc sd

reaTizeze decontarea creanlelor qi datoriilor curente cu impozitul utilizAnd o bazd neti sau activele Si datonile

aferente vor fi realizate simultan.

Creanla privind impozitul amdnat este recunoscutd de Societate numai in m[sura in care este probabila

rcalizarea de profituri viitoare care sd poatd fi utllizate pentru acoperirea pierderii fiscaie.

Crean{a privind impozitul amAnat este revizuita la incheierea fiecdrui exerciliu financiar gi este diminuata in

mdsura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze. Impozitele adilionale care apar din

distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceea;i dat6 cu obligalia de plat[ a dividendelor.

(iii) Expunerifiscale

Pentru determinarea valorii impozitului curent ;i a celui amAnat, Societatea ia in considerare impactul

poziliilor fiscale incerte qi posibilitatea apariliei taxelor qi dobAnzilor suplimentare.

Aceastd evaluare se bazeazd pe estirndri ;i ipoteze gi poate implica o serie de ralionamente cu privire Ia

evenirnentele viitoare. Informafii noi pot deveni disponibile, determindnd astfel Societatea s[ iqi modifice

rafionamentul in ceea privegte acuratefea estimarii obliga{iilor fiscale existente; astfel de modificdri ale

obligaliilor fiscale au efect asupra cheltuielilor cu impozitele in perioada in care se efectueazd o astfel de

determinare.

(q) Rezultatul pe ac{iune

Societatea prezirfid, rezultatul pe acliune debazd gi diluat pentru ac{iunile ordinare. Rezultatul pe acfiune de

bazd se detennina prin divizarea prohtului sau pierderii atribuibile aclionarilor ordinari ai SocietSlii la numarul

rnediu ponderat de acliuni ordinare aferente perioadei de raportare. Rezultatul pe ac{iune diluat se detemind
prin ajustarea profitului sau pierderii atribuibile aclionarilor ordinari qi a num6rului mediu ponderat de acliuni

ordinare cu efectele de diluare generate de acliunile ordinare potenfiale.
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Vrancart SA

Note la situatiile financiare
pentru exerciliul jinanciarincheiat la 31 decembrie 2014
(toate suruele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

3. Politici contabile semnificative (continuare)

(r) Subven(iile guvernamentale

Subvenliile guvernamentale pentru investifii sunt recunoscute inilial ca venit amdnat, la valoarea just[ atunci

c6nd exista siguranfa ci vor fi primite ;i Societatea va respecta condiliile asociate. Subvenfiile care

compenseaza Societatea pentru costul unui activ sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod

sistematic pe durata de viald util5 a actir,ului. Subvenfiile care compenseazd cheltuielile suportate de Societate

sunt recunoscute in profit sau pierdere drept alte venituri pe obazd sistematicd in aceleagi perioade in care sunt

recunoscute cheltuielile.

(s) Active ;i datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in situa{iile financiare. Ele sunt prezentate cu excepfia cazului in
care posibilitatea unei iegiri de resurse ce reprezintd beneficii economice este indepdrtat5. Un activ contingent

nu este recunoscut in situafiile financiare, ci este ptezentat atunci cAnd o intrare de beneficii economice este

probabild.

(t) Evenimente ulterioare

Situafiile financiare reflectd evenimentele ulterioare sfArgitului de an, evenimente care fumizeaz[ inforrnalii
suplimentare despre pozilia Societalii la data raportarii sau cele care indicd o posibil5 incdlcare a principiului
continuitdfii activitatii (evenimente ce determind ajustlri). Evenimentele ulterioare sfdrgitului de an ce nu

constituie evenimente ce determind ajustari sunt prezentate in note atunci cdnd sunt considerate semnificative.

(u) Cifre comparative

Situalia poziliei financiare pentru exercifiul incheiat la 31 decembrie 2014 prezintd comparabilitate cu situa{ia

pozilieifinanciare pentru perioada incheiatd la 3 1 decembrie 20I 3. Situalia rezultatului global pentru exerciliul
incheiat la 31 decembrie 2014 prezintd conrparabilitate cu situalia rezultatului global la 31 decembrie 2013 '

(v) Noi standarde qi interpretlri

Au fost emise noi standarde, arnendamente la standarde gi interpret[ri, care nu au intrat inc[ in vigoare pentru

anul f,rnanciar incheiat la 3l decembrie 2OI4 sau care nu au fost adoptate de Uniunea Europeand ("UE"), qi

care nu au fost aplicate la intocmirea acestor sifualii financiare. Niciunul dintre aceste standarde nt afecteazd

semnif,rcativ situalii le fi n anciare ale S oci etdtii.

t7



Vrancart SA

Note la situatiile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este speci/icat altfel)

4. Determinarea valorilor juste

Anumite politici contabile gi cerinle de prezentare a informafiilor de cdtre Societate necesiti determinarea

valoriijuste, atAt pentru activele qi datoriile financiare, c6t qi pentru cele nefinanciare.

Societatea are un cadru de control stabilit cu privire la evaluarea la valoarea just5. Acesta include o echipi de

evaluare care este responsabild pentru supravegherea evaludrilor semnificative de valori juste, inclusiv
valorilor juste de Nivel 3, gi raporleazd direct directorului economic.

Echipa de evaluare revizuiegte regulat datele de intrare neobservabile gi ajustdrile de evaluare semnificative.

Dacd sunt :utllizate date furnizate de terle pirli, de exemplu prefuri cotate, fiirrrizate de brokeri sau prin servicii
de stabilire a prefurilor, echipa de evaluare analizeazddaci aceste date indeplinesc cerinlele impuse de IFRS,

inclusiv nivelul in ierarhia valorilorjuste in care aceste evaludri ar trebui clasificate.

La evaluarea activelor sau datoriilor la valoarea justd, Societatea utilizeazdpe c6t este de posibil informalii
observabile pe pia!5. Ierarhia valoriijuste clasificd datele de intrare pentru tehnicile de evaluare utilizate pentru

evaluarea valoriijuste pe trei nivele, dupd cum unneazd:

. Nivel 1: pref cotat (neajustat) pe piele active pentru active sau datorii identice pe care Societatea le poate

accesa la data evalu[rii;
o Nivel 2: date de intrare, altele decat prefuri cotate incluse in Nivelul 1, care sunt observabile pentru activ

sau datorie, fie direct, fie indirect;
. Nivel 3: date de intrare neobservabile pentru activ sau datorie.

Daca datele de intrare pentru evaluarea valorii juste a unui activ sau a unei datorii pot fi clasihcate pe mai

multe nivele ale ierarhiei valorii juste, evaluarea la valoarea justd este clasificati in intregime la acelasi nivel
al ierarhiei valorii juste ca datade intrare cu cel mai scazut nivel de incertitudine care este semnificativd pentru

intreaga evaluare.

