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Pentru exercițiul financiar încheiat la 
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Notă:  

Rezultatele financiare preliminare prezentate în acest document sunt rezultate individuale, fiind 

raportate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările 

ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 

adoptate de Uniunea Europeană.  

Rezultatele financiare preliminare individuale nu sunt auditate, acest proces fiind in curs de derulare. 

Ca urmare, situațiile financiare finale și auditate pentru anul 2019 pot diferi față de acestea. 

Moneda funcțională și de prezentare este leul romanesc (RON). 
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Situația individuală a poziției financiare (neauditată) 
Date preliminare la 31 decembrie 2019       

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)     

  

           

  Nota   

31 decembrie 

 2019   

31 decembrie  

2018 

ACTIVE           

         

Imobilizări corporale 5   282.800.838  253.882.844 

Imobilizări necorporale     1.404.918  742.663 

Fond comercial   3.380.811  3.380.811 

Imobilizări financiare     28.866.728  28.866.728 

Total active imobilizate     316.453.295  286.873.046 

         

Stocuri 6   52.797.252  40.212.707 

Creanțe comerciale 7   65.265.430  59.884.485 

Cheltuieli în avans     802.431  836.013 

Numerar și echivalente de numerar 8   2.149.202  2.064.372 

Creanțe privind impozitul pe profit curent   6.070  - 

Alte creanțe 9   343.921  93.484 

Total active curente     121.364.306  103.091.061 

TOTAL ACTIVE     437.817.601  389.964.107 

         

CAPITALURI PROPRII        
         

Capital social 10   103.168.355  103.168.355 

Rezerve 10   109.843.945  84.767.377 

Rezultatul reportat     11.932.765  12.664.226 

Total capitaluri proprii     224.945.065  200.599.958 

         

DATORII        

Împrumuturi pe termen lung 13   46.168.826  51.495.657 

Imprumuturi obligatare pe termen lung   37.942.100  37.887.400 

Venituri în avans pe termen lung 16   13.141.728  15.672.765 

Provizioane pe termen lung   372.440  372.440 

Datorii privind impozitul pe profit amânat   5.130.001  3.253.586 

Alte datorii pe termen lung   11.120.506  362.600 

Total datorii pe termen lung     113.875.601  109.044.448 

         

Datorii comerciale pe termen scurt 11   26.176.054  27.737.837 

Împrumuturi pe termen scurt 13   59.664.380  39.840.140 

Venituri în avans pe termen scurt 16   2.531.041  2.535.916 

Datorii privind impozitul pe profit curent   -  7.928 

Alte datorii 12   10.625.460  10.197.880 

Total datorii curente     98.996.935  80.319.701 

TOTAL DATORII     212.872.536  189.364.149 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI 

DATORII     437.817.601  389.964.107 

 

 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 
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Director General      Director Financiar 

 

Situația individuală a rezultatului global (neauditată) 

Date preliminare la 31 decembrie 2019           

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)  

 

 

            

     2019  2018 

         
Venituri din cifra de afaceri  

 300.788.776  295.295.394 

Alte venituri  
 3.459.598  3.473.520 

Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție   14.059.496  3.826.288 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile    (160.518.413)  (156.745.033) 

Cheltuieli privind mărfurile   (6.745.963)  (4.459.109) 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terți  
 (21.861.116)  (19.453.202) 

Cheltuieli cu personalul  
 (63.398.441)  (58.389.483) 

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor  
 (26.784.329)  (22.714.532) 

Alte cheltuieli  
 (8.403.992)  (17.835.715) 

  
    

Rezultat operațional  
 30.595.616  22.998.128 

      

Venituri financiare  
 1.661  1.984.932 

Cheltuieli financiare  
 (6.099.277)  (5.907.566) 

Profit înainte de impozitare   24.498.000  19.075.494 

      

Cheltuiala cu impozitul pe profit  
 (1.370.331)  (1.303.477) 

Profit aferent anului   23.127.669  17.772.017 

      

