MEMORANDUM
întocmit pentru admiterea acțiunilor emise de
VIFRANA S.A.
în cadrul SMT
(Document de Prezentare a Societății)
Data întocmirii documentului: 04.05.2021
Potențialii investitori în societățile admise în cadrul SMT trebuie să fie în cunoștință de cauză cu privire la
faptul că sistemul multilateral de tranzacționare este o piață pentru care există tendința să se atașeze un
risc investițional mai ridicat decât pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

CONSULTANT AUTORIZAT

Decizie CNVM: 2734/08.08.2003 ▪ Nr. Registru CNVM: PJR01SSIF/260045 ▪ Atestat CNVM:
372/29.05.2006 Reg. Com: J26/440/1998 ▪ CUI: RO10679295 ▪ Capital social: 400.000 lei

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

După realizarea verificărilor rezonabile și a luării tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, Emitentul
declară că, după cunoștința sa, prezentul Memorandum (Document, Document de Prezentare) cuprinde
toate informațiile semnificative cu privire la Emitent și instrumentele care fac obiectul admiterii la
tranzacționare, că informațiile cuprinse în acest Document sau la care acesta face referire sunt conforme
cu realitatea sub toate aspectele importante și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ
conținutul acestuia, iar opiniile și intențiile exprimate în prezentul Document sunt declarate în mod onest.
Estimările, previziunile și planurile Emitentului prezentate în acest document sunt oferite cu bună credință
și nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitentului. Prezentul Document nu reprezintă un
prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 1129/2017 sau ale legii privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, iar informația cuprinsă în Memorandum poate fi supusă
completărilor și modificărilor ulterioare, fără o notificare prealabilă.
Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau
recomandare de a cumpăra valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia.
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1. Persoane responsabile
Pentru caracterul exact, complet, nedistorsionat și conform cu realitatea al prezentului document în toate
aspectele sale importante, persoana responsabilă este dl. Octavian Vucmanovici, președinte al Consiliului
de adminsitrație și Director general al societății VIFRANA S.A. denumită, în continuare, „ Vifrana”, respectiv,
„Societatea” sau „Emitentul”.
Consultantul Autorizat contractat în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății este SSIF
GOLDRING S.A., reprezentată de dl. Zahan Virgil Adrian, în calitate de Director General, care își asumă
răspunderea pentru profesionalismul și calitatea prelucrării și prezentării informației oferite de Emitent.
De asemenea, Consultantul declară că, după cunoștința sa și ca urmare a verificărilor rezonabile, prezentul
Memorandum oferă informații conforme cu realitatea și nu prezintă omisiuni de natură să afecteze
semnificativ conținutul acestuia. Totodată, declară că nu a condus o verificare independentă a informațiilor
puse la dispoziție de către Emitent și nu acordă nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu
privire la acuratețea sau completitudinea acestor informații. Nimic din conținutul prezentului document nu
este și nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garanție a Consultantului în nicio privință și acesta declină
orice răspundere în legătură cu acest Memorandum și cu performanțele viitoare ale Emitentului.

2. Denumirea Emitentului
Emitentul acțiunilor obiect al prezentului Memorandum este VIFRANA S.A., persoană juridică română de
drept privat organizată sub forma unei societăți pe acțiuni și funcționând în conformitate cu legile române
aplicabile.

3. Domeniu de activitate
Potrivit actului constitutiv, domeniul principal de activitate al Societății este cel al ,,Cultivării plantelor din
culturi permanente”.

4. Cod CAEN
Activitate aprincipală desfășurată de societate constă în cultivarea strugurilor, conform codului CAEN 121Cultivarea strugurilor. Din anul 2009, societatea produce și comercializează vin sub certificare ecologică.

5. Cod fiscal
Codul unic de identificare fiscală a Societății este: RO10684445
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6. Număr de înregistrare la Registrul Comerțului
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța cu numărul
de înregistrare J13/1566/1998 .

7. Adresa Societății
Sediul social al VIFRANA S.A. este în Constanța, Str. Calarasi, NR.1, SC.B, ET.2, AP.5. Crama, reprezentând
punctul de lucru al societății, este situată pe strada Decebal, nr. 4, Adamclisi, județul Constanța.

8. Date de contact
E-mail: office@serviciiviticole.ro; office@vifrana.eu
Website: http://vifrana.com

9. Persoane de legătură cu BVB
Numele persoanei de legătură: dl. Octavian Vucmanovici, Director General (adresă de mail:
office@vifrana.eu).

10.Simbolul de tranzacționare
BIOW

11.Codul LEI, ISIN
Cod ISIN: ROI91OMWY430
Cod FISN: VIFRANA/REGSHS RON0.2
Cod LEI: 787200ZK02341WR6EJ63
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12. Scurt istoric
În „regatul viței de vie”, așa cum este supranumită Dobrogea, în regiunea viticolă „Terasele Dunării” – CIIDOC Adamclisi și foarte aproape de vestigiile arheologice de la Adamclisi, se întind cele 130 de ha de viță
de vie cultivată organic de către Vifrana S.A., la crama căreia turiști și cunoscători pot degusta vinurile
ecologice și pot descoperi un proiect arhitectural și o tehnologie unice între viticultorii bio din România.
Vinurile Vifrana se înscriu în oferta diversă caracterizată de personalitate, buchet și finețe a renumitelor
vinuri nobile dobrogene, care se bucură de specificul climatic și particularitățile solului extrem de
favorabile obținerii unor vinuri de înaltă calitate. Viile Dobrogei ocupă peste 25.000 ha, cultivarea viței de
vie în Dobrogea coborând în arhivele timpului până cel puțin în secolul al VI-lea înainte de Hristos ca
îndeletnicire de bază a locuitorilor acestor meleaguri. De altfel, în legendele grecești, Tracia este locul de
origine a lui Dionis, zeul vinului!

2006 – 2008– înființarea plantației de viță de vie ecologică
Povestea vinului Vifrana începe în anul 2006 când, după 8 ani de la înființarea societății – o perioadă de
tatonări în sectoare precum fabricarea parchetului și în agroturism, activitatea acesteia se concentrează
exclusiv pe cultivarea viței de vie și producția de vin, o afacere de la început visată și gândită integral
ecologic, de la bob la pahar. Prin vizionarismul acționarului majoritar și al conducerii societății, prima
fereastră de oportunitate pentru agricultura ecologică românească, și anume lansarea programelor de
finanțare europeană prin fondurile pentru reconversie și restructurare a viței de vie, odată cu integrarea
României în Uniunea Europeană, este prompt valorificată.
În colaborare cu unul dintre cei mai mar experți în viticultură și, probabil, cel mai mare producător de
clone de viță de vie la nivel mondial, Pepinierele Merciere, de la primele 6,8 ha înființate în 2006, Vifrana
a ajuns să cultive aproape 130ha până în anul 2008. Valoarea investiției în plantația de viță de vie s-a
ridicat la 3,5 mil. euro.
2007 – 2010– construcția cramei
În anul 2007, Vifrana contractează furnizorul italian Della Toffola, lider mondial în industria vinicolă, care
aplică tehnologia de ultimă oră proprietate a grupului pe crama Vifrana. Proiectul arhitectural extrem de
sofisticat, care cuprinde crama gravitațională (jumătate subterană), cu subsolul pentru învechirea
vinurilor în pânze diafragmate a fost finalizat în doar trei ani, crama Vifrana devenind un reper în sector.
În anul 2013, primește vizita președintelui Comisiei Europene și a Presedintelui Asociației Europene a
Băncilor. Investiția în cramă de 4 mil. euro, din care 1,6 mil. euro pentru utilajele tehnologice, este urmată
de punerea în funcțiune a liniei de îmbuteliere în valoare de 118,5 mii euro și extinderea spațiului de
învechire prin achiziția a peste 700 baricuri de stejar, în valoare de 265 mii euro. În final, afacerea Vifrana
ajunge la o investiție totală (plantație și cramă) de 7,88 mil. euro.
2011- 2012– certificare Austria Biogarantie, recunoaștere națională
Începând cu anul 2011, viile și crama sunt certificate ecologic de către AustriaBiogarantie, printre cei mai
exigenți certificatori bio din Europa.Pe o piață încă virgină pentru produse ecologice, distincțiile primite
pentru primele sortimente de vin începând cu anul 2011 validează tehnologia de producție și calitatea
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produsului final și confirmă locul vinului Vifrana în topul preferințelor cunoscătorilor și în topul vinurilor
românești.
În anul 2011, Vifrana primește medalia de aur pentru Patrician Chardonnay la concursul național
„Strugurele de Aur” și concursul Vinvest, de asemenea medalia de aur pentru Cabernet Sauvignon la
„Strugurele de Aur”, în timp ce Chardonnay (Gama retail Bob cu Bob) este medaliat cu argint la Premiile
de Excelență „Vinul RO” (2012).
2012-2013 – recunoaștere internațională
Vifrana se evidențiază printre primele societăți românești producătoare de vin premiate la competițiile
internaționale pentru vin organic. În anul 2013, primește mediala de argint la concursul internațional
Mundus Vini Biofach de la Nurenberg pentru sortimentul Syrah și pentru Feteasca Neagră din gama
Symposion. La același eveniment, sortimentele Symposion Chardonnay și Symposion Cabernet Sauvignon
sunt evaluate la 84 și 86 puncte.
În anul 2013, la concursul internțional „International Wine Guide Spain”, societatea a obținut medalia de
bronz pentru Chardonnay din gama Patrician și pentru Patrician Cabernet Sauvignon. De asemenea, la
International Wine Contest Bucharest, din 2013, se decernează medalia de aur pentru Cabernet Sauvignon
din gama Symposion.
2014 – 2018– Kaufland, Lidl, Penny
Cu palmaresul de premii și distincții naționale și internaționale, cu o structură de cost avantajoasă, Vifrana
începe colaborarea cu lanțurile de retail din România și dezvoltarea pieței românești de vin bio.
În anul 2014, se listează permanent 5 sortimente – Patrician Rose, Sauvignon Blanc, Symposion Syrah,
Feteasca Neagră și Dracullete Noir – la Kaufland, unul dintre cei mai importanți clienți din portofoliul
actual.
În anul 2017, societatea continuă să se extindă intern prin listarea permanentă a trei sortimente din gama
Bob cu Bob pe rafturile Lidl: Caberbet Sauvignon, Rose, Chardonnay. Alte 6 sotimente au fost incluse în
planul de colaborare în regim de „in-out”: Symposion Syrah, Patrician Rose, Feteasca Neagră, Casino,
Draculette Blanc și Rose.
În anul 2018, produsele Vifrana intră și în lanțul Penny, Bob cu Bob - Cabernet Sauvignon, Rose și
Chardonnay fiind sortimentele listate permanent.
2017 – 2019 - pătrunderea pe piețele externe
Vifrana pătrunde pe piața de vinuri din Germania, prin distribuitori de mare retail precum Selgros, Penny
etc. Produsele Vifrana sub etichetă nemțească sunt distribuite în întreaga Germanie prin depozitele
regionale din Nossen, Eitting, Buttenheim, Mariendorf, Koln, Diezenbach, Sülzetal, Wasserweg,
Grossgerau și Bingen, iar, din anul 2020, în Koblentz, Grossbeeren, Russeina, Landsberg.
Începând cu anul 2019, produsele Vifrana ajuns și pe piețele din Olanda și Suedia, în volume însă, încă
reduse.
2018 – 2020 - reorientare strategică, regândire model de business, relansare afacere
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Cu precădere pe fondul întârzierilor specifice perioadei de început a finanțărilor din fonduri europene și
în condițiile cheltuielilor supradimensionate impuse de utilizarea forței de muncă tot mai greu de găsit în
pe plantații, societatea a început o luptă de supraviețuire impusă de creditul bancar de peste 2.000.000
euro, cu un serviciu al datoriei extrem de împovărător. Pentru rambursarea ratelor scadente, Vifrana a
fost nevoită să adopte o politică de vânzări care să permită fluxuri de numerar continue și sigure, dar mici.
Vânzările erau predominant de struguri, must și vin vrac, materie primă și produse intermediare cu valoare
adăugată extrem de scăzută. În același timp, această politică permitea destocarea necesară pentru
producțiile noi.
În anul 2017, pentru formarea de piață pentru vin ecologic, în anul în care au apărut și în România
sectoarele de produse bio la marii retaileri, Vifrana aplica strategia prețurilor mici, aproape de produsele
convenționale, care asigura necesarul minim de flux de numerar. Vânzările se consolidau de la lună la lună
și Vifrana devine cunoscut ca jucător important în retailul mare. În același an, produsele Vifrana încep să
fie cunoscute și solicitate pe piața germană prin REWE și exporturile ajung să acopere serviciul datoriei.
Repoziționarea afacerii Vifrana permite acesteia o poziție avantajoasă de negociere în raport cu banca
creditoare, și dobânzile sunt renegociate în avantajul societății.
Momentul renașterii afacerii a fost marcat în anul 2018, când Vifrana se întoarce de la o poziție de
supraviețuire, spre o viziune de creștere sustenabilă, susținută investițional prin finanțare de către
acționari și de alți investitori apropiați: vânzare de produse cu valoare adăugată ridicată, consolidare
poziție pe piața externă și diversificare.
În anul 2019, după un an declarat daună totală din cazua absenței forței de muncă pe plantație dar și a
secetei, prin cedarea unui activ proprietate imobiliară, societatea investește în tehnologizarea activităților
intensive în forța de muncă, pentru diminuarea dependenței de aceasta, dar și într-un program de
mitigare a riscului climatic. De asemenea, investiția într-o linie de îmbuteliere și, mai ales, în creșterea
capacității de stocare prin achiziția a 12 Flexitankuri x 15.000 l care pot acomda vinurile vechi pe o
perioada de minim 2 luni, cât durează campania de vinificatie. Capacitatea de depozitare a vinurilor se
mărește cu 180.000 l, respectiv cu 25%.
Treptat, de la o politică de subzistență prin vânzări de produse vrac cu prețuri între 2,2 lei și 4,5 lei / litru
în 2012, s-a ajuns, în anul 2020, la vânzări de vin integral (100%) la sticlă, la un preț mediu de 8,75 lei / l
de vin îmbuteliat. Cele 32.000 l de vin îmbuteliat în 2012 (4% din total vânzări) au devenit peste 400.000 l
vin îmbuteliat (100% din total vânzări) în anul 2020 într-o cotă în creștere pe zona de
exporturi.Conducerea Vifrana preconizează atingerea capacității maxime de 637.500 l, respectiv 850.000
de sticle de vin, până în anul 2025, din care peste 70% pe piețe externe, la prețuri aliniate cu cele ale
brandurilor recunoscute internațional pe piața vinului BIO.
Vifrana a venit cu oferta de vinuri ecologice pe o piață efectiv aproape inexistentă, contribuind
semnificativ la dezvoltarea, la formarea sa. Percepute ca bizare și puțin apreciate, intrarea vinurilor
ecologice Vifrana pe mesele românilor a fost dificilă, iar în sectorul HORECA aproape imposibilă. Prezentul
găsește Vifrana atât consolidată pe piața internă cât și cu perspective foarte bune de dezvoltare pe piața
externă, în contextul unei strategii de dezvoltare precis conturate și fundamentate pe perspectivele pe
piață și capacitățile interne.
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Satisfacerea cererii pentru produsele Vifrana, în prezent depășite de oferta efectivă a societății,
presupune suplimentarea capacității medii de producție de 550.000 l vin cu achiziția de materie primă
certificată ecologică. Pentru anul 2025, Vifrana preconizează, într-un scenariu de bază, care exclude
extinderea în sectorul HORECA cu segmentul de vinuri Premium și diversificarea ofertei cu spumant, vin
aromat la doză și alte direcții de dezvoltare, un volum de vânzare de 850.000 sticle (637.000 litri de vin) la
un preț mediu net de 15 lei / sticlă.
Menționăm că, având în vedere premisele unui scenariu „de bază”, pesimist, modelul de evaluare a
afacerii Vifrana, prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar, care a precedat plasamentul privat
derulat în luna decembrie a anului 2020, ia în calcul un preț mediu net de doar 11 lei / sticlă – un nivel
inferior chiar și față de prețurile la produse comparabile de pe rafturile românești.
Investițiile avute în vedere în următorii 2-3 ani privesc:
 linia de imbuteliere + 3 rezervoare care s-o deserveasca
 un depozit nou de vinuri imbuteliate (distinct de crama)
 masina de balotat coarde
 masina preteiere coarde
 2 masini de stropit (pe 6 randuri concomitenta) .
 Accesarea de fonduri FEGA pentru instalații de irigare cu picătura, Vifrana evaluând
oportunitatea unui parteneriat cu furnizori de tehnologie.
Una dintre cele mai cunoscute vorbe despre vin aparțin lui Fănuș Neagu: „Trebuie să te împrietenești cu
vinul și să-l alegi pe acela care merită să-i spui „dumneavoastră”!” Vifrana aduce vinuri pe care, odată
savurate, consumatorul le îndrăgește și le respectă în egală măsură.