Societatea recunoagte transferurile intre nivele ale ierarhiei valorii juste la sfArqitul perioadei de raportare in
care modificarea a ar,rrt loc.

Inforrnafii adilionale despre ipotezele :utllizate in evaluarea Ia valoare just[ sunt incluse in Nota 3 (d) (r, pentru

irnobilizarile corporale.

1 
'l 

torap lij;l
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Vrancart SA

Note la sifuatiile financiare
pentru exerciliul.financiar tncheiat la 31 clecembrie 2014

ificat altfel)(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este

5. Imobilizilri corporale

Cost sau valoare reevaluatd

La I ianuarie 2013

Achizi!ii
Transferuri de [a ir"nobilizdri in curs

Transferuri la imobilizdri necorporale

Iegiri

Reevalulri
Amoftizare cumulatf, redusi in coresponden(6:
cu valoarea reevaluatd

La 31 decembrie 2013

Amortizare cumulatd Si pierderi din depreciere

La I ianuarie 2013

Cheltuiala cu amorlizarea

leqiri

Cheltuieli din reevaluarea irnobilizdrilor I

Amortizare curnulatf, redusf, in coresponden!f,
cu valoarea reevaluatd

La 31 decembrie 2013

Valoare netd contabild

La 3l decembrie 2013

9.126.491 31.268.963 133.243.212 718.998 174.357.662

Terenuri qi

amenajdri de
terenuri

ClSdiri qi

construcfii
speciale

Echipamente
gi alte mijloace

fixe

Imobilizdri
corporale in

curs

Total

t6.245.320

(32.788)

(7.086.04r)

33.683.204

519.'.227

(3s7.780)

9.226.369
(11.862.0s8)

172.779.614

4.005.443

(l.040.761)

13.129.852

(s6.230.936)

1.485.073

4.0t2.096
(4.s84.670)

(r2.02e)
(t8t.472)

224.193-2t0
4.012.096

(12.029)

(l.s80.013)

22.923.433
(7 s.179.03s)

s18.263

2t8.752

6.349.026

(7.086.041)

9.613.030

646.4s4
(3s7.780)

1.960.354

(11.862.0s8)

53.303.s3 1

tt.98t.142
(e74.124)

s.552.494

(s6.230.936)

63.434.825

12.846.348
(t.332.s04)
t3.861.87 4

(7 s.t'79.03s)

13.631.507 13.631.507

9.126.491 3r.268.963 119.611.705 718.998 160.126.155

de amortizare ln suma de 4.800 mii lei, din care suma de 620 mii lei este aferentA exerciliului financiar lncheiat la 31 decembrie 2012, iar suma de 4.180 mii lei este aferenH

r€zerva de reevaluare inregistratd la 3 I dec€mbde 20 I 3. Conducerea SocieAli nu a rctratat cifiele corespondente la 3 I d€cembrie 2012-
19



Vrancart SA

Note la sifuafiile financiare
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate suruele sunt exprimate in lei, dacd nu. este specfficat altfel)

5. Imobilizilri corporale (continuare)

Terenuri gi

amenajiri de
terenuri

Clldiri 9i Echipamente
construcfii gi alte mijloace

speciale fixe

Imobilizlri
corporale in

curs

Total

Cosl sau valoare reevaluatd

La 1 ianuarie 2014

Achizilii
Transferuri de la imobilizdri in curs

Transferuri la imobilizdri necorporale

Ieqiri

La 31 decembrie2014

Amortizare cumulatd Si pierderi din depreciere

La I ianuarie2014
Cheltuiala cu amorlizarea

Iesiri
Reevaluari

La 31 decembrie 2014

Valoare netd contabild
La 31 decembrie 2014

9.126.491 31.385.261 138.352.522 3.007.972 181.872.246

9.126.491 31.268.963

127.983

( l I .68s)

133.243.212

6.815.207

(t.10s.897)

718.998

9.68t.709
(6.e43.190)

(e l.6ee)
(3s7.846)

r74.3s7.662
9.681.109

(91.6ee)

(2.07s.428)

2t8.752 1.035.095

(3.6ee)

13.631.507

15.286.836

(1.670.876)

13.631.507

16.540.683

(1.674.s7s)

218.752 1.031.396 27.247.467 28.497.61s

8.907.739 30.353.865 111.105.055 3-007.972 t53.374.631
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Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiqt la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

5. Imobilizdri corporale (continuare)

Ca urmare a reevaludrii efectuate la data de 31 decembrie 2013, Societatea a inregistrat un surplus de

reevaluare in sumd de 22.923.433 lei gi o pierdere de valoare in suml de 13.837 .947 lei (in cheltuieli).
Valoarea justi a mijloacelor fixe ce au ftcut obiectul reevalulrii a fost determinati aplicAnd metoda

comparafiei cu piafa acolo unde au existat informalii din pia!6 gi respectiv prin metoda costului de

inlocuire net.

Valoarea total[ (cost) a mijloacelor ftxe achizifionate prin subvenfii guvernamentale primite pdn6 la 31

decembrie 2014 este de 51.368.927 lei (a se vedea nota 16).

O parte din imobilizdrile corporale ale Societdlii sunt ipotecate sau gajate pentru a garanta

imprumuturile luate de la binci. Valoarea contabild netd a acestor imobilizdri gajate sau ipotecate este

de 103.468 mii lei la3l.l2.20l4(31.12.2013: 108.902 mii lei). Valoarea contabilS netda imobilizdrilor
achizi\ionate prin leasing financiar este de 2.283 mli lei la 31. 12.2014 (31.12.2013: 3.404 mii lei).