Alte elemente ale rezultatului global        

Creşteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de 

impozit amânat     

11.008.730 

 

872.522 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a 

casării imobilizărilor corporale     

(23.979) 

 

(66.475) 

         

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI     34.112.420  18.578.064 

      

Rezultatul pe acțiune         

Profitul (pierderea) atribuibil(a) acționarilor ordinari     23.127.669  17.772.017 

Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare      1.031.683.547  1.031.683.547 

Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)     0,022 
 

0,017 

 

 

 

 

 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 
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Situația individuală a fluxurilor de trezorerie (neauditată) 

Date preliminare la 31 decembrie 2019           

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)  

 

 

            

  

 

2019 2018 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare    

Încasări de la clienți  345.047.452 331.147.639 

Plăți furnizori  (221.708.656) (206.492.576) 

Plăți către angajați  (40.570.656) (37.577.657) 

Plăți către bugetul statului  (51.716.432) (46.290.986) 

Impozit pe profit plătit   (1.590.547) (1.616.233) 

Trezorerie netă din activități de exploatare  29.461.161 39.170.188 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie 
 

  

Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale  (30.756.325) (44.141.332) 

Acreditive bancare pentru achiziții de imobilizări corporale  - (530.871) 

Plati pentru achizitii de imobilizari financiare  - (5.074.273) 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale  186.315 712.768 

Dobânzi încasate  220 32.393 

Preluare sold fuziune  - 1.503.847 

Trezorerie netă din activități de investiție  (30.569.790) (47.497.468) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare  
 

  

Încasări din împrumuturi   30.491.156 43.118.451 

Dobânzi plătite și restituiri împrumuturi  (19.693.835) (23.469.287) 

Dividende plătite  (9.603.862) (11.159.080) 

Trezorerie netă din activități de finanțare  1.193.459 8.490.084 

    

Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de 

Trezorerie  

84.830 162.804 

    

Numerar și echivalente de numerar la începutul 

exerciţiului financiar 

 2.064.372 1.901.568 

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 

exerciţiului financiar 

 2.149.202 2.064.372 

 

 

 

 

 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 
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Note explicative 
Rezultate financiare individuale preliminare la 31 decembrie 2019 (neauditate) 
 

 

Vrancart SA este o societate pe acțiuni care funcționează în România în conformitate cu prevederile 

Legii 31/1990 privind societățile comerciale. 

Societatea are sediul social în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, județ Vrancea si detine puncte 

de lucru deschise în localitățile: București, Iași, Focșani, Bacau, Ploiești, Botoșani, Sibiu, Constanța, 

Arad, Brașov, Pitești, Timișoara, Cluj, Baia Mare, Târgu Mureș, Craiova, Calimanesti si Braila. 

Obiectul de activitate de bază al Societății este producerea și comercializarea următoarelor produse: 

 carton ondulat tip II, III, V, carton ondulat cu microondule 

 confecții din carton ondulat (cutii) de diferite formate, ștanțate și imprimate 

 hârtii pentru carton ondulat 

 hârtii igienico-sanitare în diferite sortimente. 

Acțiunile Societății sunt înscrise la Cota Bursei de Valori București, categoria Standard, cu indicativul 

VNC, începând cu data de 15 iulie 2005 si societatea publica situatiile financiare individuale pe 

www.vrancart.ro. 

La 31 decembrie 2019, Societatea este deținută în proporție de 75% de SIF Banat - Crișana SA și în 

proporție de 25% de alți acționari. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută în condițiile legii de 

către Depozitarul Central S.A. București. 

 

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 Societatea a continuat sa-si dezvolte activitatea 

in toate cele trei linii de business in care activeaza (hartie pentru carton, ambalaje din carton ondulat 

si hartie igienico-sanitara), ceea ce a condus la cresterea cifrei de afaceri cu 2% si a profitului 

operational cu peste 30%. 