13. Modificări semnificative în structura și evoluția afacerii după atragerea de
capital prin plasamentul privat derulat în luna decembrie 2020
ln luna noiembrie 2020, capitalul social al Societății s-a maiorat cu suma de 5.332.057 lei printr-un aport
în natură format din terenuri pe care se desfășoară activitatea de cultură a strugurilor. In luna decembrie
2020 a avut loc o operatiune de ofertare de acțiuni nou emise prin intermediul unui plasament privat,
care s-a finalizat cu majorarea capitalul social cu un numar de 21.220.322 actiuni ordinare nominative, cu
o valoare nominala de 0,2 Iei fiecare, având valoarea nominala totala de 4.244.064,40 lei. Valoarea totală
a fondurilor atrase a fost de 9.549.144,9 lei. Capitalul social rezultat în urma operațiunii de majorare de
capital social este în valoare de 10.043.671,4 lei.
În urma derulării majorării de capital social și în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății
pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB – piața AeRO, în cadrul Adunărilor Generale
Extraordinare și Ordinare Anuale a Acționarilor întrunite statutar și legal la data 26.03.2021, s-au decis
următoarele:
1. Înlocuirea administratorului unic cu un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 (trei) membri,
având un mandat de 2 ani fiecare. La data Documentului, Consiliul de administrație al Societății
este format din:
➢ Octavian Vucmanovici, fost administrator unic și în prezent Președinte al Consiliului de
administrație și director general;
➢ Luca Vucmanovici – membru neexecutiv;
➢ Eusebiu Burcaș – membru independent.
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2. Înlocuirea Comisiei de cenzori cu un Auditor Financiar independent, MGMT AUDIT&BPO SRL,
inscrisa in Registru Public Electronic cu autorizatia nr.1263, membru activ al Camerei Auditorilor
Financiari din Romania (CAFR), reprezentata legal prin auditor financiar Gabriela Ciacaru,
inscrisa in Registrul Public Electronic cu nr.4044, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari
din Romania (CAFR).
3. În cadrul aceleiași AGOA, a avut loc aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020.
Din punct de vedere operațional, în cursul anului 2021 s-a continuat procesul de retehnologizare a
activităților curente defășurate pe plantația de viță de vie a Societății, prin achiziționarea a 5 mașini noi
de stropit, a unei mașini de balotat coarde de viță de vie (în baloti mici utilizabil pentru producția de
biomasă) și achiziționarea de substanțe de tratament certificate ecologic prin import exclusiv din
Germania și Italia. De asemenea, s-au finalizat operațiunile de tăiere, legare și revizuire a sistemului de
susținere a domeniului viticol al Societății.
În prezent are loc pregătirea documentației aferente pentru modernizare tehnologică a fluxurilor de
vinificație prin Programul PNS1 2021 pentru o mașină de îmbuteliat sub presiune cu capacitate de 2000
sticle/ora și pentru o tehnologie de impregnare a vinurilor cu CO2 împreună cu rezervoarele aferente.
Din punct de vedere al desfacerii, în cursul anului 2021 s-au continuat activitatile de comercializare a
vinurilor cu valoare adaugată îmbuteliate, atât pe piața din România cât și pe cele externe (Germania și
Olanda). Se evidențiază următoarele repere pentru trimestrul recent încheiat:
✓

Un plus cantitativ de 34% a numărului de sticle de vin
vândute în primul trimestru 2021 raportat la primul
trimestru 2020

Q1 2021

✓

Un plus valoric de 41% a cifrei de afaceri aferentă primul
trimestru 2021 raportat la perioada similară a anului
trecute

+34% nr. sticle
+ 41% vânzări

✓

Vânzarea cu 97% mai multe sticle de vin Rose în primul
trimestru 2021 față de trimestrul aferent al anului 2020
(vinurile Cabernet Sauvignon Rose, Pinot Noir-Rose ,
Casino - vin aromatizat cu pelin, Gluehender).

Medalie de argint
MUNDUS VINI SPRING TASTING
2021

Societatea a fost medaliată cu argint în 2021 în cadrul
concursului internațional de vinuri convenționale Mundus Vini Spring Tasting 2021 pentru sortimentul
“bob cu bob” de vin Cabernet Sauvignon.
Din punct de vedere comercial, în prezent se continuă prospectarea pieței pentru export în țările esențiale
vizate de VIFRANA și anume Marea Britanie și Japonia, iar, ca urmare a acestor demersuri, Societatea a
primit deja solicitări de mostre din partea unor mari distribuitori din țările menționate.
Societatea continuă să dezvolte colaborarea cu marele lanț de retail din România, în cadrul căreia a decis
listarea permanentă a primelor sale vinuri care se aliniază ultimului trend mondial în vinificație: gama
Naturale-Raw, compusă din Draculette Blanc - Sauvignon Blanc și Draculette Rose – Cabernet Sauvignon.
Aceste vinuri au în compoziție struguri bio culeși manual, care au fost supuși unui proces de vinificatie cu
drojdii salbatice, fara niciun adaos de sulf, iar apoi au fost îmbuteliate fără filtrare. În cadrul aceleiași
1
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colaborări strategice, VIFRANA are în pregătire noi proiecte, cum ar fi intrarea cu o nouă gamă premium
în întregul lanț de retail, simultan cu analizarea intrării în aceeași piață cu vinuri petiante2.
VIFRANA își concentrează eforturile și pe intrarea concertată în zona vânzărilor online, prin contractarea
unor servicii globale de promovare online pe toate conturile de social-media și încheierea unui contract
logistic pentru ridicarea în timp real a tuturor comenzilor on-line de la crama, în cadrul căreia se are în
vedere asigurarea transportului gratuit pentru clienții săi.
Începând cu luna mai 2021 VIFRANA introduce sistemul de evaluare națională Nutrinform, echivalentul
sistemului italian de etichetare nutritionala Nutrinform Battery, care abordează alimentele ca surse de
energie, considerându-le precum o serie de baterii pe care consumatorul le folosește pentru a obține
energia zilnică. Aceasta este o decizie de conformare voluntară motivată de dorința de informare a
consumatorilor cu privier la aportul de energie al vinurilor VIFRANA.

14.Descrierea activității
Activitatea societății presupune cultivarea strugurilor, urmată de producerea și comercializarea vinului
organic. Distribuția produselor pe piață se face preponderent prin intermediul lanțurilor de magazine, atât
pe plan intern, cât și extern, asigurând astfel certitudinea și predictibilitatea încasărilor și a cashflow-ului.
Certificarea vinului organic începe de la viță de vie și urmărește întregul lanț de vinificare, până la
îmbuteliere. Vița de vie trebuie cultivată în acord cu principiile agriculturii ecologocie, care exclude
utilizarea fertilizatorilor, fungicidelor, pesticidelor și ierbicidelor chimice artificiale. Concentrația de sulfiți
în vinul organic certificat nu trebuie să depășească 100 mg la litru.
În lipsa aditivior, a sulfiţilor şi a altor tehnici de manipulare, vinul organic este alternativa sanatoasa care
pastreaza insa savoarea, istoria și rafinamentul vinului conventional. Vifrana vine în intampinarea noilor
tendinte manifestate la nivel global cu un produs finit integral bio, care raspunde celor mai inalte
standarde calitative, fiind rezultatul incidentei materiei prime organice și al fluxului tehnologic inovator,
integral ecologic.
Vifrana deține certificare internațională bio pe materie prima, pe produs și inclusiv pe unitate de
producție: certificare ZENTRALLABOR WITOWSKI (cel mai exigent laborator de analize bio din Europa);
certificare IFS – High Level (International Featured Standards), ISO 9001 și ISO 22000.
Emblema DOC, obținută pentru toate vinurile, constituie garantia calitatii vinului, a carui producere
presupune:
✓ utilizarea soiului atestat;
✓ respectarea metodelor specifice de cultura a vitei de vie, inclusiv respectarea incarcaturii de
rodire și a productiei maxime de struguri la hectar;
✓ vinificarea, maturarea, conditionarea și imbutelierea vinului în interiorul arealului de producere
delimitata;
✓ respectarea tehnologiilor specifice de vinificare, maturare, livrare;
✓ incadrarea în parametrii de compozitie ai tipului de vin atestat.

2

Vinul petiant este un vin ușor efervescent, cu o perlație ușoară. Această efervescență este sub nivelul altor
spumante, dar suficient pentru a intensifica fructuozitatea și prospețimea vinului.
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Crama Vifrana, tehnologie de top a grupului Della Tofola și arhitectură unică în România, înseamnă
vinificație gravitațională, prin zona de producție semiîngropată și zona de învechireîngrobată în pânze
diafragmate pentru nestresarea mustului și menținerea temperaturilor constante în mod natural;
sistem centralizat automat de evacuare a noxelor în timpul vinificării.

14.1 Modelul de afacere Vifrana ~ Vin organic de la bob la pahar~
Viziune
Viziunea Vifrana – o piață internațională a vinurilor organice, în care sortimentele românești Vifrana să fie
cunoscute, apreciate și „respectate”
Misiune
Misiunea societății este aceea de a rămâne în avangarda producătorilor de vin bio în România și
promotorul vinului organic românesc pe piețele externe, prin răspunsuri inovatoare și proactive la
provocările specifice unui sector emergent. Vifrana își propune să încurajeze opțiunea consumatorilor
pentru o alternativă sanatoasă la produsele viticole tradiționale.
Valori
Valorile care ghidează formularea strategiilor și obiectivelor strategice, dar și operaționalizarea acestora
gravitează în jurul principiului integrității, al orientării spre creștere și spre piață: calitate fără compromis,
conectarea la piața externă și tendințele acesteia, valorificarea oporunităților prin colaborări cu parteneri
strategici externi, inovare, responsabilitate și eficiență. Toate acestea au modelat managementul vizionar
care orientează conducerea afacerii Vifrana.
Obiective și direcții strategice de dezvoltare
 Diversificarea ofertei raportat la cererea de vinuri ecologice și produse derivate
 Dezvoltarea prezenței pe piețele externe: Germania, Olanda, Suedia și UK, unde în anul 2020
vânzările de produse organice au crescut în condiții de pandemie cu 20%, iar creșterea pieței
vinuri BIO spumante este esimată la 47%3
 Consolidarea prezenței pe piața internă prin pătrunderea în HORECA cu un sortiment dedicat
 Intensificarea promovării brandului pe piețele externe prin participarea la târguri și competiții
internaționale: Raw Wine la Londra, Berlin în 2021 și Los Angeles și New York 2022, dar și
Millésime Bio 2021-Franta 2021
 Optimizarea procesului de productie prin achizitia unei linii de imbuteliere automata cu presiune,
suplimentarea rezervoarelor existente, achizitii utilaje de balotat coarde, utilaj preteiere coarde,
instalatii de stropit
 Listarea pe piața românească de capital și valorificarea oportunităților de finanțare și creștere de
vizibilitate
 Implementare plan de management al riscului climatic
3

https://techround.co.uk/news/uk-sales-of-organic-food-and-wine-soar-over-2020/
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 Dezvoltarea unei linii complete de produse secundare bio pentru uz cosmetic / farmaceutic
Focusul societății a fost, de la bun început, desfășurarea unei activități integral ecologice, produsele
comercializate satisfăcând cerințele unui raport strict de analize pesticide, dar și de calitate / performanță
/ cost /. Volumul crescând de comenzi onorate cu succes a adus un plus de imagine și notorietate pe piața
locală, brandul cunoscând astfel o creștere sănătoasă pe segmentul pieței vinului organic, alimentată de
înclinația spre abilitatea de inovare și diversificare în tandem cu cerințele consumatorilor.
Modelul de afacere presupune, astfel, desfacerea produselor de cea mai înaltă calitate la prețuri extrem
de competitive preponderent prin marii distribuitori de retail în țară și pe piețe europene, în condițiile
asigurării celui mai înalt standard de calitate pentru materia primă și a unui proces logistic de
aprovizionare și desfacere bine controlat și monitorizat. Pătrunderea și desfacerea pe piețele externe se
face prin parteneri distribuitori consacrați pe produse viticole convenționale și organice și în baza
certificatelor de conformitate acordate de către cele mai exigente laboratoare de analiză și certificare de
produse organice (bio).