6. Stocuri

Materii prime gi materiale consumabile

Produse finite
Produse in curs de execulie

Marfuri 9i arnbalaje

Ajustdri pentru deprecierea stocurilor

Total

7. Crean(e comerciale

Clienli
Clienli incerfi sau in litigiu
Furnizori - debitori

Clienli - facturi de intocmit
Avansuri acordate pentru imobilizdri corporale

Ajustdri pentru deprecierea creanJelor - clienJi

Total

31 decembrie2014 31 decembrie 2013

t2.666.581

3.r58.962

3.913.892

47.048
(3r6.e23)

t3.235.651

3.650.084

3.731.738
128.4r3

(684.744)

19.469.560 20.061.141

3l decembrie2014 31 decembrie2013
43.540.999

t.953.026

580.536

t.422
6.505

(8.ol4.sse)

43.095.280 38.067.929

46.082.588

1.952.736

4.020.774

34.208

8.652

(9.003.678)
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Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliul finunciur incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

8. Numerar;i echivalente de numerar

Conturi curente la bdnci

Numerar in casierie

Alte valori

Total

9. Alte crean{e

Decontlri din operaliuni in curs de clarificare

Alte crean{e in legdturd cu personalul

Debitori diverqi

Subventii de primit
Furnizori-debitori /imobilizari corporale

Ajustari pentru deprecierea creantelor

Total

31 decembrie2014 31 decembrie2013
2.32t.388

28.s74

2.990

t.426.282

51.060

(10.340)

2.352.952 1.467.002

31 decembrie2014 31 decembrie2013
(13s)

87.266

95.940

1.229.s10
440.r95

(434.s41)

r39.392

69.388

1.418.235 208.780

10. Capital social

(a) Structura ac{ionariatului societl(ii

31 decembrie 2014

SIF Banat Crigana

Alfi ac{ionari

Total

31 decembrie 2013

SIF Banat Criqana

Alli aclionari

Total

Numlr acfiuni

645.346.712

218.371.208

Suma (lei)

64.534.671

21.837.121

(%)

74,7204

25,z\yo

E63.717.920 86.371.792 l00o/.

NumIr ac{iuni

645.346.712

218.37t.208

Suma (lei)

64.534.671

21.837.127

(%)

74,7zyo

25,28yo

863.717.920 86.371.792 l00Yo

in unna Adundrii Generale a Aclionarilor din data de I 7 aprilie 2013, s-a aprobat maj orarea capitalului
social al Societatii, prin emiterea unui numdr de 68.199.330 actiuni, la valoarea nominal6 de 0,1 lei pe

acliune. Capitalul social a fost majorat prin incorporarea profitului net al anilor 20ll ;i2012.
au fost distribuite cu titlu gratuit acfionarilor existenfi, proporlional cu numdrul de acliuni
acegtia la acea datd. Toate actiunile emise sunt actiuni ordinare.

lrr cursul anului 2014 nt au fost modificari privind capitalul social al Societatii.
1 
'l 

Man l0i5

22



Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

10. Capital social (continuare)

(b) Reconcilierea capitalului social

Capital social nominal

Efectul hiperinflaliei - IAS 29

Capital social r etr atrt

Datorii comerciale

Credit fuinizor pe termen scurt

Avansuri primite

Total

31 decembrie2014 31 decembrie2013

86.37r.792 86.371.792

199.227.374

86.371.792 285.s99.166

In cursul anului 2014 Societatea a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Aclionarilor in data de

28 aprilie 2014 in vederea compensdrii pierderii contabile reportat[ provenita din trecerea la aplicarea

IFRS cu capitalurile proprii rez:ultate din inregistrarea efectului hiperinflatiei conform IAS 29.

(c) Dividende

Societatea nu a declarat dividende in cursul anului 2014.

(d) Alte rezerYe

Alte rezerve din situalia modificdrilor capitalurilor proprii includ rezerve legale ;i rezerve constituite
din facilitati fiscale. ln cursul anului 2014 Societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul
reinvestit, conform prevederilor Codului fi scal (art. 19^ 4).

Conform cerinlelor legale, Societatea constituie rezerve legale in cuantum de 5%o din profitul inregistrat
pAnd la nivelul de 20%o din capitalul social. Valoarea rezervei legale la data de 3 1 decembrie 2014 este

de 4.455.625 lei (31 decembrie 2013:3.407.297 lel). Rezervele legale nu pot fi distribuite cdtre

acfionari. Alte rezerve cuprind rezerve din impozitul aferent profitului reinvestit gi alte rezerYe,

constituite conform prevederilor legale in vigoare.

(e) Rezerve din reevaluarea imobilizdrilor corporale

Aceste rezerve cuprind rnodificirile nete cumulate ale valorilor juste ale terenurilor, cl5dirilor,
construcfiilor speciale, gi echipamentelor tehnologice. Rezervele din reevaluare sunt ptezentate \a

valoarea neti de impozitul amdnat aferent (16%).

11. Datorii comerciale

(a) Datorii comerciale pe termen scurt

31 decembrie}Dl4 31 decembrie2013

18.051.667

r.743.537

429.652

t5.9t4.138
1.7 44.548

387.sl1

11 Mi,p nfi
20.224.856 18.046.803



Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Societatea a achizilionat doua linii de produclie de la un fumizor extern. Plata datoriei catre furnizorul
extern va fi facuta conform scadenlarului atasat contractului de achizitie, ultima plati va avea loc in
luna Aprilie 2016.

72. Alte datorii
31 decembrie2014 31 decembrie2Ol3

I 1. Datorii comerciale (continuare)

(b) Datorii comerciale pe termen lung

Credit furnizor pe termen lung

Total

Datorii cdtre bugetul de stat

Dividende de platit

Datorii c6tre angajafi

Creditori diverqi

Impozitul pe profit curent

Total

13. imprumuturi

imprumuturi bancare pe termen lung

Datorii aferente contractelor de leasing financiar
pe termen lung

Total

Imprumuturi bancare pe termen scurt

Datorii aferente contractelor de leasing financiar
pe termen scurt

Total

31 decembrie2014 31 decembrie2013

871.768 2.616.822

871.768 2.616.822

r.759.590

116.121,

653.368

114.514

670.776

1.ss0.780

116.197

645.963

132.t77

544.001

3.314.369 2.989.118

31 decembrie2014 31 decembrie2013
20.s26.016

40.590

16.959.638

346.280

20.566.606 17.305.918

31 decembrie2014 31 decembrie2013

24.305.720

s36.t67

4s.977.5s3

1.460.674

24
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Vrancart SA

Note la situa(iile financiare
pentyu exerciliul financiar incheiat la 3l decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacil nu este specificat altfel)

13, imprumuturi (continuare)

Societatea a agrcat prin imprumuturile bancare contractate sd respecte un numir de conditi i financiare gi non-financiare. Nercspectarea acestor cofulilii itr cazul
imprumutudlor pe termen lung ob{inute de la Railleisen Bank $i BRD Groupe Societe Gsnerale poate conduce la declararea scadenlei articipate !i alte sanctiuni.

Societatea a obtinut tnprumutul pe termen lung d€ la Unicredit Tiriac iD scopul finan(irii proiechrlui intitulat "Modernizarea qi dezvoltarea Liniei Tehnologice
pentru fab carea hertiei" incheiat cu Miristerul Economiei. Societatea a indeplinit conditiile non-financiarc Si financiare atasate acestui imprumut.

Nr.
crt.