Societatea a inregistrat la 31 decembrie 2018 o pierderea neta din vanzarea imobilizarilor corporale 

de 7.393 mii lei (evidentiata in cadrul randului “alte cheltuieli”) care a constat in casarea unor 

instalatii de productie ineficiente din punct de vedere economic, o parte din acestea fiind inlocuite cu 

echipamente noi, moderne si de productivitate ridicata. 

Incepand cu anul 2019 Societatea a aplicat prevederile IFRS 16 analizand toate contractele de 

închiriere a utilajelor (containere și prescontainere), precum si a spațiilor deținute pentru colectarea 

maculaturii și depozite logistice de livrare produs finit, recunoscand in active corporale dreptul de 

utilizare, concomitent cu datoriile aferente, de circa 11.680 mii lei. 

De mentionat ca in a doua jumatate a anului 2019 productia de la punctul de lucru Calimanesti a fost 

oprita pentru investitii privind modernizarea si extinderea spatiilor de productie si instalarea unei alte 

masinii de carton ondulat. Acest lucru a impactat negativ rezultatele societatii.  

Deasemenea, procesul de modernizare și de creștere a capacităților de producție va continua și în anul 

2020, fiind prevăzute proiecte investitionale importante, care vor consolida poziția Societății pe piață 

și capacitatea acesteia de a genera profit.  

 

 

Elemente de evaluare generală: 

a) rezultat brut contabil        24.498 mii lei 

b) cifra de afaceri      300.789 mii lei 
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c) export          40.755 mii lei 

d) costuri operationale     287.712 mii lei 

  

e) % din piaţă deţinută    

 

   Anul 2019  Hârtii igienico sanitare -  11% 

      Hârtie pentru carton  -  17% 

     Carton ondulat  -  17% 

 

f) lichiditate la sfârşitul anului      2.149 mii lei 

 

 

 

 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRANCART S.A. 

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 

CONSOLIDATE 

 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 
31 decembrie 2019 

 

 

 

 

 

Notă:  

Rezultatele financiare preliminare prezentate în acest document sunt rezultate consolidate, fiind 

raportate în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu modificările 

ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 

adoptate de Uniunea Europeană.  

Rezultatele financiare preliminare consolidate nu sunt auditate, acest proces fiind in curs de derulare. 

Ca urmare, situațiile financiare finale și auditate pentru anul 2019 pot diferi față de acestea. 

Moneda funcțională și de prezentare este leul romanesc (RON). 
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Situația consolidata a poziției financiare (neauditată) 
Date preliminare la 31 decembrie 2019       

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel) 

     

           

  Nota   

31 decembrie 

 2019   

31 decembrie  

2018 

ACTIVE           

         

Imobilizări corporale 5   318.262.411  284.802.972 

Imobilizări necorporale     7.791.601  8.052.663 

Imobilizări financiare     34.990  34.756 

Fond comercial   8.526.391  8.526.391 

Total active imobilizate     334.615.393  301.416.782 

         

Stocuri 6   60.047.106  48.922.412 

Creanțe comerciale 7   72.537.709  68.673.849 

Cheltuieli în avans     869.447  880.606 

Numerar și echivalente de numerar 8   2.485.468  2.435.896 

Creanțe privind impozitul pe profit curent   112.029  102.001 

Alte creanțe 9   492.246  765.937 

Total active curente     136.544.005  121.780.701 

TOTAL ACTIVE     471.159.398  423.197.483 

         

CAPITALURI PROPRII        
         

Capital social 10   103.168.355  103.168.355 

Rezerve 10   112.871.415  86.396.421 

Rezultatul reportat     10.165.157  12.949.042 

Total capitaluri proprii     226.204.927  202.513.818 

         

DATORII        

Împrumuturi pe termen lung 13   55.241.333  52.434.084 

Imprumuturi obligatare pe termen lung   37.942.100  37.887.400 

Venituri în avans pe termen lung 16   15.569.283  18.304.694 

Provizioane pe termen lung   372.440  372.440 

Datorii privind impozitul pe profit amânat   6.258.620  5.143.692 

Alte datorii pe termen lung   307.900  362.600 

Total datorii pe termen lung     115.691.676  114.504.910 

         