14.2 Tehnologia Cramei
Rezultatul sinergiei dintre o conducere pasionată și
vizionară și expertiza în tehnologii pentru vinifcație a
furnizorului italian DELLA TOFFOLA a transformat
proiectul Cramei Vifrana într-o soluție tehnologică și
arhitecturală unică la nivel național.
Proiecția arhitecturala a fost impusa de
condiționările tehnologice și de fluxurile din
exploatare specifice unui circuit integral ecologic.
Crama a fost concepută pentru a asigura procesarea
întregii producții de struguri provenită din cultura
proprie de viță de vie (129.19 ha).
Arhitectura Cramei localizează hala de procesare la
cota -4,30m, iar deasupra terenului înălțimea Cramei
ajunge la 5,4m. Zonele intermediare de legatură, dar
și funcționale sunt dispuse pe o zonă de subsol și o zonă de parter.
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Zona de subsol conține spațiul de pregatire a expediției
vinurilor îmbuteliate, o zona de testare și cupaje, precum
și legaturile cu hala de procesare, zona de invechire a
vinurilor și zona de parter. Parterul administrativ are în
componenta un laborator, zona de îmbuteliere, ambalare
și pregatire pentru expediție.
Aria subsolului dedicată învechirii vinurilor în baricuri este
concepută ca un spatiu tradițional de cramă, având
acoperiș curb din beton armat. Tot acest spațiu este
acoperit cu pamant de 1 m grosime pentru a asigura
confortul termic și menținerea umidității controlate.
Hala de procesare are o structura zveltă acoperită cu
ferme metalice cu o deschidere de 27,5 m. Traveile sunt
de 5 m, din structură de beton armat pe o lungime de 35
m plus o travee exterioară care acomodează platforma
tehnologica de descărcare-sortare a strugurilor. Înălțimea
halei este de 9,70m la cornișă.
Efortul investițional succesiv în automatizarea proceselor
tehnologice s-a concretizat în:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instalații integral ecologice
Tehnică de procesare a strugurilor gravitațională
Sistem centralizat și automat de evacuare a noxelor în timpul vinificației – Unic în Romania
Pentru operatiile de transvazare în crama au fost prevazute pompe cu piston, pompe mono și
pompe peristaltice.
Gestiune automată a temperaturii produselor prin tablouri electrice
Zonă de învechire îngropata în pânze diafragmate, menținând natural o temperatură de 15 grade
700 baricuri de stejar ars, cu o ardere de nivel medium și medium plus, pentru învechire
Capacitate de productie, depozitare, invechire 120% față de producția curentă a plantației
(rezervă de producție)

Toate utilajele și instalațiile au fost achiziționate
pentru a optimiza intregul proces de prelucrare,
deservind următoarele etape specifice:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

receptie și prelucrare struguri;
presare usoara;
filtrare pentru clarifiere;
vinificare;
fermentatie;
stocare și stabilizare;
racire;
filtrare vin;
operatiuni de transvazare;
invechire.

Dotările tehnologice ale plantației cuprind:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Masina cules automata cu selector ALMA SELECTA
4 Tractoare vitivinicole MC CORMICK F100
2 masini de dezinierbat Clemens Muliclean
2 cisterne inox cu snec- transport struguri
4 masini de stropit
2 tractoare vitivinicole NEW Holland T4040
Un tractor Staer
remorci transport, cisterne, freze, lamă nivelare,
utilaje de scos coardele taiate
➢ linie semiautomata bag în box 2,3,5 și 10 l
15
➢ filtru cu placi
➢ masina dopuire pilfer (sticle cu filet)

14.3 Oferta Vifrana
Crama Vifrana se afla lângă localitatea Adamclisi, la 65 km de țărmul Marii Negre, în județul Constanța.
Zona Adamclisi a fost delimitată ca areal viticol pentru producerea vinului cu Denumire de Origine
Controlata. Dovada purității ecologice a zonei stăîn includerea sa în aria naturala protejata “Natura
2000”4, rețea europeană de ocrotire a habitatelor și condițiilor naturale de viață.
Un vin cu denumire de origine controlată DOC este un vin care se obţine în areale viticole strict delimitate,
din soiuri recomandate şi recunoscute pentru potenţialul lor de a produce vinuri înalt calitative şi
reprezentative pentru zonele din care provin, cu respectarea unor condiţii specifice de cultivare a viţei de
vie și de procesare a vinului, atent controlate din punctul de vedere al comercializării în toate fazele de
producere de o autoritate competentă, evaluate din punct de vedere organoleptic şi al calităţilor fizicochimice.5 De asemenea, Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a vinului „Adamclisi” din
România în Registrul Denumirilor de Origine Protejate (DOP). Produsele cu certificarea DOP sunt cele care
au cea mai puternică legătură cu regiunea din care provin.6
Vinul produs de Vifrana a fost conceput nu doar ca un vin de calitate, ci și ca unul ecologic, legal atestat
DOC și certificat de Austria Bio Garanție.

4http://www.mmediu.ro/img/attachment/33/arii-naturale-protejate-547857c988eb0.pdf
5

https://www.onvpv.ro/ro/content/insemnul-de-certificare-originii-si-autenticitatii-vinurilor-docig-hologramadocigvarietal
6
https://ec.europa.eu/romania/news/20200730_adamclisi_dop_ro
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Crama Vifrana este o podgorie tânară, a cărei
înființare a început în anul 2006 și s-a finalizat în
2008. Via nu este supusă tratamentelor chimice,
fiind tratata organic, respectând cerințele impuse
de organismele de certificare ecologică.
Culegerea strugurilor se realizează manual. Fiecare
bob de strugure este urmarit de la înmugurire până
la coacere și fiecare picatură de vin este ținută sub
atenta observație de la momentul zdrobirii boabei
pana la cel al maturarii complete a sevei sale.
Sursa: Emitentul

Oferta de produse a societății este diversificată, îmbinând în mod natural simbolul nobleței și al
rafinamentului cu cel al distincției. Farmecul sortimentelor deriva din intersectia aromei tradiționale cu
tehnologia de procesare inovatoare, integral ecologica, având menirea de a satisface cele mai inalte
standarde calitative. Toate sortimentele sunt din soiuri pure, fiind procesate din plantații proprii
certificate ecologic.

Tabel nr.1 Oferta Vifrana
GAMA RETAIL BOB CU BOB

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Pinot Noir

Rose - Pinot Noir

Învechit în butoaie de
stejar prăjit un an
Alc. -12% vol
Extract sec - 29.2 g/l
Aciditate tartică - 5.25 g/l
Conţinut de sulfiţi - total
61.4 mg/l (limita maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007 şi Nr. 889/2008
- 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.4 g/l

Medaliat cu Medalia de
Argint la Premiile de
Excelență “Vinul Ro”
2012 – pentru vinuri
vândute în rețeaua
retail.
Alc. -14% vol
Extract sec - 23.2 g/l
Aciditate tartică - 5.77 g/l
Continut de sulfiți - total
79.0 mg/l (limita maximă
admisă conf. Reg. CE
Nr. 1234/2007 și Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător - 1.9 g/l

Alc. -13.0% vol
Extract sec - 27.7 g/l
Aciditate tartică - 6.5
g/l
Conţinut de sulfiţi mai puțin 15.0 mg/l
(limita
maximă
admisă conf. Reg. CE
Nr. 1234/2007 şi Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător - 6.5
g/l

Învechit în butoaie de
stejar prăjit un an
Alc. -13% vol
Extract sec - 26.3 g/l
Aciditate tartică 5.09 g/l
Conţinut de sulfiţi total 64.49 mg/l
(limita
maximă
admisă conf. Reg. CE
Nr. 1234/2007 şi Nr.
889/2008 - 100 mg/l)
Zahăr reducător 2.49 g/l

Alc. -13.5% vol
Extract sec - 20.9
g/l
Aciditate tartică 6.6 g/l
Conţinut de sulfiţi
- total 43.0 mg/l
(limita maximă
admisă conf. Reg.
CE Nr. 203/2012 150 mg/l)
Zahăr reducător 1.6 g/l
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GAMA RETAIL ZECE (10)

Cabernet Sauvignon

Pinot Noir

Chardonnay

Rose –Pinot Noir

Medaliat cu Medalia de Aur la
concursul national "Strugurele de Aur"
2011.
Alc. -13% vol
Extract sec - 29.2 g/l
Aciditate tartică - 5.77 g/l
Continut de sulfiți - 27.5 mg/l (limita
maximă admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007 și Nr. 889/2008 - 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.2 g/l

Alc. -13% vol
Extract sec - 26.9 g/l
Aciditate tartică - 5.28 g/l
Conținut de sulfiți - 59.39
mg/l
(limita
maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007 și Nr. 889/2008
- 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.59 g/l

Alc. -14.5% vol
Extract sec - 23.0 g/l
Aciditate tartică:5.1 g/l
Conținut de sulfiți - 74
mg/l (limita maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007
și
Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător - 1.91 g/l

Alc. -13.5% vol
Extract sec - 20.9 g/l
Aciditate tartică - 6.6 g/l
Conținut de sulfiți - 43 mg/l (limita
maximă admisă conf. Reg. CE Nr.
203/2012 - 150 mg/l)
Zahă
reducător:1.6g/l

GAMA HORECA PATRICIAN

Cabernet Sauvignon

Pinot Noir

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Rose Pinot Noir

Medaliat cu Medalia de
Aur la concursul național
"Strugurele de Aur" 2011.

Alc. -13% vol
Extract sec - 26.9 g/l
Aciditate tartică - 5.28 g/l
Continut de sulfiți - 59.39
mg/l (limita maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007
și
Nr.
889/2008 - 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.59 g/l

Medaliat cu Medalia
de Bronz la
concursul
internațional
"International Wine
Guide Spain 2013".

Alc. -13.0% vol
Extract sec - 27.7 g/l
Aciditate tartică - 6.5
g/l
Continut de sulfiți mai pu'in de 150 mg/l
(limita maximă
admisă conf. Reg. CE
Nr. 1234/2007 și Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător - 6.5
g/l

Alc. -13.5% vol
Extract sec - 20.9
g/l
Aciditate tartică 6.6 g/l
Continut de sulfiți
- 43.0 mg/l (limita
maximă admisă
conf. Reg. CE Nr.
203/2012 - 150
mg/l)
Zahăr reducător 1.6 g/l

Medaliat cu Medalia de
Bronz la concursul
internațional
"International Wine Guide
Spain 2013".
Alc. -13% vol
Extract sec - 29.2 g/l
Aciditate tartică - 5.77 g/l
Continut de sulfiți - 27.5
mg/l (limita maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007 și Nr.
889/2008 - 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.2 g/l

Alc. -14.5% vol
Extract sec - 23.0 g/l
Aciditate tartică - 5.1
g/l
Continut de sulfiți 74.0 mg/l (limita
maximă admisă conf.
Reg. CE Nr.
1234/2007 și Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător 1.91 g/l
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GAMA HORECA - SYMPOSION

Cabernet Sauvignon

Feteasca Neagra

Syrah

Chardonnay

Medaliat cu Medalia de Aur la
ICWB 2013.

Medaliat cu Medalia de
Argint
la
concursul
internațional de vinuri
Mundus Vini - Nurenberg
2012.
Alc. -13% vol
Extract sec - 31.5 g/l
Aciditate tartică - 5.1 g/l
Continut de sulfiți - 64.0
mg/l
(limita
maximă
admisă conf. Reg. CE Nr.
1234/2007 și Nr. 889/2008
- 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.0 g/l

Medaliat cu Medalia de
Argint
la
Concursul
internațional de vinuri
MUNDUS
VINI
wine
contest - Nurenberg Nov.
2012.

A obtinut 84 de puncte la
Concursul international de
vinuri MUNDUS VINI Nurenberg Nov. 2012.

Alc. -14% vol
Extract sec - 34.9 g/l
Aciditate tartică - 5.47 g/l
Continut de sulfiți - 69.0 mg/l
(limita maximă admisă conf.
Reg. CE Nr. 1234/2007 și Nr.
889/2008 - 100 mg/l)
Zahăr reducător - 2.4 g/l

Alc. -13% vol
Extract sec - 33.9 g/l
Aciditate tartică - 5.47 g/l
Continut de sulfiți - 69.1
mg/l (limita maximă admisă
conf.
Reg.
CE
Nr.
1234/2007 și Nr. 889/2008 100 mg/l)
Zahăr reducător - 1.8 g/l
GAMA RAW ORGANIC DRACULETTE

DRACULETTE NOIR

Alc. -14% vol
Extract sec - 23.5 g/l
Aciditate tartică - 6.3 g/l
Continut de sulfiți - 76.8 mg/l
(limita maximă admisă conf.
Reg. CE Nr. 1234/2007 și Nr.
889/2008 - 150 mg/l)
Zahăr reducător - 1.9 g/l

DRACULETTE VIN BIO ALB
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Sortimentul CASINO este singurul vin aromatizat bio cu pelin lansat pe piața din România, iar gama
Draculette este prima gama Raw Organic lansată în România, presupunând:
•
•
•
•
•

14.4

struguri ecologici
vinificatie cu drojdii salbatice
absența adaosurilor de sulfiti
vinificație gravitatională
îmbuteliere fără nicio filtrare

Analiza SWOT
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15. Informații cu privire la acțiuni și la structura acționariatului
Noul capital social al societății este de 10.043.671,4 lei contribuit în numerar și în natură, subscris și vărsat
integral, împărțit în 50.218.357 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, liber transferabile, fiecare
având o valoare nominală de 0,2 lei. La momentul redactării Memorandumului, structura acționariatului
Societății „Vifrana S.A.” este următoarea:
Tabel nr. 2 Structură acționariat, dețineri semnificative
Nr.crt.