Banca/ Creditor Data acordlrii
imprumutului

Valuta Tipul dobinzii
(fixI/variabilS)

Natura Data scadenfei
finale

Principalul ftr
sold la

31.12.2014 -
echivalent in lei

Principalul ftr
sold la

31.12.2013 -
echivalent in lei

I Raiffeisen Bank 08.05.2003 RON VariabilS overdraft 30.04.2015 r0.412.683 20.521.663
2 Raiffeisen Bank 22.10.2007 RON VariabilS termen

lung
20.10.20t7 2.420.401 3.274.801

3 Unicredit Tiriac 22.O3.2010 EUR
RON

Variabild overdraft 15.03.2015 4.482.096 15.873.139

4 Unicredit Tiriac 25.02.2014 EUR
RON

VariabilS termen
luns

30.01.2017 8.20s.248

5 Unicredit Tiriac 28.10.2010 EUR
RON

VariabilI termen
luns

29.05.2020 13.3s8.930 16.050.765

6 Unicredit Tiriac t8.04.20t4 EIIR VariabilS termen
luns

28.02.2019 1.516.514

7 BRD Groupe Societe Generale t6.06.2011 EUR Variabil6 terrnen
lurs

20.06.2016 989.231 r.663.264

8 BRD Groupe Societe Generale 27.09.20t1 EUR VariabilI overdraft 25.09.2014 5.553.s60

9 TNG 19.09.2014 RON VariabilI termen
luns

14.09.2018 3.286.633

Total 44.831.736 62.937.191

Rata dobAnzii pentru imprumuturile in RON este detenrinatA ca Robor + dobAnda carevariazd in intervalul 1%- 4%.
Rata dobdnzii pentru irnprumuturile in EUR este determinatd ca Euribor + dobAnda cat'e variazd, in intervalul l%- 4o/o.



Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliul Jinanciur incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este speci/icat altfel)

13. imprumuturi (continuare)

Pentru garantarea creditelor, Societatea a constituit in favoarea bdncilor urmitoarele garanlii reale

mobiliare: asupra stocului de produse finite gi semifabricate, asupra soldurilor conturilor deschise la

bdnci, asupra drepturilor de creanle provenind din contracte prezente gi viitoare qi asupra drepturilor
rezlltate din polilele de asigurare av6nd ca obiect bunurile aduse in garanfie. De asemenea, la 3l
Decembrie 2014 sunt ipotecate in favoarea bdncilor imobiliziri corporale cu o valoare netd contabild

de 103.468 mii lei.

14. Provizioane

Sold la inceputul perioadei

Provizioane constituite in cursul perioadei

Provizioane utilizate in cursul perioadei

Sold la finalul perioadei

31 decembrie2014 31 decembrie 2013

r.942.873

2.662.071
(2.788.277)

1.653.160

931.019

(647.306)

1.782.133 1.942.873

Provizioanele sunt constituite pentru:

Litigii: 40.608 lei la 31 decembrie 2014 (31 decembrie 2013: 952.824lel)
Beneficii acordate angajalilor: 1.741.525lei la 31 decembrie 2014 (31 decembrie 2013: 990.049
lei)

Provizioanele sunt estimate in funclie de probabilitatea ca in viitor sd fie necesard consumarea unor
resurse economice care sd stingi aceastd obliga{ie.

15. Datorii privind impozitul amffnat

Datoriile privind impozitul amAnat la 3l decembrie 2014 sunt detaliate in tabelul unndtor:

hnobilizdri corporale

Provizioane ;i ajustiri de depreciere

(stocuri, clienli)

Diferenle temporare nete - cota 16%o

Datorii privind impozitul pe profit am0nat

Net

t4.605.536

(lt.s37.27s)

14.605.536 11.537.275 3.068.261

3.068.26r

490.922

Datorii

t4.605.536

Active

11.537 .27 5

ll man i
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Note la situa(iile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiut la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

15. Datorii privind impozitul amflnat (continuare)

Datoriile privind impozitul amdnat la 3 1 decembrie 201 3 sunt detaliate in

hnobilizdri corporale
Imobilizdri corporale depreciere de valoare

Provizioane gi ajustdri de depreciere

Diferenle temporare nete - cota 760/o

Datorii privind impozitul pe profit am0nat

Datorii

3 1 .989. 800

Ministerul Economiei qi Cercetdrii II
Administra{ia fondului pentru rnediu

Innovation Norway

Banca Europeanb pentru Reconstrucfie qi Dezvoltare

Euritmic

Total

tabelul urmltor:

Active Net

- 31.989.800

t3.86r.874 (t3.86r.874)
9.3t1.620 (9.311.620)

31.989.800 23.173.494 8.816.306

8.816.306

1.410.609

Impozitul pe profitul amAnat este in principal generat de reevaluarea mijloacelor fixe care nu este

recunoscutd in scopuri fiscale, ajust6rile de depreciere pentru stocuri, clienti qi provizioanele pentru
beneficii acordate angaj afilor.

Impozitul pe profit amdnat aferent reevaludrii mijloacelor fixe gi recunoscut direct prin diminuarea
rezervelor din reevaluare (capitalurilor proprii) este d,e 5.098.416 lei la 31 decembrie 2014 (31

decembrie 2013: 5.117.925 lei). Impozitul pe profit amAnat aferent provizioanelor Ei ajustdrilor de

depreciere este in valoare totali de 4.182.850 lei si a fost recunoscut in rela{ie cu conturile de profit gi

pierdere/venit (31 .12.2013: 3.777 .11 5 lei).

16. Venituri in avans

Veniturile in avans clasificate ca datorii pe termen scurt reprezintd partea din subvenliile
guver:namentale primite care va fi recunoscuta ca venit anul viitor. Veniturile in avans clasificate ca
datorii pe termen lung reprezintS. partea din subvenfiile guvernamentale primite care nu se referd la
perioada curentS.

ln tabelul de mai jos sunt prezentate subvenliile pentru investilii primite rdmase in sold:

31 decembrie2014 31 decembrie2013
t4.749.666

3.746.909

t.709.03t
409.698

16.363.172

3.878.72t

444.851

15.826

20.615.304 20.702.570

Subvenlia primitd de la Ministerul Economiei ;i CercetSrii are ca obiect finanlarea modernizirii gi

dezvoltlrii liniei tehnologice pentru fabricarea hArtiei. Valoarea eligibil[ nerambursabili frind in sumd
inilialn de 18.500.000 lei. Societatea a finalizat faza de implementare a proiectului qi se afld in faza de

monitorizare a proiectului, p6n[ in ianuarie 2017 . Contractul de finanlare include o serie de indicatori
care trebuie sa fie indeplinili la data finalizarii perioadei de monitorizare. in situafia in care, la
data, indicatorii nu sunt realizali integral, finantarea nerambursabild in valoare de 18.500.000 ll
fi retrasd proporlional, cu exceplia cazwiTor tehnic justificate. Deqi o parte din aceqti indi

1 1 MAR ?Ui!
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Note la situa{iile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specfficat altfel)
indeplinili la finalul anilor 2014 qi 2013, Societatea considerd cd ii va putea indeplini in intregime pAnd

la momentul inchiderii perioadei de monitorizare.