Datorii comerciale pe termen scurt 11   37.623.347  38.611.249 

Împrumuturi pe termen scurt 13   66.787.082  53.202.034 

Venituri în avans pe termen scurt 16   2.735.415  2.740.289 

Datorii privind impozitul pe profit curent   866.917  7.928 

Alte datorii 12   21.250.034  11.617.255 

Total datorii curente     129.262.795  106.178.755 

TOTAL DATORII     244.954.471  220.683.665 

TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII    471.159.398  423.197.483 

 
 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 
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Situația consolidata a rezultatului global (neauditată) 

Date preliminare la 31 decembrie 2019           

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)  

 

 

            

  Nota   2019  2018 

         

Venituri din cifra de afaceri 17   357.972.673  355.414.633 

Alte venituri 18   3.928.583  3.698.375 

Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de 

execuție     

15.210.404 

 

4.027.368 

Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile      (183.154.054)  (180.295.883) 

Cheltuieli privind mărfurile     (26.297.321)  (19.669.707) 

Cheltuieli cu serviciile prestate de terți     (27.875.014)  (25.258.111) 

Cheltuieli cu personalul 20   (72.400.901)  (67.863.714) 

Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor 5   (29.693.232)  (25.675.940) 

Alte cheltuieli 19   (6.148.933)  (20.909.263) 

Profit operațional din activitatea curenta     31.542.205  23.467.758 

      

Venituri financiare 21   210.991  1.115.264 

Cheltuieli financiare 21   (7.330.310)  (6.803.610) 

Profit înainte de impozitare     24.422.886  17.779.412 

      

Cheltuiala cu impozitul pe profit 22   (146.487)  (960.844) 

Profit aferent anului     24.276.399  16.818.568 

         

Alte elemente ale rezultatului global        

Creşteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor 

corporale, nete de impozit amânat     

11.878.496 

 

- 

Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca 

urmare a casării imobilizărilor corporale     

(23.979) 

 

(306.235) 

         

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI     36.130.916  16.512.333 

      

Rezultatul pe acțiune         

Profitul (pierderea) atribuibil(a) acționarilor ordinari     24.276.399  16.818.568 

Numărul mediu ponderat al acțiunilor ordinare      1.031.683.547 
 

1.031.683.547 

Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)     0,024 
 

0,016 

 

 

 

 

 
Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 
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Situația consolidata a fluxurilor de trezorerie (neauditată) 

Date preliminare la 31 decembrie 2019           

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)  

 

 

            

  

 

2019 2018 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare    

Încasări de la clienți  413.662.849 404.327.883 

Plăți furnizori  (275.041.171) (270.709.827) 

Plăți către angajați  (45.592.583) (43.440.660) 

Plăți către bugetul statului  (57.340.504) (50.716.673) 

Impozit pe profit plătit   (1.590.547) (1.731.783) 

Trezorerie netă din activități de exploatare  34.098.044 37.728.940 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie 
 

  

Plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale  (36.584.659) (47.608.374) 

Plăți efectuate pentru achiziția Rom Paper SRL  - (5.074.273) 

Acreditive bancare pentru achizitii de imobilizari corporale  - (530.871) 

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale  186.315 1.518.567 

Dobânzi încasate  268 33.481 

Trezorerie netă din activități de investiție  (36.398.076) (51.661.470) 

    

Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare  
 

  

Încasări din împrumuturi   35.078.786 50.202.137 

Dobânzi plătite și restituiri împrumuturi  (23.125.321) (25.893.772) 

Dividende plătite  (9.603.862) (11.159.080) 

Trezorerie netă din activități de finanțare  2.349.603 13.149.285 

    

Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de 

Trezorerie  

49.571 (783.245) 

    