1.
2.
3.
4.

Acționar

Aport în
numerar (lei)

Aport în
natură –
terenuri
(lei)

Aport total la
capitalul social
(lei)

Nr. total de
acțiuni
deținute

Procent din
capitalul social

FRÂNCU VASILE
FRÂNCU EUGENIA
CLINI LAB SRL
Alți acționari – tip listă
(86 acționari, dintre care
7 persoane juridice)

466.273
1.276
1.111.111
3.132.954,4

2.571.105
2.760.952
-

3.037.378
2.762.228
1.111.111
3.132.954,4

15.186.890
13.811.140
5.555.555
15.664.772

30,2417%
27,5022%
11,0628%
31,1933%

TOTAL

10.043.671,4

50.218.357

100%

15.1 Estimarea anticipată a valorii de piață a afacerii Vifrana
La data de 14 decembrie 2020, s-a încheiat plasamentul privat derulat prin sistemul Bursei de Valori
București a 21.220.322 acțiuni nou emise de către Vifrana S.A. în conformitate cu hotărârea AGEA nr.
3/27.11.2020 (Oferta) în urma căruia capitalul social a fost majorat cu 4.244.064,4 lei. Capitalul social
rezultat este de 10.043.671,4 lei împărțit în 50.218.357 acțiuni.
Acțiunile nou emise au fost subscrise în plasamentul privat la un preț de emisiune de 0,45 lei / acțiune,
din care 0,25 lei a reprezentat prima de emisiune. Prețul de emisiune a fost determinat în urma acordării
reducerii de 25% pentru investitorii participanți la plasamentul privat, reducere aplicată la valoarea
estimată de piață a Societății în ipoteza subscrierii integrale a Ofertei.
În consecință, la un preț de 0,45 lei /acțiune, valoarea Societății post-ofertă este de 22.598.260,65 lei,
echivalent a 4,63 mil. euro.
Valoarea capitalizării anticipate a Societății estimată în vederea derulării plasamentului privat, precum și
metodele de evaluare sunt prezentate mai jos.
Anterior derulării plasamentului privat, estimarea valorii de piață a societății Vifrana S.A. s-a realizat prin
două abordări consacrate în exercițiul de evaluare a unei societăți, respectiv abordarea prin venit și
abordarea prin piață.
15.1.1. Abordarea prin venit, al cărei principiu este acela de a evalua o afacere prin prisma
potențialului acesteia de a genera venituri viitoare, implică, cel mai adesea, aplicarea metodei
actualizării fluxurilor viitoare de numerar (discounted cash-flow free to firm – DCF). Această metodă
presupune estimarea valorii prezente – pe baza unei rate de actualizare – a beneficiilor viitoare pe
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care le poate genera societatea prin activitatea pe care o desfășoară, în condiții de continuitate a
activității.
Premisele evaluării
i. Modelul a integrat informațiile financiare și operaționale istorice și previzionate puse la dispoziție
de către conducerea societății. Informațiile financiare de previziune, precum planul de afaceri,
ipoteze și informații suplimentare privind structura de finanțare, nivelul investițiilor etc. prezintă
perspectiva și intențiile managementului asupra poziției financiare și performanței așteptate. În
modelul de evaluare, s-a pornit de la premisa că acțiunile ofertate, în număr de 23.333.334, sunt
subscrise în totalitate.
ii. Intermediarul a analizat informațiile furnizate de către managementul Vifrana în raport cu
informațiile publice - din surse credibile și verificate - privind perspectivele de creștere ale
sectorului, industriei în context national și European, tendințele principale în sector, factori de risc
și oportunități specifice industriei și, în contextul factorilor și evoluțiilor preconizate în mediul
extern proximal societății, apreciază că previziunile pe care a fost construit modelul sunt credibile
și realizabile.
iii. Estimarea valorii de piață prin metoda actualizării fluxurilor de numerar se bazează pe ipoteza
conform căreia Societatea va continua să își desfășoare activitatea conform principiului continuării
activității pentru o perioadă nedefinită.
iv. Validitatea evaluării este condiționată de informațiile și ipotezele utilizate, care nu sunt exhaustive
și conțin limitări interne. Între rezultatele operaționale și financiare previzionate și cele realizate
pot interveni diferențe generate de incertitudini legate de domeniul de activitate al Societății, de
evoluția condițiilor economice la nivel de sector, macroeconomic sau global, sau de condiții de
mediu natural neprielnice, factori nepredictibili pentru management la data evaluării.
Intermediarul și emitentul nu își asumă răspunderea pentru aceste divergențe.
Ipotezele modelului
Premisele evaluării au fost realizate ținând cont de proiecțiile financiare viitoare estimate de către
conducerea societății. Astfel, au fost luate în considerare următorii factori: strategia pe termen scurt și
mediu furnizat de către management, factorii macroeconomici, situația financiară actuală și viitoare a
societății, evoluția în timp a acesteia conform estimărilor indicatorilor cheie furnizate de management,
tendințele din sector, nivelul investițiilor preconizate. Toate estimările au fost realizate de către
managementul societății, pornind de la situația individuală a societății, corelată cu evoluția și tendințele
sectorului din care face parte. Deși apreciate drept realizabile, din motive de risc de afacere sau de risc
natural, estimările managementului Societății prezintă un anumit grad de incertitudine pe care investitorii
sunt încurajați să îl evalueze pe cont propriu.
Modelul include infuzia de capital urmărită prin emisiunea de noi acțiuni ofertate în cadrul plasamentului
privat, ipoteza modelului de evaluare fiind aceea în care, în cadrul plasamentului privat, s-ar fi subscris
întregul număr de acțiuni ofertate, respectiv 23.333.334 acțiuni.
Evaluarea a ținut cont de evoluția recentă a afacerii pe piața internă și externă, perspectivele de extindere
a prezenței pe piețele externe susținute de contractele pe termen lung cu retaileri externi, gradul de
îndatorare scăzut după rambursarea creditului bancar, precum și perspectivele agriculturii ecologice și ale
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viticulturii organice evaluate de studii științifice de specialitate, mai ales în contextul programului
european Green Deal.
Modelul nu ia în considerare posibile evoluții macroeconomice cu impact major asupra mediului economic
exterior al societății sau asupra pieței de profil.
Din motive de prudență și protecție a investitorilor, previziunile privind fluxurile viitoare de numerar au
fost construite pe un scenariu de bază care a exclus noile direcții strategice și planuri de dezvoltare,
precum și veniturile potențiale generate de acestea. Acesta cuprinde exclusiv proiecția unei creșteri
organice, naturale, în condițiile valorificării potențialului activității și a pieței de desfacere actuale.
Astfel, pentru perioada de previziune 2021-2025, modelul prevede o rată compusă anuală de creștere a
cifrei de afaceri de 13,6% și de 10% a veniturilor din exploatare.
Veniturile din producția în curs de execuție se consideră a păstra aceeași valoare absolută de-a lungul
perioade, ponderea acestora în total venituri diminuându-se de la 51% în 2020, la 37,4% în 2025.
Valoarea medie a marjei brute operaționale pentru perioada 2021-2025 este de 24,4%, iar a marjei
EBITDA, de 49,5%.
În mod concret, metoda DCF estimează valoarea prezentă a fluxurilor viitoare de numerar și implică:
(1) previzionarea fluxurilor viitoare de numerar pentru orizontul de timp selectat care, în cazul
Vifrana S.A., a fost stabilit la intervalul de timp 2021-2024, consideram un termen mediu de
investire;
(2) determinarea „valorii terminale”, definite ca valoarea estimată a societății după perioada de
previzionare. În modelul construit, valoarea terminală s-a calculat după metoda creșterii perpetue
care presupune că afacerea va continua să genereze fluxuri nete de numerar la o rată constantă
de creștere pe o perioadă nedeterminată;
(3) stabilirea ratei de actualizare utilizată pentru a determina valoarea prezentă a veniturilor viitoare
generate de afacere, pentru un investitor, luând în considerare riscurile presupuse de realizarea
acestor venituri. În modelul de evaluare aplicat pentru Vifrana S.A., rata de actualizare s-a
determinat pe baza costului mediu ponderat al capitalului, care este o funcție de costul
capitalurilor proprii și, respectiv, costul datoriilor;
(4) estimarea valorii Vifrana S.A. pe baza fluxurilor nete de numerar actualizate urmată de estimarea
valorii capitalului propriu și a valorii pe acțiune
Simularea a cuprins trei perioade distincte (three stages DCF model) care au fost apoi actualizate pentru
momentul prezent:
•

2021-2024 – fluxuri construite pe baza previziunilor furnizate de către conducerea societății pe baza
planului de afaceri și în contextul economic sectorial, macroeconomic și global.

•

2025-2029, perioadă pentru care s-a utilizat o rată de creștere constantă de 3% p.a. a fluxurilor de
numerar

•

> 2029, perioadă de creștere perpetuă, cu o rată de 1% p.a., considerată standard în practica
evaluării.
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Păstrând notațiile uzitate în practica de specialitate internațională, modelul aplicat pentru valoarea
actualizată a fluxurilor nete de numerar (FCFF) poate fi redat astfel:
𝑡=𝑛

𝑃𝑉 = ∑ (

𝐹𝐶𝐹𝐹𝑡
𝐶𝐹𝑛+1
)
+
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔) ∗ (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛

𝑡=1

unde, PV= valoarea actualizata a FCFF
WACC = media ponderata a costului de capital, este folosită ca rată de actualizare a fluxurilor de numerar.
Aceasta ia în considerare atât
- rata de rentabilitate a instrumentelor financiare fără risc (risk free rate), în mod specific
randamentul titlurilor de stat pe orizont lung și previziunile pentru acestea pentru anii analizați anume 5,50% pentru 2021 și 6,00% pentru următorii ani
- cât și remunerarea pentru riscurile asumate de investitor (risk premium), în mod specific 9%.
În calculul WACC coeficientul beta, care măsoară riscul sistemic, mai precis a unei acțiuni în comparație
cu întreaga piață, a fost apreciat la valoarea de 0,5, pe baza analizei comportamentului prețului acțiunilor
unor societăți din aceeași categorie în comparație cu piața.
g = rata de creștere perpetuă
n = lungimea perioadei de creștere 2021-2029 (perioada de creștere accelerată și perioada de creștere
constantă)
În urma aplicării modelului mai sus prezentat, valoarea de piață a societății VIFRANA S.A. rezultată prin
aplicarea metodei actualizării fluxurilor de numerar este de 26.641.348 lei, respectiv, 5.550.281 euro.
15.1.2. Abordarea prin piață raportează afacerea evaluată la alte societăți relevante din sector, valoarea
de piață fiind dedusă în comparație cu valoarea de piață a societăților selectate.
În timp ce abordarea prin venituri prezintă o valoare actuală a societății în funcție de capacitatea estimată
a acesteia de a genera venituri viitoare într-un mediu economic incert, metoda comparației evaluează
afacerea în raport cu afaceri similare considerate drept reprezentative pentru sectorul de referință.
Indicatorii financiari care au fost luați în calcul și respectiv utilizați pentru compararea multiplilor
Emitentului obținuți din valoarea calculată conform metodei DCF cu cei ai societăților similare sunt
următorii:
➢ P/E – Price Earning Ratio (prețul pe acțiune / profitul net pe acțiune) – acest indicator este utilizat
pentru a stabili dacă prețul unei acțiuni este evaluat “în mod corect” față de prețul acțiunii unei
societăți din același domeniu de activitate sau un domeniu apropiat. Valoarea indicatorului exprimă
perioada (în ani) în care acționarii își pot recupera investiția realizată prin achiziționarea acțiunilor
societății respective. Cu cât valoarea PER este mai mică, cu atât orizontul de timp de recuperare a
investiției este mai scurt și, deci, mai în favoarea investitorului potențial.
➢ EV/S – Enterprise Value per sale (valoarea societății/ cifra de afaceri) – indică valoarea de piață a
unei unități monetare (1 leu) din vânzările firmei. Indicatorul este relevant doar la compararea unor
societăți din domenii de activitate similare.
➢ EV/EBITDA și EV/EBIT – Enterprise Value Per EBITDA și EBIT (valoarea societății / profitul operațional
înainte de amortizare, respectiv / profitul înaintea cheltuielilor financiare și cu impozitul pe profit) 24

măsoara prețul pe care acționarii îl plătesc pentru un anumit nivel al veniturilor, indicând cât de
„scumpă” este o acțiune a societății.
Ca și etape în abordarea evaluării prin metoda multiplilor, s-au considerat următoarele faze de lucru:
a) S-au stabilit societățile similare ca și obiect de activitate cu cel al VIFRANA S.A. listate pe piețele
Europei centrale și de est și ale Europei occidentale.
Menționăm că nu s-au identificat cultivatori de viță de vie / producători de vin exclusiv ecologic
listați la bursele avute în vedere, fapt ce ar impune un factor de corecție aferent profilului organic
al Vifrana, în avantajul acesteia. Având în vedere indisponibilitatea informațiilor care să permită
rigoare în determinarea acestui factor, modelul nu include o astfel de ajustare.
b) S-au calculat multiplii de evaluare pentru societățile similare societății evaluate, precum și media
relevantă a multiplilor pe regiune (Europa Centrală și de Est – regiunea în care activează Vifrana S.A.
și Europa Occidentală – regiunea cu principala piață externă care se preconizează că va absorbi 50%
din produsele Vifrana în următorii doi ani). Pentru relevanța sporită având în vedere piața în care
operează și pe care este listată, societatea Purcari Wineries a fost preluată ca entitate singulară în
exercițiul de evaluare prin multipli
c) S-a calculat valoarea potențială de piață a Vifrana S.A. în raport cu valorile medii ale fiecăruia dintre
multiplii societăților selectate, ca o medie ponderată în care multiplul Purcari Wineries reprezintă
50%, media multiplilor pe Europa Centrală și de Est 30%, iar media multiplilor pentru Europa
occidentală, 20%.
d) Valoarea estimată de piață a Vifrana după metoda comparației s-a calculat ca medie aritmetică
simplă a valorilor celor patru multipli.
Rezultatele aplicării acestei metode sunt prezentate mai jos:
Tabel nr.3 Rezultatele aplicării abordării prin piață
PER
Societăți selectate7

Valoare
Vifrana (lei)8

EV/
EBITDA

Valoare
Vifrana
(lei)2

EV/S

Valoare
Vifrana (lei)2

EV/
EBIT

Valoare
Vifrana (lei)2

Europa Centrală și de
Est

12,8

29.759.811

-

-

1,7

9.008.279

-

Europa Occidentală

44,8

104.608.455

18,3

88.497.467

3,8

19.724.305

32,2

106.417.460

Purcari Wineries

11,2

26.181.106

8,0

38.599.017

2,8

14.326.619

9,4

30.900.528

Valoare
Vifrana9

medie

42.940.188

19.299.508

13.810.654

68.658.994

Valoare Vifrana metoda comparației: 36.177.336
Valoarea estimată de capitalizare de piață a Vifrana S.A. comparativ cu eșantionul de societăți listate pe
piață internă și piețele internaționale este de 36.177.336 lei.