Subvenfia primitd de la Administrafia Fondului pentru Mediu constd in dotdri pentru Cazan ardere deseu

tehrrologic ;i a awt o valoare inilial[ de 4.509.517 lei. Perioada de monitoizare a acestui proiect s-a

incheiat in cursul anului 2013. Subvenlia primitd de la BERD este pentru eficienfd energetic6 gi a fost

in valoare de 477.767 lei.

Subvenlia Norway se refer6 la extinderea centrelor de colectare. Societatea a solicitat rambursiri in

valoare de1.914.219 RONlala3l decembrie2014,reprezerfidnd2S,4yodintotalgrant.

lT.Yenituri din cifra de afaceri

2014 2013

Venituri din vdtzar ea produselor finite
Ven itu ri din v dnzar ea m Srfuri I or

Venituri din servicii prestate

Venituri din redevenfe, localii de gestiune gi chirii
Venituri din activitifi diverse

Venituri din studii gi cercetdri

Total

18. Alte venituri

Venituri din subvenlii pentru investilii
Venituri din despigubiri, amenzi gi penalitdli

CAqtig net din vdnzarca imobiliz[rilor corporale

Alte venituri din exploatare

Total

19. Alte cheltuieli

Cheltuieli privind comisioanele gi onorariile

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

Cheltuieli cu redeven{ele, loca{iile de gestiune gi chiriile
Cheltuieli cu serviciile bancare gi asimilate

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu alte impozite, taxe gi vdrsdminte asimilate

Cheltuieli cu donaliile acordate

Cheltuieli cu deplas[ri, detagEri gi transferdrr

Cheltuieli pogtale gi taxe de telecomunicalii

Cheltuieli de protocol, reclami gi publicitate

Cheltuieli cu despdgubiri, amenzi gi penali

190.819.163

3.743.48t
2.865.366

40.445

7.460

t77.687.912

3.180.926

2.815.309

66.826
22.555

219.921

197.475.915 183.993.448

2014 2013

2.025.r50
10.599

146.051

294.627

t.620.715
'777.463

46.657

69.580

2.536.433 2.514.415

2014 2013

2.320.653

(160.740)

1.099.028

567.278

634.257

657.377

627.550

l80.858

158.389

49.718

172.959

(233.27e)

2.\50.971
79.664

t.156.412

880.902

474.219

429.58t
314.240

254.327

240.642

136.609

I .153.504

935.126Ajust[ri de valoare privind stocuri]e



Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliul jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate suntele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Ajustdri de valoare privind creanlele

Alte cheltuieli de exploatare

Total

20. Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu salariile

Cheltuieli cu asigurdrile gi protecfia sociall
Cheltuieli cu tichetele de masi acordate

Total

21. Venituri gi cheltuieli financiare

Venituri din dob6nzi

Total

Cheltuieli privind dobdnzile

Cheltuieli/(venituri) din diferenJe de curs valutar

Total

22. Cheltuiala cu impozitul pe profit

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

Venituri din impozitul pe profit amAnat

Total

Pierdere / Profit inainte de impozitare
Impozit in conformitate cu rata statutarl de
impozitare de 160/o (2013: 160/o)

Efectul asupra impozitului pe profit al:

Rezervei legale

Cheltuielilor nedeductibile

Amortizdrii fiscale

Elementelor siurilare veniturilor
Elementelor de natura cheltuielilor

989.117

66t.642

2.764.134

s42.444

7.724.807 11.512.775

2014 2013

20.366.454

5.429.291

t.892.306

20.306.349

5.72r.141
2.158.704

27.688.051 28.186.194

lrn2}l4,numdrul rnediu de angajali in cadrul Societdlii a fost de 903 (2013:1.033)

2014 2013

7.965 t7.941

7.965 17.941

2.083.s28
(19s.087)

3.663.834

412.842

1.888.441 4.136.676

2014 2073

2.853.570
(8s2.238)

r.277 .231

(3.777.1rs)

2.001.332 {2.499.884)

2014 2013

19.684.381

3.149.501

(rs0.270)
3.154.731

(2.108.418)

(9.129.801)

(1.460.768)

3.683.283
(72e.424)

1 
'l 

MrR 2il15
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Note la situa(iile financiare
pentru exerciliul Jinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

Scutirilor pentru sponsoriziri (5s8.057)

(852.238)
(633.e17)

(215.860)

(3.777.11s)lnregistrlri i diferentelor temporare

(2.4ee.884)

23. Rezultatul pe ac{iune

Calculul rezultatului pe acfiune de bazd s-a efectuat inbaza profitului atribuibil acfionarilor ordinari qi

a numdrului mediu ponderat de acfiuni ordinare:

2014 2013

Profit reinvestit

Impozitul pe profit

Profitul (pierderea) ahibuibil(5) aclionarilor ordinari

Numarul mediu ponderat al acliunilor ordinare

2.001.332

18.965.225

863.717.920

(6.822.732)

823.935.1 88

Rezultatul pe acfiune de bazil

Rezultatul pe acliune diluat este egal
acliuni ordinare potenfiale.

0,022 (0,008)

cu rezultatul pe acfiune de bazd, intruc6t Societatea nu a emis

24.Pdrli afiliate
Pdrfi afiliate sunt considerate persoanele care fac parte din Consiliul de Administrafie gi Consiliul
Director, precum gi SIF Banat Criqana, care este aclionar majoritar, impreund cu celelalte societdli
controlate de aceasta.

in cursul anului 2Ol4 au avut loc unndtoarele modificdri ale Consiliului de Administrafie:

in data de 29 aprilie 2014, in urma Adun6rii Generale a Actionarilor s-a reales Consiliul de

Administrafie, a cdrui componenlb nu a mai suferit modificari pAriS la finalul an;Jui 2014

Lista persoanelor care {Eceau parle din Consiliul de Administrafie la 31 decernbrie 2014:

Ciucioi Ionel-Marian Director General gi Presedinte al Consiliului de Administrafie