Numerar și echivalente de numerar la începutul 

exerciţiului financiar 

 2.435.896 3.219.141 

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul 

exerciţiului financiar 

 2.485.467 2.435.896 

 

 

 

 

 
Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 
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Note explicative 
Rezultate financiare consolidate preliminare la 31 decembrie 2019 (neauditate) 
 

 

Entitatea care raportează 

Grupul Vrancart (“Grupul”) cuprinde societatea Vrancart SA, cu sediul social în Adjud, str. Ecaterina 

Teodoroiu nr. 17, județul Vrancea si  filiala sa Rom Paper SRL (“Filiala”), cu sediul in localitatea 

Cristian, DN73B, judetul Brasov. 

Situațiile financiare consolidate ale Grupului pentru anul 2019 sunt formate din situațiile financiare 

ale societății Vrancart SA și ale filialei sale, care împreună formează Grupul. 

 

Filiala 

 

Domeniul de activitate Deținere la  

31 dec. 2019 

Deținere la 

31 dec. 2018 

Rom Paper SRL 

 

Fabricare de servetele de 

masa si produse igienico-

sanitare 100% 

 

 

 

100% 

 

Grupul își desfășoară activitatea în industria hârtiei, hartiei igienico-sanitare și a cartonului ondulat. 

 

În exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 Grupul a continuat sa-si dezvolte activitatea in 

toate cele trei linii de business in care activeaza (hartie pentru carton, hartie igienico-sanitara si 

ambalaje din carton ondulat), ceea ce a condus la cresterea cifrei de afaceri cu 1% si a profitului 

operational cu peste 30%. 

Societatea-mama a inregistrat la 31 decembrie 2018 o pierderea neta din vanzarea imobilizarilor 

corporale de 7.393 mii lei (evidentiata in cadrul randului “alte cheltuieli”) care a constat in casarea 

unor instalatii de productie ineficiente din punct de vedere economic, o parte din acestea fiind 

inlocuite cu echipamente noi, moderne si de productivitate ridicata. 

Incepand cu anul 2019 Grupul a aplicat prevederile IFRS 16 analizand toate contractele de închiriere 

a utilajelor, precum si a spațiilor deținute pentru colectarea maculaturii și depozite logistice de livrare 

produs finit, recunoscand in active corporale dreptul de utilizare, concomitent cu datoriile aferente, 

de circa 11.680 mii lei. 

De mentionat ca in a doua jumatate a anului 2019 productia de la Calimanesti a fost oprita pentru 

investitii de anvergura (modernizarea spatiilor de productie si relocarea masinii de carton ondulat de 

la unitatea din productie din Adjud, unde a fost instalata o masina noua). 

Investitii majore s-au efectuat si la filiala Rom Paper SRL unde s-a achizitionat un spatiu nou de 

productie, activitatea fiind relocata partial in cursul anului 2019. 

Creșterea eficienței si a productivității muncii a făcut posibilă creșterea beneficiilor acordate 

salariaților Grupului, acest fapt contribuind la menținerea și creșterea expertizei tehnice, fiind 

reflectată și de creșterea productivității per angajat.   

Deasemenea, procesul de modernizare și de creștere a capacităților de producție va continua și în anul 

2020, fiind prevăzute proiecte investitionale importante, care vor consolida poziția Grupului pe piață 

și capacitatea acestuia de a genera profit.  
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Elemente de evaluare generală a Grupului: 

 

a) rezultat brut contabil         24.423 mii lei 

b) cifra de afaceri       357.973 mii lei 

c) export           53.867 mii lei 

d) costuri operationale      345.569 mii lei  

 

e) % din piaţă deţinută    

 

    Anul 2018  Hârtii igienico sanitare -  11% 

       Hârtie pentru carton  -  17% 

      Carton ondulat  -  17% 

 

f) lichiditate la sfârşitul anului      2.435 mii lei 

 

 

 

 

Ciucioi Ionel-Marian     Arsene Vasilica-Monica 

Director General      Director Financiar 

 

 

 