7

Simbolurile selectate sunt: (CEE) WINE, VAC, KTJV, ABRD, AMB, BD62; (WE) MASI, ADVI, CDGP, SWA, GUS, RIO, ALLAN, MLCAC,
VRAP, BDL, LPE, RCO, IWB, ARCUS, ALTIA, RI. Sursa informațiilor: Bloomberg
8 Valoarea companiei Vifrana la media multiplilor calculați pentru companiile selectate (CEE, EO, PW)
9 Medie ponderată
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În urma aplicării celor două metode, a rezultat o evaluare estimativă a capitalizării anticipate de 31.409.342
lei respectiv, de 5,23 Mil EUR, echivalent a 0,6 lei/acțiune în ipoteza subscrierii integrale a ofertei derulată
în perioada 7 – 14 decembrie 2020. Aceasta a fost calculată ca medie aritmetică simplă a valorilor rezultate
din aplicarea metodei actualizării fluxurilor viitoare de numerar (26.641.348 lei) și a metodei comparației
prin multiplii de piață (36.177.336 lei).
Valoarea de piață a societății în urma derulării efective a plasamentul privat de acțiuni nou emise, în
perioada 07 decembrie – 14 decembrie 2020, este de 22.598.260,65 lei, respectiv, 4,63 mil. euro

16. Conducerea societății
Societatea Vifrana S.A. este organizată juridic sub forma de societate pe acțiuni administrată în sistem
unitar de către un Consiliu de administrație format din 3 membri, dintre care un membru independent și
un administrator ne-executiv, iar conducerea executivă este delegată către un Director general.
16.1. Consiliul de administrație
Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor întrunită la 26.03.2021, membrii Consiliului de
administrație ai Vifrana S.A., cu un mandat de 2 ani, sunt:
➢ Domnul Octavian Vucmanovici, președinte al Consiliului de administrație și Director General.
Dupa implicarea activă într-un un lung șir de inițiative antreprenoriale, precum CONFIDENCE FIVE
SRL si MARGARITELLI ROMANIA SRL, domnul Octavian Vucmanovici fructifică oportunitatea
investitională creată de armonizarea politicilor de subvenționare, dupa aderarea României la UE,
prin extinderea culturii de viță de vie de la Adamclisi și înființarea societății Vifrana SA.
Domnul Vucmanovici s-a înrolat în administrarea executiva a societății încă de la înființare, moștenind
pasiunea cultivării strugurilor de la familia sa cu o amplă tradiție în procesarea vinului. Conducerea
executiva a Vifrana SA este asigurată de domnul Octavian Vucmanovici, în calitate de director executiv, și
de doamna Harieta Partal, în funcția de director financiar.
Domnul Octavian Vucmanovici, architect cu spirit antreprenorial, s-a înrolat în administrarea executiva a
societății încă de la înființare, moștenind pasiunea cultivării strugurilor de la familia sa cu o amplă tradiție
în procesarea vinului. Dupa implicarea activă într-un un lung șir de inițiative antreprenoriale, precum
CONFIDENCE FIVE SRL și MARGARITELLI ROMANIA SRL, domnul Octavian Vucmanovici fructifică
oportunitatea investitională creată de armonizarea politicilor de subvenționare, dupa aderarea României
la UE, prin extinderea culturii de viță de vie de la Adamclisi și înființarea societății Vifrana SA. Finalizarea
studiilor de arhitectură a reprezentat un aport la construcția Cramei, aceasta devenind un proiect
arhitectural unic în România, iar spiritul său antreprenorial a pus bazele unei afaceri integral ecologice,
acceptând provocarile unui segment emergent pe atunci.
➢ Domnul Eusebiu Burcaș, administrator independent. Cu expertiză în consultanță în management
și vânzări, este specialist în elaborarea şi implementarea planurilor de afaceri, de marketing
precum şi ale bugetelor şi cash flow-urilor, având experiență profesională în funcții cheie în cadrul
companiilor:
•
•

Președinte Asociatia BURCASH – Managementul Banilor, ONG cu scop de promovare a educatiei
financiare si imbunatatirea calitatii vietii.
Director General - Burcash Training & Coaching, Servicii de consultanta în management
financiar,management strategic si vanzari.
26

•
•
•

Managing Partner- SWOT CONSULTING S.R.L., Servicii profesionale de consultanta în management si
vanzari
Director executiv- De KLAUSEN Consult S.R.L., Servicii de training si consultanta
Director de vânzări - AUGUSTA PAPIER S.R.L, SOTEL COMPUTER S.R.L.

Orator şi trainer experimentat, domnul Burcaș a elaborat și susținut 7.900 de ore de training si workshopuri, la care se adaugă peste 15 conferințe naționale și internaționale în domenii precum finanțe, vânzări,
marketing,management, networking si relatii personale.
➢ Domnul Luca Vucmanovici ocupă funcția de Asistent de laborator chimic la Vifrana S.A., și duce,
în a treia generație, tradiția familiei în procesarea vinului. În proces de formare profesională, dl.
Luca Vucmanovici deține diverse premii științifice în domeniul fizicii și tehnologiei.
16.2. Conducerea executivă
Potrivit actului constitutiv al Societății, conducerea executivă este delegată de către Consiliul de
administrație, către domnul Octavian Vucmanovici, în calitate de director general.
Alături de domnul Vucmanovici, Doamna Harieta Partal, director financiar, este economist de profesie,
expert contabil și administrator al societății de contabilitate și expertiză contabilă ELMAHAR ASSIST SRL
începand cu anul 2015. Doamna Harieta Partal deține o experiență îndelungată în contabilitate și
consultanță fiscală, fiind absolventă de studii economice la ASE Bucuresti, expert contabil autorizat
CECCAR și consultant fiscal autorizat de Camera Consultantilor Fiscali Romania. Activitatea sa profesională
cunoaște o evoluție ascendentă încă din anul 1994. Dupa 5 ani în funcția de economist la CN ACN SA,
aceasta devine responsabilă de coordonarea intregii activități a serviciului financiar, în calitate de șef
serviciu financiar. în perioada 2001-2003, doamna Harieta Partal coordonează activitatea economică a
societății CANAL SERVICES SRL, sub titulatura de manager economic. Experiența în sectorul financiar
bancar, ca administrator de credite la BANCPOST SA, consolidează cariera profesională a acesteia.
În prezent, Vifrana SA, cu o cifra de afaceri estimată pe 2020 de 5.429 mii lei, se pregătește să valorifice
oportunitatea listării pe piața de capital, pentru acces la instrumentele specifice de finanțare a strategiei
de dezvoltare și pentru plusul de vizibilitate asociat statutului de emitent listat.
Având în vedere admiterea la tranzacționare, societatea va convoca cât de curând Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor pentru constituirea și alegerea Consiliului de administrație și auditorului
financiar. Intenția conducerii și acționarilor fondatori este ca în viitorul Consiliu de administrație să fie ales
unul dintre noii acționari semnificativi

17. Resursa umană
Având în vedere sectorul de activitate în care forta de muncă este indispensabilă, reursa umană reprezintă
un activ valoros pentru societate, managementul aplicând politici de recrutare și fidelizare axate pe
retenția și motivarea personalului.
Echipa Vifrana a ajuns la un numar de 26 de angajați la sfârșitul anului 2020, cu 73% mai numeroasă
comparativ cu anul 2016. Forța de muncă a societății este tânără, 31% din angajați având vârsta cuprinsă
în intervalul 20-29 ani. Din perspectiva formării profesionale, cea mai mare parte a echipei este
concentrata în categoria studiilor medii, 20% dintre angajați având studii universitare și postuniveristare.
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18.Cota de piata / Principalii competitori
18.1. Tendințe și particularități ale pieței vinului organic
Evoluții recente pe plan internațional, european și național
În contextul unei piețe în formare, emergente, consumul și producția de vin organic au crescut într-un
ritm accelerat în perioada 2010-2020, relativ independent de evoluția pieței vinurilor tradiționale.
Rezultatele studiului IWSR10 publicate premergător celei de a 27-a ediții a târgului internațional de vinuri
organice Millesime Bio din ianuarie 2020 arată spre o tendință de creștere constantă a pieței de vinuri bio
– atât în mărime absolută cât și a cotei în totalul pieței vinurilor. În perioada 2013-2018, în timp ce
consumul de vinuri, la nivel mondial, trasează un trend descrescător, vânzările globale de vin organic
aproape s-au dublat, numărul de sticle vândute crescând de la 441 milioane în 2013, la 729 mil.

Sursa: IWSR
Pentru a satisface cererea în creștere, Franța, Italia și Spania – cele mai mari state producătoare de vin
organic din lume – au planificat accelerarea conversiei plantațiilor de viță spre cultură ecologică, astfel
încât oferta de vin organic să poată atinge 2 miliarde de sticle în anul 2023.
Mai ales în perspectiva direcțiilor strategice de dezvoltare ale Vifrana S.A., este important să subliniem
faptul că consumul de frizzante (vin spumant) s-a triplat în aceeași perioadă 2013-2018, crescând cu o rată
anuală compusă de 19,1% - tendință care se presupune că va continua, într-un ritm mai atentuat, de 8,2%
10

https://www.millesime-bio.com/app/millesime/filesmodule/local/documents/Mill%C3%A9sime%20Bio%202020%20-%20Press%20Kit.pdf
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pe an și în perioada 2018-2023. În aceeași perioadă, consumul de vinuri spumante non-organice va crește
cu doar 0,5% pe an.
Astfel, în anul 2018, într-o piață mondială a vinului estimată la 165,8 miliarde euro în 2018, segmentul bio
a crescut la o pondere de 2,6%, de la 1,5% în anul 2013. Potrivit unui raport recent, în anul 2020, piața
globală a vinului organic a atins 9 mld eur11. În prezent, vinului roșu contribuie cu 53,1% la piața globală a
vinului organic, vinul la doză este preferat de consumatori, iar canalelor de distribuție de tip B2B le revin
65,9% din cota de piață totală.
Cel puțin până în anul 2021, potrivit unor studii12, Germania rămâne cea mai mare consumtoare de vin
organic la nivel mondial (18.8%), urmată de Italia (18,4%), Marea Britanie (8,8%) și SUA. În 2020, în
Germania, piața vinului organic este estimată la 156 mi. Euro, de două ori valoarea ei în SUA (73,4 mil.
euro), aproape la același nivel din Italia (152,3 mil. euro) și de 7 ori piața Chineză.
Un raport prepandemie realizat de IWSR13 previziona un trend susținut de creștere a consumului și pieței
de vin organic, cota acestuia urmând să ajungă, în anul 2023,la 3,5% din totalul pieței vinurilor până în
anul 2023, de la 1,5% în anul 2013. Doar în Germania, în anul 2023, valoarea vânzărilor de vinuri organice
urma să crească cu 71% față de anul 2018. La nivel global, creșterea era apreciată la 21% în aceeași
perioadă.