Bilteanu Dragog-George Membru al Consiliului de Administrafie

Najib El Lakis Membru al Consiliului de Administrafie

Cuzman Ioan Membru al Consiliului de Administralie

Grigore Aurelia Gabriela Membru al Consiliului de Administrafie

Lista persoanelor care ficeau

Ciucioi Ionel-Marian

Bilteanu Drago;-George

Botez Mihai Marcel

Cuzman Ioan

Grigore Aurelia Gabriela

parte din Consiliul de Administrafie la 31 decembrie 2013:

Director General si Presedinte al Consiliului de Administra{ie

Membru al Consiliului de Administrafie

Membru al Consiliului de Administratie

Membru al Consiliului de Administralie

Membru al Consiliului de Administratie
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Note la situa(iile financiare
pentru exerciliulJinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este specificat altfel)

24. Pilrli afiliate (continuare)

Delinerile de acfiuni ale societdfii aferente personalului cheie din conducere sunt prezentate mai jos:

La 31 decembrie 2074:

Cuzman Ioan

Grigore Aurelia Gabriela

La 31 decembrie 2013:

Botez Mihai Marcel

Cuzman Ioan

Grigore Aurelia Gabriela

Mitrofan Tatiana

Tranzaclli cu pdrli ahliate:

Parte afiliatl

Napomar SA

Napomar SA

Somplast SA

Somplast SA

Calipso S.A.

158.337 acliuni
88.346 acliuni

178.492 acfiuni

158.337 acliuni
88.346 acliuni

931.873 actiuni

Tranzacl1i cu personalul cheie din conducere:

Remunera{ia membrilor Consiliului de Administrafie

2014 2013

330.000 216.123

Tranzacfii
2014

Tranzacfii
2013

Sold
20r4

Sold
2013

Furnizor

Client

Fumizor
Client

Fumizor

834

806

98.380

71.517

1.206

118.582

18.546

12.366

502

17.443

31.886

594

1.7s8

6.s46

Alte operaliuni:

Parte afiliat[

SIF Banat Crfana SA platd dividende
distribuite in

acursul anului
2004

Debitor

Tranzac(ii
2014

Tranzacfii
2013

Sold
2014

Sold
2073

900.000

11 MaR l0i5

ARIO Bistrifa 300.000



Vrancart SA

Note la situafiile financiare
pentru exerciliulfinanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

25. Angajamente

La data de 31 decembrie 2074, Societatea avea incheiate angajamente de platl pentru achizilii viitoare
de mijloace fixe in valoare de 12.847.500lei, reprezentdnd echivalentul a 2.855.000 euro reprezent6nd

contracte aferente proiectului de dezvoltare centre integrate cu fonduri nerambursabile prin programul

Green Irurovation Norway.

26. Active gi datorii contingente

Societatea nu a avut active sau datorii contingente la 31 decembrie 2074 (31 decembrie 2073: zero).

27. Evenimente ulterioare datei bilanfului
in data de 04 Marli e 2075 Vrancart a primit avizul favorabil privind proiectul "Cregterea eficienlei gi a

valorii addugate pentru degeurile din carton" ce constd in achizilia de utilaje pentru
prelucrarea cartonului ondulat. Proiectul se desldqoard prin Norway Grants qi are o vaioare total[ de 3

mil Euro, din care I mil Euro nerambursabili.

28. Gestionarea riscului financiar

Prezentare generalS

Societatea este expusd la urmitoarele nscuri din utilizarea instrumentelor financiare:

riscul de credit;
riscul de lichiditate;
riscul de piala.

Aceste note prezinta infornralii cu privire la expunerea Societdlii la fiecare din riscurile men(ionate mai
sus, obiectivele, politicile gi procesele SocietSlii pentru evaluarea gi gestionarea riscului qi procedurile
utllizatepentru gestionarea capitalului. De asemenea, in cadrul acestor situalii financiare sunt incluse si

alte informalii cantitative.

Politicile Societdlii de gestionare a riscului sunt definite astfel incAt sd asigure identificarea qi analiza

riscurilor cu care se confruntd Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate. precum gi

monitorizarea riscurilor gi a respectdrii limitelor stabilite. Politicile qi sistemele de gestionare a riscului
sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificdrile survenite in condiliile de pialn qi in
activit[1ile Societ5lii. Societatea, prin standardele qi procedurile sale de instruire gi conducere i;i
propune sd dezvolte un rnediu de control ordonat gi constructiv, in cadrul clruia toli angajalii igi infeleg
rolurile 9i obligafiile.

'l 1 uan
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Note la situafiile financiare
pentru exerciliulft.nanciar incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprintate in lei, dacd nu este speciJicat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

(a) Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sd suporte o pierdere financiard ca urmare a neindeplinirii
obligaliilor contractuale de c[tre un client iar acest risc rezulti in principal din creanlele comerciale ale

Societdlii.

Valoarea contabilS a activelor financiare reprezintd expunerea maximd la riscul de credit. Expunerea

maximl la riscul de credit a fost:

Valoarea contabill
Creanfe comerciale gi alte creanle

Numerar gi echivalente de numerar

Total

31 decembrie 2014

Curente gi restante intre 0 gi 30 zile

Restante intre 31 gi 60 zile

Restante intre 61 qi 90 zile

Restante intre 9l 9i 180 zile

Restante intre 181 qi 360 zile

Mai nrult de 360 zlle

Total

31 decembrie20l4 31 decembrie2013
44.513.515

2.352.952

38.276.709

t.467.002

46.866.467 39.743.711

Expunerea Societdlii la riscul de credit este influenlati in principal de caracteristicile individuale ale

fiec[rui client.

Conducerea a stabilit o politica de credit conform cireia fiecare nou client este analizat individual din
punct de vedere al bonitalii inainte de a i se oferi condiliile standard de plati gi de livrare ale Societdlii.
Pentru fiecare client in pafie sunt stabilite limite de achizrlii. Clien{ii care nu indeplinesc condiliile
stabilite de Societate pot efectua tranzaclii cu aceasta numai cu plata in avans.

Bunurile sunt vAndute cu clauzd de re{inere a titlului de proprietate, astfel incAt in caz de neplata

Societatea s6 beneficie ze de o garanlie pentru sumele revendicate. Societatea nu soliciti garanlii reale

pentru creanlele comerciale;i alte creanle.

Societatea stabileqte o ajustare pentru depreciere care reprezintd estimdrile sale cu privire la pierderile

din creanfe comerciale, alte creanle gi investifii. Principalele componente ale acestei ajustdri sunt o

componentd de pierdere specifici aferentd expunerilor individuale semnificative qi o componentd de

pierdere colectivi constituitd pentru grupuri de active similare corespunzAnd pierdenlor care au fost

suportate, dar nu au fost incd identificate. Ajustarea aferentd pierderilor colective este determinati pe

baza datelor istorice cu privire la plIlile efectuate pentru instrumente financiare similare.