Sursa: IWSR
Începând cu 2021, Franța prezintă potențialul de a deveni cea mai mare piață de vin ecologic în perioda
următoare, cu o pondere previzionată de 20% din consumul total. Clasamentul este completat de
Germania, cu o proporție de 17,6% din consum, iar a treia piață mondială de vin ecologic se prevede a fi
Marea Britanie – următoarea piață externă vizată de Vifrana, totalizând aproximativ 91 milioane de sticle
11

Transparency Market Research, 2020, Organic Wine Market
https://www.toptal.com/finance/market-sizing/wine-industry
GlobeNewswire, oct. 2020, Organic Wine Market Forecast to 2027 -COVID19 Impact and Global Analysis by
Packaging, Product Type and Distribution Channel
IWSR – SudVinBio, 2019, Organic wine report
13
IWSR – SudVinBio, 2019, Organic wine report
12
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de vin vândute. Din perspectiva suprafeței cultivate cu viță organică, este așteptată, de asemenea, o
creștere până în anul 2023, conform aceleiași surse.
Extinderea podgoriilor ecologice va fundamenta diversificarea sortimentelor de vin, stimulând cererea
pentru piața vinurilor ecologice în următorii ani. Potrivit ASDreports.com14, segmentul natural al
sectorului vinului are asociată o rată de creștere anuală de 12%, fiind estimată o valoare a pieței ce
depășește 15 miliarde de dolari până în anul 2025, pe fondul conștientizării consumatorilor privind
beneficiile vinului organic, și de extinderea proporției produselor de nișă în sectorul alimentar. Un alt
studiu realizat de IWSR Drinks Market Analysis15, preconizează un consum de vin organic, la nivel global,
ce va depăși un milliard de sticle până în 2022.
Din perspectivă regională16, Europa deține ponderea dominantă în sectorul vinului organic, cumulând
aproximativ 48,5% din piața globală. Avantajele startegice sunt reprezentate de tendința crescătoare a
numărului de producători și atenția acordată calității produsului finit. Europa este urmată de Asia și
America de Nord.
Potrivit celor mai recente date Eurostat, în timp ce România se remarcă a fi al șaselea cel mai important
producător de vinuri dintre statele Uniunii Europene, după Italia, Franța, Spania, Germania și Portugalia,
contribuind cu 3,1% la producția totală europeană, țara noastră se poziționează pe ultimele locuri în ceea
ce privește producția de vinuri organice. După ponderea terenului cultivat ecologic în totalul podgoriilor
de viță de vie, România ocupă penultimul loc, cu un procent de 1,5%, în tip ce Italia, cel mai important
producător de vinuri organice, cultivă ecologic 16,4% din totalul suprafeței agricole cu viță de vie. Deși
acest nivel reflectă o piață puțin dezvoltată a produselor bio, decalajul dintre România și alte state mari
cultivatoare de viță de vie denotă potențialul extraordinar de creștere atât pe latura ofertei cât și pe cea
a cererii de vinuri organice, mai ales sub impactul politicilor europene de stimulare a agriculturii ecologice.
Fig. 4. Ponderea terenului cultivat ecologic în totalul podgoriilor de viță de vie

Sursa: date primare Eurostat, [org_cropar], [tag00121], prelucrate de Intermediar

14

https://www.asdreports.com/market-research-report-559087/global-organic-wine-market-forecastopportunities
15
https://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/whats-new/features/feature-detail/organicwines.html
16
https://www.transparencymarketresearch.com/organic-wine-market.html
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18.2. Perspective pe piața vinului organic sub impactul pandemiei
Numeroase studii de specialitate17 au evaluat impactul pandemiei asupra pieței vinului convențional, cu
rezultate convergente spre câteva concluzii evidente:
a.
b.

c.
d.

e.

Piața vinurilor este și va rămâne puternic afectată având în vedere că statele cele mai mari consumatoare
de vinuri sunt și cele mai lovite de recesiunea economică asociată pandemiei COVID 19.
Elasticitatea cererii de vin față de venit este pozitivă și supraunitară, ceea ce presupune o rată de contracție
a cererii mai mari decât cea a venitului, în condiții de recesiune și diminuare a veniturilor populației. În
condițiile în care producția de vinuri este rigidă, inelastică la evoluția consumului, provocările
producătorilor de vinuri tradiționale trebuie să facă față presiunilor duble – privind atât desfacerea, cât și
stocarea.
În timp ce vânzările de vinuri în localuri au scăzut până aproape de zero, vânzările prin lanțurile de retail și
canalele de distribuțieonline au crescut, unele piețe înregistrând rate pozitive de creștere netă
Concurența acerbă va antrena costuri de listare tot mai mari, exigență calitativă tot mai ridicată și prețuri
mai mici la listarea pe rafturile marilor distribuitori - bariere de intrare importante pe zona de retail. Criza
curentă acționează ca un accelerator care accentuează o tendință pre-existentă de accentuare a
importanței vânzărilor în spațiul online.
Tedințele de premiumizare și sofisticare continuă, pe o piață cu exces de ofertă și consumatori tot mai
pretențioși și cu interes pentru arome noi și exotice

Spre deosebire de conul de umbra în care pandemia a împins piața vinului convențional, consumul de vin
organic continuă pe o pantă crescătoare, după o scurtă etapă de stagnare. Între factorii determinanți
pentru această turnură favorabilă pieței vinului organic se evidențiază:
a.

b.
c.

d.
e.

Sensibilitatea redusă – spre nulă – a cererii de produse bio la evoluția negativă a veniturilor sau prețurilor 18
explică parțial impactul minor și pasager al crizei economice asociate pandemiei asupra cererii de vinuri bio.
În același timp, corelația nulă sau chiar negativă dintre dinamica prețurilor și a cererii de produse organice
susține politici de creștere moderată a prețurilor pentru țările cu o piață matură a vinului organic
Dependența scăzută a vânzărilor de vin organic de sectorul HoReCa, distribuția vinului ecologic fiind
preponderent prin lanțurile marilor retaileri
Piața vinului organic este încă într-o fază incipientă, emergentă, în care cererea crește într-un ritm mai rapid
decât oferta. În acest context, reorientarea producătorilor de vinuri dinspre HoReCa spre retail nu înseamnă
intensificarea semnificativă a concurenței și pentru listarea pe rafturile de vinuri bio.
Accentuarea, în profilul consumatorului, a preocupării pentru alimentație sănătoasă și produse cultivate
organic
Interesul pentru mai mare diversitate de sortimente și arome se manifestă și pe piața vinului organic, o
fereastră de oportunitate pentru inovare și diversificare pentru producătorii de vin bio, respectiv, Vifrana

Piața vinurilor organice iese, deci, victorioasă de sub amenințarea pandemiei și crizei economice
asociată și stă în fața unei perspective de creștere susținută în continuare.

17

Aprilie, 2020, https://wineeconomist.com/2020/04/
Cardebat, Masset, Weisskopf, 2020, Covid 19 and fine wines: the perfect beldn for severe headache?, European
Association of Wine Economists, Working paper april 2020
Mordor Intelligence, Industry Reports – Wine market, https://www.mordorintelligence.com/industryreports/wine-market
Transparency Market Research, 2020, Organic Wine Market
18
Bunte, Van Galne, Kuiper, Tacken, 2010, Limits to Growth în Organic Sales, De Economist 158(4):387-410
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Potrivit cercetărilor IWSR19, sectorul vinului ecologic a intrat într-o fază de tranziție de la o piață de nișă,
la un segment principal al pieței vinurilor, proces care va continua și în următorii ani, pe fondul
intensificării și extinderii consumului responsabil și sănătos de partea cererii pe această piață, dar și a
stimulentelor financiare și normative pentru agricultura ecologică, de partea ofertei.
În Anglia, în anul pandemiei, volumul vânzărilor de produse alimentare organice a crescut cu 20%, iar
cererea pentru vinurile spumane bio, cu 47%20.
Raportul Organic Wine Market publicat în a doua parte a anului 2020 previzionează o creștere a pieței
vinului organic până la 30 mld dolari până în 2030, cu o creștere anuală compusă de 10,8%.
Alte rapoarte de cercetare21, care includ efectul Covid19 în modelele de prognoză, previzionează, de
asemenea, o rată de creștere anuală compusă pentru perioada 2020-2027 de 10,7%, piață globală a
vinului organic ajungând, în anul 2027, la 16,7 mld USD, peste de două ori valoarea estimată pentru anul
2019 (7,5 mld usd). În același timp, piața globală a băuturilor alcoolice este preconizată să se extindă cu o
rată anuală de creștere între 3,1%22 și 5,8%23 în perioada 2020-2025.
Cererea pentru produse secundare procesului de vinificare în sectoare precum farma, industria alimentară
etc. va susține, de asemenea, producția de vinuri organice24.
În România, cu precădere pentru VIfrana, perspectivele de creștere vor fi accentuate și potențate de
programele europene de încurajare a agriculturii ecologice subscrise în Pactul Verde European care
prevede creșterea ponderii suprafețelor cultivate ecologic de la 8% - nivelul mediu la nivelul UE, la 25%
până în anul 2030, ceea ce, pentru Europa, înseamnă o creștere anuală de 11%. Ecartul dintre cele 1,5%
de cultură ecologică din totalul podgoriilor românești și, respectiv, media UE de 11,2% înseamnă, de
asemenea, un potențial de creștere mult mai mare pentru producătorii de vinuri bio față de cei din alte
state europene. Suportul financiar pe care îl așteaptă sectorul vinicol pentru a susține competitivitatea
produsului românesc în fața concurenței străine prin programul european de promovare a României ca
țară viticolă și prin finanțările asociate Pactului Verde European va deschide ferestre noi de oportunitate.
În data de 7 iulie 2020, Comisia Europeană a adoptat un pachet suplimentar de măsuri pentru sprijinirea
sectorului vitivinicol, care presupun derogare temporară de la normele UE privind concurența, majorarea
contribuției UE la toate măsurile din cadrul programelor naționale de sprijin financiar până la 70% dar și
plăți în avans pentru distilarea și depozitarea de criză. Acestea pot acoperi costurile până la 100%. Mai
mult, Comisia Europeană a lansat două cereri de propuneri de programe de promovare pentru care se va
acorda sprijin suplimentar de până la 10 milioane euro, care vizează inclusiv sectorul vinicol.
Pentru Vifrana, pe lângă aceste oportunități pe care este pregătită să le valorifice, pătrunderea și
consolidarea vânzărilor pe piața germană care ocupă primul loc în clasamentul global după consumul de
vin organic în condiții de prețuri extrem de competitive, precum și recentele tatonări pe alte piețe
19

IWSR – SudVinBio, 2019, Organic wine report
TechRound, 2020, UK sales of organic food and wine soar over 2020
21
GlobeNewswire, oct. 2020, Organic Wine Market Forecast to 2027 -COVID19 Impact and Global Analysis by
Packaging, Product Type and Distribution Channel.
22
BusinessWire, 2020, Global Alcoholic Beverage Market – Growth, Trends and Forecast (2020-2025)
23
Mordor Intelligence, 2020, Wine Market – Growth, Trends and Forecast
24
Transparency Market Research, 2020, Organic Wine Market
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europene susțin perspective de creștere favorabile pentru perioada următoare – atât în volumul cât și în
valoarea vânzărilor. De asemenea, începând cu anul 2021, se previzionează îmbunătățirea semnificativă
a eficienței activității precum și optimizarea modelului de afacere. În plus, Vifrana a demarat proiectul de
lansare a vinului spumant și a vinului la doză, sortimente cu cerere în creștere accentuată pe piețele
străine. De asemenea, intenționează valorificarea produselor secundare, de asemenea ecologice, în
colaborări cu producători din industria farmaceutică, cosmetică și alimentară.

18.3. Pozitie concurențială
Pe piata produselor viticole din Romania, estimată la 822,7 milioane lei, Vifrana SA deține o cotă de piață
de 0,5%, estimată prin raportarea cifrei de afaceri a societății la valoarea globală a pieței dupa codul CAEN
121 Cultivarea strugurilor.
Fig. 5. Poziție concurențială Vifrana S.A.

Sursa:TopFirme.com

Piața țintă a Vifrana, respectiv piața vinului organic, este abordată în măsură importantă de producători
și distribuitori locali de produse viticole deopotrivă ecologice și convenționale, precum SC Vitis
Metamorfosis SRL, SC Domeniile Viticole Rasova SRL, SC Viile Budureasca SRL, fiind dificil de cuantificat
cota de piață a Emitentului pe acest segment de nișă. Între aceștia, Vifrana SA se evidențiază prin numărul
de produse certificate ecologic (intreaga gama de produse se afla sub certificare ecologica), prin suprafata
de cultura organica (129,9 Ha) și prin tehnologia de prelucrare inovatoare, integral ecologică. De
asemenea, Vifrana comercializează singurul sortiment de vin ecologic Rose aromatizat cu pelin pe piata
din Romania.
Principalii competitori pe piața vinului organic este orientat preponderent către piața HoReCa. Privind
retrospectiv, cifra de afaceri a principalului competitor se situează peste cifra de afaceri a Emitentului, în
anul 2019 societatea concurentă înregistrând un volum al vânzărilor cu 13% peste volumul înregistrat de
Vifrana. Excepția trendului istoric este reprezentată de anul 2018, Vifrana devansând cu 25,5% vânzările
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principalului competitor, relevând totodata potențialul de creștere. Din perspectiva veniturilor totale,
Vifrana înregistreaza un nivel mai ridicat în fiecare an analizat.
Fig.6. Analiză comparativă Vifrana S.A. și principalul competitor
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Sursa: mfinanțe.gov.ro
Pe o piață cu o competitivitate ridicată, Vifrana s-a impus prin strategia prețurilor reduse, apropiate chiar
de cele pentru produsele convenționale și calitate superioară, prin procesarea strugurilor provenind din
plantații proprii și alinierea la cerintele calitative impuse de autoritatile de certificare ecologică.
Avantaje competitive Vifrana pe piața Bio:













Prețuri corecte, aliniate la piața convențională;
Gamă completă de produse;
Produse inovative: Prima gama RAW ORGANIC lansată în Romania
Acoperire națională prin canale de distributie directa;
Notorietatea brandului și a produselor
Tehnologie proprie integral ecologică
Procesarea materiei prime din plantații proprii
Strategie logistică bine definită
Plantatiile de viță de vie certificate ecologic de Austria Biogarantie
Poziție logistică optimă pentru facilitarea exporturilor: Portul Constanța
Circuit tehnologic inovator
Focus pe tehnologizare
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19. Structura Cifrei de afaceri
Structura cifrei de afaceri pe produse este prezentată în graficul urmator:
Fig. 7. Distribuția Cifrei de Afaceri pe linii de business

Sursa: Emitentul
Gama BOB CU BOB
Prezența longevivă pe piață coroborată cu caracteristicile înalt calitative au consolidat notorietatea gamei
pe piața internă, absorbind, de la o perioada la alta, o proporție tot mai ridicată din cifra de afaceri, la
30.06.2020 fiind gama cu cea mai semnificativă pondere în valoarea agregată a cifrei de afaceri (74%).
Gama Bob cu Bob raspunde celor mai exigente cerinte ale consumatorilor, împărtășind aroma vinului
organic în 4 sortimente diferite. Pentru anul 2020, aceasta gamă are estimată o pondere de 69% în
valoarea totală a vânzărilor, în scădere față de primele 6 luni ale anului 2020 pe fondul implementarii
politicilor conducerii privind intensificarea exportului.
Gama PATRICIAN și SYMOSION
Linia de business dedicată în principal segmentului HORECA scade de la o perioadă la alta, conducerea
orientându-se înspre canalele de distribuție directă pentru a asigura o mai mare predictibilitate a
cashflow-ului și a gradului de încasare a creanțelor. Astfel, ponderea estimată pentru anul 2020 a gamei
Symposion și Patrician este de 8% , sub ponderea de 20% aferenta anului 2016.
DRACULETTE
Prima gama RAW ORGANIC lansată pe piața din România. Noutatea produsului se metamorfozează
succesiv în notorietate, gama Draculette generând 6% din cifra de faceri la 30.06.2020, respectiv cu 131%
peste nivelul aferent anului 2017, reprezentând primul an de capitalizare a veniturilor din vânzarea noului
sortiment.
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CASINO
Vifrana furnizează pe piața din România singura gamă de vin aromatizat cu pelin integral ecologic. Deși în
faze incipiente, fiind lansat pe piață în anul 2018, pentru anul 2020 managementul prevede vânzari de
peste 107 mii lei și o pondere de 2% a sortimentului în valoarea totala a cifrei de afaceri.
Piata externă
Gama de vinuri Soi Pur D.O.P. pentru Germania și gama GLUEHENDER includ sortimente care deservesc
piața externă prin intermediul rețelelor de magazine internationale. Politica de desfacere a
managementului vizează consolidarea prezenței pe piața externă, fiind asteptată o proportie de 20% în
volumul total al vânzărilor pentru anul 2020.

20. Contracte semnificative
20.1. Clienți
Distribuția produselor Vifrana se realizeaza prin canale directe către lanturile de magazine cu notorietate
din Romania, dar și către lanturi de retail internaționale, diminuând astfel expunerea la riscul de
neincasare a creantelor specific acestui sector.
Evoluția vânzărilor pe piețe de desfacere (lei)

Evoluția vânzărilor pe luni (YoY) (sticle)

Fig. 8. Evoluția vânzărilor (nr. de sticle) pe piete de desfacere și pe luni (YoY )
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Luna Septembrie a anului 2020 marcheaza cel
mai mare numar de sticle vandute lunar din
istoria Vifrana SA. Privind retrospectiv, numărul
de sticle vândute în cursul anului 2020 a depășit cu
40,54% numărul de sticle vândute în anul 2019, și
cu 18,19% volumul vândut în anul 2018,
reprezentând anul cu cel mai ridicat număr de
sticle vândute din istoria Vifrana.

2020e

Pe plan intern, rețeaua de magazine către care au
fost distribuite în cea mai mare proporție sticlele
de vin produse de Vifrana în anul 2020 este
partener strategic înca din anul 2017. Colaborarea
sustenabila cu acest lanț de magazine a fost
inițiată în anul 2017, prin listarea permanenta a 3 sortimente din gama Bob cu Bob: Cabernet Sauvignon,
Rose, Chardonnay. Ulterior, alte 6 sortimente au fost incluse în planul de colaborare în regim de ,,in-out”:
Symposion Syrah, Patrician Rose, Feteasca Neagra, Casino, Draculette Blanc și Rose. Un alt parteneriat
important a fost încheiat în 2018, listând permanent trei sortimente.
Analiza structurala a portofoliului de clienti pe piața internă indică o concentrare ridicată, dar un nivel de
dependență confortabil, mai ales în sectorul agricol unde riscul de neplată asociat cu un număr mare de
clienți mici este mai mare decât riscul de pierdere al unui client / distribuitor mare.
Piețele de desfacere externe abordate pana în prezent sunt: Germania, Olanda și Suedia. Germania
ramane însă principalul canal extern de distributie.

20.2. Furnizori parteneri
Derularea întregului proces de producție din materii prime proprii și utilizând tehnologia cramei asigură
avantajul optimizării costurilor cu serviciile externalizate și absența relațiilor de dependență cu furnizorii.
Principalii 4 furnizori facturează împreună sub 40% din valoarea totala a comenzilor la 31.10.2020,
furnizând în principal produse necesare ambalarii vinului produs. Deși relațiile de colaborare sunt stabile
și bazate pe un istoric considerabil, nu există relații de dependență în relația cu furnizorii de furnituri.
Pentru acoperirea cererii de produs final în condițiile în care producția proprie acoperă, în prezent, 80%
din materia primă necesară satisfacerii comenzilor de pe piața internă și externă, Vifrana apelează la mici
viticultori ecologici cu care, de asemenea, au stabilit relații de durată. Exigențele extrem de ridicate pentru
calitatea vinului ecologic au impus translatarea acelorași cerințe în amonte, în raport cu furnizorii de
materie primă. Dependența de aceștia este relativ redusă, Vifrana colaborând cu un număr de 3 mici
viticultori verificați și atestați, cu care are contracte ferme pe termen mediu.
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21.Indicatori operationali
La nivelul anului 2020, capacitatea medie de producție și procesare este de aproximativ 600.000 sticle.
Capacitatea de prelucrare și producție a cramei se prezintă în tabelul de mai jos:
Tabel nr.4 Capacitatea medie de producție și procesare, la nivelul anului 2020
Capacitate

Vinificare
(tone)

Fermentatie
(tone)

Stocare
(tone)

Stabilizare
(tone)

Învechire
(tone)

2020

1000

2700

6200

6200

9200

Sursa: Emitentul

Evoluția volumului vânzărilor exprimate în unitate fizică de măsură (litri / kg), diferențiată după piața de
desfacere, este prezentată în tabelul nr. 5:
Tabel nr. 5. Volumul de vânzări pe tip de produs:
Sticle de vin (nr. total), din care:
INTERN
EXTERN
vrac must (l)
Struguri (kg)

2017
312.840
270.726
42.114
208.354
-

2018
507.207
365.847
141.360
51.200
-

2019
426.542
340.100
86.442
88.000
21.500

2020
599.404
498.886
100.518
50

Efortul investitional în automatizarea etapelor de prelucrare a permis reorientarea produselor finite spre
vanzarea exclusiv a vinului la sticla, segmentul care asigura cea mai mare rentabilitate pentru companie.
în egala masura, obiectivul strategic al conducerii de a introduce o noua gama de vin Premium și Super
Premium, precum și abordarea pietei vinului Frizzante, va permite mentinerea liniei de vanzare a vinului
imbuteliat ca segment exclusiv de generare a cifrei de afaceri. în prezent, portofoliul de clienti Vifrana
cuprinde retele de magazine de tip retail din Romania și Germania, asigurand distributia directa a
produselor. Pentru perioada urmatoare, conducerea isi propune expansiunea prezentei pe piata interna
prin abordarea segmentului HORECA cu un sortiment dedicat. Astfel, se va asigura o diversificare a
portofoliului de clienti si, implicit, o reducere a gradului de concentrare a acestuia.
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22. Scurtă analiză economico-financiară asupra poziției și performanței
financiare
Informațiile financiare prezentate în Memorandum sunt preluate din situațiile financiare ale Vifrana SA
aprobate în cadrul Adunărtii Generale Ordinare Anuale a acționarilor întrunită statutar la data de
26.03.2021. Situațiile financiare nu au fost auditate.
Având în vedere caracterul sezonier al afacerii și decalajul dintre momentul investiției și cel al valorificării
acesteia la nivelul vânzărilor, variația anuală trebuie interpretată cu prudență: adesea, rezultatele unui
exercițiu reflectă consumul de resurse și eforturile din anul sau anii precedenți. Reciproca este de
asemenea adevărată: rezultatele mai puțin favorabile ale unui exercițiu financiar care derivă din cheltuieli
de investiție se vor compensa cu rezultate favorabile în exercițiile viitoare.

22.1. Poziția financiară
Tabel nr.5 Poziția financiară Vifrana
I.IMOBILIZARI NECORPORALE

2017

2018

2019

2020

5.493

5.723

6.516

6.451

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

12.372.589

10.974.178

9.617.673

13.475.767

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

33.510

33.534

23.758

23.784

12.411.592

11.013.435

9.647.947

13.506.002

4.583.755

3.313.624

4.501.730

4.060.046

742.510

555.898

410.856

651.741

107.384

227.073

765.833

1.663.447

5.433.649

4.096.595

5.678.419

6.375.236

202.911

80.837

3.704

1.388

18.048.152

15.190.867

15.330.070

19.882.624

945.680

931.556

2.979.578

732.929

DATORII PE TERMEN LUNG

12.974.795

12.863.348

9.088.196

306.126

DATORII TOTAL

13.920.475

13.794.904

12.067.774

1.039.055

7.186.997

6.425.301

5.663.604

4.901.908

467.550

467.550

467.550

10.043.671

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B ACTIVE CIRCULANTE
I STOCURI
IICREANŢE
IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C CHELTUIELI ÎN AVANS
ACTIVE TOTALE
DATORII TERMEN SCURT

VENITURI în AVANS
CAPITAL și REZERVE
I CAPITAL
II PRIME DE CAPITAL
III REZERVE DIN REEVALUARE
IV REZERVE
V PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT(Ă)
VI PROFITUL SAU PIERDEREA
EXERCIŢIULUI FINANCIAR
Repartizarea profitului
CAPITALURI - TOTAL
TOTAL PASIV

5.305.079
365.587

339.020

312.453

285.886

4.888.982

4.888.982

4.904.289

4.977 .377

-7.944.175

-8.754.872

-10.698.323

-8.059.033

-837.264

-1.970.018

2.628.030

1.461.769

15.307

73.088

-3.059.320

-5.029.338

-2.401.308

13.941.663

18.048.152

15.190.867

15.330.070

19.882.624
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La 31.12.2020, activele imobilizate, cea mai importantă categorie de active (67,93%), sunt constituite în
proporție de 99% din imobilizari corporale. Structural, imobilizarile corporale cuprind terenuri (18,88%),
construcții (18,34%), instalații și echipamente tehnologice (38,75%) și active biologice productive(23,9%).
Astfel, infrastructura ciclului de procesare a strugurilor, furnizată de echipamentele de vinificare, de
îmbuteliere dar și de suportul pentru învechirea vinului, reprezintă cel mai valoros activ pentru Vifrana,
fiind rezultatul investițiilor efectuate sub politica managerială focusată pe eficientizarea procesului de
producție. Valoarea agregată a imobilizarilor corporale crește cu 40,11% în anul 2020 față de anul 2019,
pe fondul aportului în natură format din terenuri pe care se desfășoară activitatea de cultura strugurilor .
Variația imobilizarilor corporale determină aceeași dinamică întregii clase de active imobilizate, acestea
crescând cu 40% în aceeași perioadă.
La 31.12.2020, inițierea procesului de retehnologizare imprimă o creștere de 40,11% a imobilizărilor
corporale față de aceeași perioadă a anului 2019. Oscilația valorică a imobilizărilor corporale, categoria cu
ponderea cea mai semnificativă în totalul activelor imobilizate, generează aceeași dinamică la nivel
agregat.
Accelerarea vitezei de rotație a stocurilor ca urmare a optimizării succesive a procesului de producție
generează, la 31.12.2020, un nivel al stocurilor cu 9,81% sub nivelul aferent anului 2019. Valoarea
creanțelor, reprezentând în cea mai mare masură creanțe comerciale, crește cu 58,63% în anul 2020
comparativ cu anul 2019, în acord cu activitatea de comercializare.
Ponderea disponibilităților bănești în clasa activelor curente, la 31.12.2020, este de 26,1%, în creștere cu
12,6 p.p față de anul 2019, reprezentând fondurile atrase în urma derulării plasamentului privat la sfârșitul
anului 2020, și nealocate încă obiectivelor investiționale.
La finele anului 2020, aprecierea cu -12,27% a activelor circulante coroborată cu valoarea în creștere a
imobilizărilor (39,99%) categoria cu ponderea cea mai ridicată în total active, determină o creștere a
activului total cu 4.552 mii lei, respectiv cu 29,7%.
Datoriile totale ale societății, la 31.12.2020, cumulează 1.039 mii lei, fiind reprezentate preponderent de
datorii curente (70,54%). Rambursarea creditului bancar pe termen lung determină reducerea
semnificativă a gradului de îndatorare a societății, la doar 5% la 31.12.2020, influențând pozitiv
solvabilitatea emitentului pe termen lung.
Datoriile pe termen scurt, în scădere cu 75,4%, sunt reprezentate în principal de furnizori, clienți creditori
și angajamente de plată față de angajați la 31.12.2020.
Dacă la sfârșitul anului 2019 valoarea capitalurilor proprii a fost negativă, pe fondul reportării succesive
a pierderilor financiare aferente exercițiilor precedente, în cursul lunii noiembrie 2020, acționarii
fondatori au aportat la capitalul social terenuri în valoare de 5.332.057 lei, astfel încât, la 30.11.2020
capitalurile proprii ale Vifrana S.A. devin pozitive, în valoare de 2.051.438 lei. La finalul anului 2020, după
majorarea de capital social obiect al plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii Decembrie, capitalurile
proprii ajung la valoarea de13.941.663 lei.
Dacă la finalul anului 2019 datoriile pe termen lung reprezentau 75% din totalul datoriilor Societății, după
atragerea fondurilor prin plasamentul privat derulat în luna decembrie 2020 s-a rambursat integral un
credit în valoare de 8,2 milioane lei contractat în urmă cu zece ani, în perioada când agricultura nu era
bancabilă, astfel că datoriile pe termen lung au scăzut cu 96,63% la 31.12.2020 față de exercițiul financiar
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precedent. În cuantum de 4.902 mii lei la 31.12.2020, veniturile înregistrate în avans reflectă nivelul
subvenționării activității de investiții ale Societății. Valoarea veniturilor în avans se diminueaza cu 13,45%
față de 2019 și cu 23,71% față de 2018.
Profitul aferent exercițiului financiar 2020 este de 1,46 milioane lei.