Pierderi din depreciere

Analizanurndrului de ztJ.e de intirziere pentru creanlele comerciale gi alte creanfe:

Valoare brutl Depreciere

39.406.445

2.928.291

1.950.674

7l 1.595

r.740.272

7.214.4s6

236.6t9
323.942

31.695

399.835

r.264.326

7. I B 1.801

53.951.733 9.438.218
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Note la situa{iile financiare
pentru exerciliulJinanciar tncheiut la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specfficat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

31 decembrie 2013

Curente gi restante intre 0 gi 30 zile

Restante intre 31 9i 60 zile

Restante intre 61 gi 90 zile

Restante intre 91 qi 180 zile

Restante intre 181 qi 360 zile

Mai mult de360 zlle

Total

31 decembrie 2014

Valoare brutl Depreciere

28.687.702

6.024.290

3.900.420

1.t35.749

252.99t
6.290.t16

194.191

41.945

581.871

666.675

239.762

6.290.116

(b) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul Societalii de a int6mpina dificult[1i in indeplinirea obliga{iilor asociate

datoriilor financiare care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar.

Abordarea Societalii in administrarea lichiditetii consta in asigurarea, pe cdt de rnult posibil, cd va

dispune mereu de lichiditafi suficiente pentru a-gi achita obligaliile scadente, atAt in condilii notmale
c6t gi ?n condilii de stres, fdrd a supofta pierden inacceptabile sau de a pune in pericol reputalia
Societalii.

in general, Societatea se asigurd ca dispune de numerar suf,rcient pentru acoperirea cheltuielilor
operafionale. Tabelul unnltor prezintd scadenlele contractuale reziduale ale datoriilor financiare la
finalul perioadei de raportare, inclusiv plnlile estirnate de dob6nda:

46.291.269 8.014.560

Fluxuri de
Valoare numerar mai pulin de
contabill contractuale lan 1-5ani peste5ani

imprumuturi 45.408.493 47.344.298 25.575.002 21.169.296

Datorii comerciale;i alte datorii 24.410.993 24.475.504 23.590.833 884.611

Total 69.819.486 71.819.802 49.165.835 22.653.967

31 decembrie 2013

Flu-xuri de
Valoare numerar mai pu{in de
contabill contractuale I an 1-5ani peste 5 ani

lmprumuturi 64.744.t45 11.785.672 s0.911.960 15.832.855 5.040.856

Datorii comerciale qi alte datorii 23.652.744 22.922.113 21.006.068 1'916.044

Total 88.396.888 94.707.78s 71.918.029 17.748.900 5.040.856

(c) Riscul de piafn

Riscul de pia!6 este riscul ca varialra prefurilor piefei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobAnzii

qi preful instrumentelor de capitaluri proprii, sd. afecteze veniturile Societdlii sau valoarea

instrumentelor financiare de{inute. Obiectivul gestionSrii riscului de pia!6 este acela de a gestiona 9i
controla expunerile la riscul de piafd in cadrul unor parametri acceptabili gi in acelagi timp de a

11 rurrn ?

rentabi litatea investiliei.

34



Vrancart SA

Note la situafiile financiare
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(toate sumele sunt exprimate tn lei, dacd nu este speci/icat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

Riscul de ratd a dobdnzii

(i) Pro/ilul expunerii la risc

La data raportarii, profilul expunerii la riscul de

purtitoare de dobAndd definute de Societate a fost:

Instrumente cu rati fixI
Credit furnizor

Total

Instrumente cu ratl variabilfl
Datorii f,rnanciare

Total

ratd, a dobAnzii aferent instrumentelor financtare

31 decembrie2014 31 decembrie 2013

2.615.305 4.361.371

2.61s.305 4.361.371

31 decembrie2014 31 decembrie2013
45.408.493 64.744.145

45.408.493 64.744.145

(ii) Analiza de senzitiyitqte a valorii juste pentru instrumentele cu rqtd de dobdndd fixd

Societatea nu contabilizeaza actiye gi datorii financiare cu rati de dob6ndd fixE la valoare justd prin
contul de profit sau pierdere sau disponibile pentru vdnzare. Prin utmare, o modificare a ratelor de

dobAndi la dataraportarii nu ar afecta contul de profit sau pierdere sau capitalurile proprii.

(iii) Analiza de senzitivitate afluxurilor de nunterar pentru instrumentele cu ratd de dobdndd variabild

O cregtere a ratelor de dobdnd[ cu |Yo la data raportlrii ar fi detenninat o scddere a profitului sau

pierderii cu 454.085 lei (647.441 lerla 37.12.2013). Aceastd aralizd presupurle cd toate celelalte

variabile, in mod parlicular cursurile de schimb valutar, rdmAn constante.

O depreciere a ratelor de dobdnda cu 100 puncte debaz6, la 31 decembrie ar fi condus la acelagi efect,

dar de sens contrar, asupra sumelor prezentate rnai sus, considerAnd cd toate celelalte variabile r[mAn

constante.

Valori juste

Valoarea justi este pre{ul care ar fi primit ca urrnare avdnzdrii unui activ sau preful care ar fi pldtit
pentru a transfera o datorie printr-o tranzaclie nonnal[ intre participan]ii la pia(d la data evaludrii.

Instrumentele financiare care nu sunt contabiltzate lavaloarea just[ in situalia poziliei financiare includ
creanle comerciale qi alte creanle, numerar;i echivalente de numerar, imprumuturi, datorii comerciale
qi alte datorii. Valorile contabile ale instrumentelor financiare menlionate mai sus aproximeazd valorile
lor juste.
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Vrancart SA

Note la situa(iile financiare
pentru exerci(iul Jinanciar in cheiat la 3 1 decentbrie 2 0 1 4
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specfficat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

Riscul valutar

Societatea este expusd riscului valutar datoritl vdnzdrilor, achizifiilor gi altor imprumuturi care sunt

exprimate intr-o altd valut[ decAt cea funcfionald, in prirnul r6nd euro, dar gi dolari americani.

Expunerea Societ[fii la riscul valutar este prezentatd in tabelele unn[toare:

31 decembrie 2014 TOTAL RON EUR USD Alte valute

Crean{e comerciale Ei alte
creanle
Numerar Ei echivalente de

numerar

44.513.515

2.3s2.9s2

38.797.lt7

1.596.832

s.187.674

7 45.8t6

528.724

9.222 1.082

Active financiare 46.866.467 40.393.949 5.933.490 s37.946 1.082

imprumuturi
Datorii cornerciale gi alte
datorii

45.408.493

24.410.993

21.984.s20

18.958.525

23.423.973

s.412.325 40.143

Datorii financiare 69.819.486 40.943.045 28.836.298 40.143

Total net active /(datorii)
financiare

(22.9s3.019) (s49.0e6) (22.e02.808) 537.946 (3e.061)

31 decembrie 2013 TOTAL RON EUR USD Alte valute

Creanle comerciale Ei alte

creanfe
Numerar qi echivalente de

numerar

38.067.929

1.467 .002

32.673.818

99s.557

5.077 .ll3

223.294

3 16.998

245.792 2.358

Active financiare 39.534.931 33.669.37s 5.300.407 562.791 2.358

imprumuturi
Datorii comerciale qi alte
datorii

64.744.145

23.6s2.744

22.558.9r4 44.185.231

2l .568.033 2.084.711

Datorii financiare 88.396.888 42.126.947 46.269.941

Total net active /(datorii)
financiare

(48.86r.9s7) (8.1s7.s72) (40.96e.s34) 562.791 2.358

Analiza de sen zitivitate

O apreciere cu 10 puncte procentuale a monedei RON la 31 decembrie comparativ cu valutele
prezentate ar fi determinat o cregtere (scadere) a profitului sau pierderii dupi cum
3 I decembrie 201 4: 2.240.392 lei : 13 1 decembrie 201 3: 4.040.439 lei).

Aceast[ analizd presupune cd toate celelalte variabile, in mod particular ratele de

gtlr[J

constante.
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Vrancart SA

Note la situa{iile financiare
pentru exerciliul finunciar incheiut lu 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specfficat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

O depreciere cu 10 puncte procentuale a monedei EIIR la 31 decembrie comparativ cu celelalte monede
ar fi condus la acelalgi efect, dar de sens contrar, asupra sumelor prezentate mai sus, consider6nd cd

toate celelalte variabile rdmdn constante.

(d) Riscul aferent impozitlrii

incepdnd cu 1 ianuari e 2007, ca unrare a aderdrii Rom6niei Ia Uniunea EuropeanS, Societatea a trebuit
sd se supun[ reglementdrilor fiscale ale Uniunii Europene ;i sd implem enteze schirnbdrile aduse de

legislafia europeand. Modul in care Societatea a implementat aceste schimb6ri rdmAne deschis auditului
fiscal timp de cinci ani.

Interpretarea textului qi procedurilor de implementare practica a noilor reglementiri fiscale IIE intrate
in vigoare poate varia, ;i existd riscul ca anumite lranzaclii, spre exemplu, sE he percepute diferit de

autoritdfile fiscale in comparafie cu tratamentul Societdlii.

in plus, Guvernul RomAniei deline un numir impofiant de agenlii attorizate sd efectueze controlul
societdlilor care opereazi pe teritoriul Rom6niei. Aceste controale sunt similare auditurilor frscale din
alte lari gi pot acoperi nu numai aspectele fiscale, dar gi alte aspecte legale ;i de reglementare care

prezint5. interes pentru aceste agenlii. Este posibil ca Societatea sd fie supusl controalelor fiscale pe

mdsura enliterii unor noi reglementdri fiscale.

(e) Mediul de afaceri

Procesul de reevaluare a riscului deslEgurat in perioada 200'7-2010 pe pielele financiare internafionale
a afectat semnificativ performan{a acestor piele, inclusiv a pielei financiare din Rom6nia, gi a condus la

apailiaunei incertitudini crescdnde cu privire la dezvoltarea economica viitoare.

Criza globali de credit gi de lichiditate care a inceput la mijlocul anului 2007 a determinat, printre altele,
un nivel scdzut si accesarea dificild a fondurilor de pe piala de capital, un nivel scaztt al lichiditalii
intregului sector bancar din Rom0nia ;i valori crescute ale ratelor la imprumuturile interbancare.
Pierderile semnificative suferite pe piafa financiard internafionala ar putea afecta capacitatea Societafii
de a obline noi imprumuturi gi de a refinanla imprumuturile pe care le are deja la termenii ;i condiliile
aferente tranzactlllor anterioare.

Debitorii Societdlii pot fi, de asernenea, afectafi de situafia de lichiditate scizutS, cate ar putea afecta
capacitatea acestora de a rambursa datoriile scadente. Deteriorarea condiliilor financiare in care

debitorii iEi desfrqoar[ activitatea ar putea avea, de asemenea, un impact asupra gestionarii previziunilor
fluxurilor de numerar 9i asupra evaludrii deprecierii activelor financiare gi nefinanciat". ir', mdrsura in
care informaliile au fost disponibile, conducerea a inclus estimdrirevintite ale fluxurilor viitoare de

numerar in politica sa de depreciere.

Temerile cd deteriorarea condiliilor financiare ar putea contribui in viitor la diminuarea increderii au

determinat realizarea unor eforturi comune din parlea guverrrelor si bdncilor centrale de adoptare a unor
m6.suri care sd contracafeze cercul vicios al cresterii aversiunii fala de risc gi sd ajute la minimizarea

Conducerea nu
din RomAnia qi,

poate previziona toate evenimentele care ar avea un impact asupra secto
in consecin!6, ce efecte ar ayea asupra acestor situalii financiare, dacdar

11 t',lAR
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Vrancart SA

Note la situa(iile financiare
pentru exerciliulfinanciartncheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei, dacd nu este specificat altfel)

28. Gestionarea riscului financiar (continuare)

Conducerea nu poate estima in mod credibil efectele asupra situafiilor financiare ale Societdlii a oricdrei

scdderi viitoare a lichiditSlii pielelor financiare, devalorizdii activelor financiare influenfate de slaba

lichiditate a pielei creditului gi cre;terii volatilit6lii monedei ;i piefelor acfiunilor.

Conducerea consider6 cI ia toate mlsurile necesare pentru a sprijini durabilitatea gi cresterea afacerilor

Societ[!ii, in condifile actuale, prin:

monitorizarea in mod constant a lichiditdlii;
rcalizarea de prognoze pe termen scurt privind lichiditatea net6;

monitorizarea fluxurilor de intrare qi de iegire a numerarului (zilnic), evaluarea efectelor asupra

debitorilor, a accesului limitat la finanfare qi cregterea afacerilor in RomAnia.

(f) Adecvarea capitalului

Politica SocietSlii este de a menline o bazd solidd a capitalului necesarl rnenfinerii increderii
investitorilor, creditorilor gi pielei;i suslinerii dezvoltdrii viitoare a entit6fii.

Capitalurile proprii ale Societalii includ capitalul social, diferite tipuri de rezerye qi rezultatul reportat.

Societatea nu face obiectul unor cerin{e de capital impuse din exterior.
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