22.2. Performanța financiară
Tabel nr.6 Performanța financiară
Vifrana S.A.
Cifra de afaceri

2017

2018

2019

2020

2.752.732

4.577.143

4.097.710

5.428.974

Producţia vândută

3.542.338

5.101.258

4.387.897

5.587.181

VEN.DIN VANZAREA PRODUSELOR
REZIDUALE
Venituri din vânzarea mărfurilor

3.472
48.098

45.141

720

5.445

837.704

569.256

290.907

163.652

3.789.262

2.458.394

6.630.344

5.167.046

794.275

499.887

389.512

780,241

1.157.040

770.082

3.981.746

790.242

845.683

761.696

761.696

761.696

8.493.309

8.305.506

15.099.312

12.166.503

4.902.718

4.212.759

6.999.887

6.917.732

187.185

241.715

186.251

533.616

73.894

108.369

117.258

122.767

16.515

16.184

276

3.105

1.182

1.784

3.801

24.949

Cheltuieli cu personalul

723.109

971.406

1.023.959

1.160.935

Salarii şi indemnizaţii

588.614

950.030

1.001.408

1.135.389

134.495

21.376

22.551

25.546

1.411.359

1.431.231

1.517.973

97.794

16.415

16.802
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1.240.921

2.933.380

2.533.428

1.945.461

1.097.406

1.220.160

1.475.209

1.827.768

67.135

81.617

50.945

65.239

0

0

0

0

1.534.555

0

0

Venituri din activ. diverse
Reduceri comerciale acordate
Venituri
aferente
costului
producţiei în curs de execuţie
Venituri
din
subvenții
de
exploatare
Alte venituri din exploatare
-din care, venituri din subvenții
pentru investiții
VENITURI DIN EXPLOATARE –
TOTAL
Cheltuieli cu materiile prime şi
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli externe (cu energie
şi apă)
Cheltuieli privind mărfurile
Reduceri comerciale primite

Cheltuieli cu asigurările şi
protecţia socială
Ajustări de valoare privind
imobilizările
corporale
și
necorporale
Ajustări de valoare privind activele
circulante
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli
privind
prestaţiile
externe
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate; transferuri şi
contribuţii - normative speciale
Cheltuieli
din
reevaluarea
imobilizărilor corporale
Cheltuieli privind calamităţile și
alte evenimente similare

237

1.605.200

91.510
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Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE:
Venituri din dobânzi

11.141

97.048

1.007.274

26.183

8.652.313

9.929.675

12.392.033

12.263.916

-159.004

-1.624.169

2.707.279

-97.413

24

24

26

24

Alte venituri financiare

17.905

14.540

13.831

3.442.124

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

17.929

14.564

13.857

3.442.148

638.432

320.475

41.199

1.876.257

Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL
PROFITUL
SAU
FINANCIAR(Ă):
VENITURI TOTALE

PIERDEREA

CHELTUIELI TOTALE
PROFITUL
SAU
PIERDEREA
BRUT(Ă):
Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

57.757

27.144

51.907

6.709

696.189

347.619

93.106

1.882.966

-678.260

-333.055

-79.249

1.559.182

8.511.238

8.320.070

15.113.169

15.608.651

9.348.502

10.277.294

12.485.139

14.146.882

-837.264

-1.957.224

2.628.030

1.461.769

0

12.794

0

0

-837.264

-1.970.018

2.628.030

1.461.769

La 31.12.2020, cifra de afaceri se poziționează cu 32,5% peste nivelul înregistrat în anul 2019, și cu 18,61%
peste nivelul aferent anului 2018, reprezentând anul cu cea mai intensă activitate de comercializare.
Structural, cifra de afaceri provine, în cea mai mare masură, din producția vândută, Vifrana desfășurând
o activitate comercială bazată, preponderent, pe producția proprie.
Veniturile aferente costului producției în curs de execuție reflectă intensitatea activitatii de exploatare la
sfârșitul perioadei de raportare. Reducerea cu 22% a acestora în anul 2020 față de 2019 reprezintă
reechilibrarea la nivel operațional, după anul 2019 în care Vifrana a înregistrat venituri aferente costului
producției în curs de aproximativ 3 ori mai mare decât în 2018. Această evoluție a fundamentat logistic
ritmul de creștere accelerat al vânzărilor în anul 2020. La 31.12.2020, veniturile aferente costului
producției în curs de execuție înregistrează un nivel aproape triplu față de cel aferent anului 2018, dar cu
22% sub nivelul din 2019.
Alte venituri din exploatare la finele anului 2020 însumează 790 mii lei, din care 96,4% reprezintă veniturile
din subvenții pentru investiții. Caracterul excepțional al veniturilor din cedarea de active din anul 2019 se
reflectă în dinamica altor venituri din exploatare care, la 31.12.2020, înregistrează o valoare cu 80% mai
mică față de valoarea aferentă anului 2019.
Sub specificul activității de comercializare a produselor din producția proprie, categoria cheltuielilor cu
materii prime și consumabile deține ponderea cea mai semnificativă în valoarea agregata a cheltuielilor
operaționale (56,40%), la 31.12.2020. Comparativ cu anul 2019, dinamica acestor cheltuieli este relativ
constantă (-1%).
Cea de a doua clasă de cheltuieli ca importanță în totalul cheltuielilor emitentului, și anume „Alte cheltuieli
de exploatare”, s-a redus cu 23% față de aceeași perioadă a anului 2019, ponderea sa în cheltuielile
operaționale diminuându-se cu 4,58 p.p.
42

Principala categorie de cheltuieli de exploatare, prin natura sa incadrată în categoria cheltuielilor privind
prestațiile externe, este reprezentată de cheltuielile cu colaboratorii (14,9%). Alte subcategorii de
cheltuieli semnificative sunt cheltuieli cu transportul bunurilor, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile și
cheltuieli privind reclama și publicitatea.
Diminuarea veniturilor din exploatare (-19,42%), pe fondul scăderii veniturilor aferente producției în curs
de execuție, a fost într-un ritm mai alert față de cel aferent reducerii cheltuielilor din exploatare (-1,3%)
generând o pierdere la nivel operațional de 97,4 mii lei.
La 31.12.2020, rambursarea integrală a împrumutului contractat imprimă variații semnificative a
veniturilor și cheltuielilor aferente activității financiare. Majorarea cu 3.428 mii lei a veniturilor financiare
în asociere cu o creștere a cheltuielilor financiare de 1.789 mii lei determină un rezultat pozitiv în
activitatea financiară a societății, de 1.559 mii lei.
Rezultatul pozitiv din activitatea financiară, ajustat cu pierderea operațională, generează, la sfârșitul
exercițiului financiar al anului 2020, un profit brut de 1.461 mii lei.
Cu precădere pe fondul întârzierilor specifice perioadei de început a finanțărilor din fonduri europene și
în condițiile cheltuielilor supradimensionate impuse de utilizarea forței de muncă tot mai greu de găsit pe
plantații, societatea a început o luptă de supraviețuire impusă de creditul bancar de peste 2.000.000 euro,
cu un serviciu al datoriei extrem de împovărător. Pentru rambursarea ratelor scadente, Vifrana a fost
nevoită să adopte o politică de vânzări care să permită fluxuri de numerar continue și sigure, dar mici.
Vânzările erau predominant de struguri, must și vin vrac, materie primă și produse intermediare cu valoare
adăugată extrem de scăzută. În același timp, această politică permitea destocarea necesară pentru
producțiile noi.
În anul 2020 s-a continuat procesul de retehnologizare operațională început în 2019 pentru activitățile
curente defașurate pe plantația de viță de vie. Astfel, s-au achiziționat 5 mașini noi de stropit, o mașină
de balotat coarde de viță de vie (în baloți mici utilizabili pentru producția de biomasă), s-au achiziționat
substanțe de tratament certificate ecologic din Germania și Italia (importuri exclusive) și s-au finalizat
operațiunile de tăiere, legare și revizuire a sistemului de susținere a plantațiilor. Treptat, de la o politică
de subzistență prin vânzări de produse vrac cu prețuri între 2,2 lei și 4,5 lei / litru în 2012, s-a ajuns, în anul
2020, la vânzări de vin integral (100%) la sticlă, la un preț mediu de 8,75 lei / l de vin îmbuteliat. Cele
32.000 l de vin îmbuteliat în 2012 (4% din total vânzări) au devenit peste 400.000 l vin îmbuteliat (100%
din total vânzări) în anul 2020 într-o cotă în creștere până la 50% pe zona de exporturi.Conducerea Vifrana
preconizează atingerea capacității maxime de 637.500 l, respectiv 850.000 de sticle de vin, până în anul
2025, la prețuri aliniate cu cele ale brandurilor recunoscute internațional pe piața vinului BIO
Rambursarea creditului bancar în urma derulării cu succes a plasamentului privat a permis Societății
valorificarea oportunităților de dezvoltare printr-un acces facil la surse externe de finanțare, precum și
optimizarea fluxurilor de numerar.
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22.3.Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc
INTERVAL
OPTIM

2017

2018

2019

2020

lichiditate curenta (AC/DC)

>2

5,75

4,40

1,91

8,7

lichiditate imediata (ACStocuri)/Datorii curente
lichiditate rapida
(Disponibilitati/Datorii curente)
Solvabilitate financiara (TA/TD)

>1

0,90

0,84

0,39

3,16

>0,5

0,11

0,24

0,26

2,27

Tabel nr 7. Indicatori De Lichiditate,
Solvabilitate și Risc – Vifrana S.A.

Ind. gradului de indatorare (DTL/Cap
Proprii+DTL)
Rata de indatorare (DT/TA)*100

1,30

1,10

1,27

19.135

<50%

>1

130,85%

164,20%

135,91%

0,02

<80%

77,13%

90,81%

78,72%

5.23%

Indicatorul lichidităţii curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe
termen scurt pe seama activelor sale curente se pozitionează semnificativ peste nivelul considerat optim,
fiind expresia echilibrului financiar pe termen scurt, obiectiv strategic al conducerii. Cu toate ca existența
stocurilor este indispensabilă pentru specificul activităţii Vifrana, indicatorul lichidităţii imediate a depășit
semnificativ intervalul de siguranţă în 2020. La 31.12.2020, accelerarea vitezei de rotație a stocurilor
concomitent cu diminuarea datoriilor curente imprimă o evoluție deosebit de favorabilă asupra
indicatorului lichidității imediate. Aportul de fonduri în urma majorării capitalului social obiect al
plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii decembrie se reflectă în dinamica favorabilă a valorii
indicatorului lichidității rapide.
Rambursarea integrală a împrumutului pe termen lung contractat în acord cu o reducere a ponderii
datoriilor pe termen scurt în structura de finanțare a societății mențin indicatorul solvabilitatii financiare
semnificativ peste nivelul considerat de risc, în timp ce gradul de îndatorare pe termen lung atinge valori
nesemnificative, fiind de (doar 2%). Intensificarea proporției în care finanțarea activității este asigurată
din fonduri proprii determină o reducere a ratei de îndatorare cu 93,36% în anul 2020 comparativ cu anul
2019. Gradul redus de îndatorare reflectă și accesul facil, în viitor, la finanțare externă pe termen lung.
Numărul de sticle vândute în cursul anului 2020 a depășit cu 5,34% previziunile inițiale privind volumul
vânzărilor de vin îmbuteliat. în consecință, cifra de afaceri se situează cu 5,2% peste nivelul estimat
anterior pentru sfârșitul anului 2020, respectiv cu 32,5% peste valoarea realizată în 2019.
Nivelul veniturilor din exploatare se situează la un nivel inferior față de cel previzionat inițial, incorporând
efectele secetei din anul 2020 asupra campaniei de producție din toamnă. Veniturile în curs de execuție
la sfârșitul perioadei de raportare 2020 sunt cu aproximativ 26% sub nivelul estimat initial.
De asemenea, profitul net la 31.12.2020 a fost ajustat în raport cu efectele rambursării integrale a
împrumutului contractat, ca și consecință a reclasificării unei părți semnificative din creditul bancar, în
dobânzi, de către instituția bancară. Aceste reclasificări au încărcat cheltuielile financiare ale societății, cu
impact direct asupra rezultatului exercițiului.
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24. Politica de dividend
În stabilirea politicii de dividend, emitentul va ține cont de nevoile de finanțare alesocietății, de implicarea
acesteia în noi proiecte sau posibile achiziții, urmărindu-se un echilibru între politica de investiții și cea de
dividend ținând cont și de așteptările investitorilor. Hotărârea repartizării rezultatului exercițiilor
financiare aparține Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor.

25.Politica privind prognozele
Ulterior listării pe piața AeRO, societatea va emite periodic prognoze privind evoluția principalilor
indicatori economico-financiari pentru a oferi potențialilor investitori și pieței de capital o imagine fidelă
și completă asupra situației actuale și a planurilor de viitor avute în vedere de societate, precum și
rapoarte curente cu detalierea elementelor comparative între datele prognozate și rezultatele efective
obținute. Prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale și semestriale, iar politica privind prognozele va fi
publicată pe pagina de internet a societății.

26.Descrierea planului de dezvoltare a afacerii
Activitatea Vifrana înseamnă, în primul rând, producția și comercializarea de vin organic. Ca direcții
strategice de dezvoltare a activității principale, Vifrana își propune creșterea cotei de piață și a volumului
vânzărilor în România pe fondul intensificării absorbției pieței bio și al orientării spre desfacere
predominant prin mari distribuitori. Contractele încheiate cu lanțurile de magazine de tip retail permit o
previzionare mai precisă a vânzărilor și încasărilor, dar și comenzi plasate timpuriu, avantaje semnificative
în comparație cu vânzarea directă către distributorii mici caracterizată de incertitudine și spontaneitate.
Expansiunea activității principale a Vifrana se va realiza și prin continuarea penetrării de piețe externe.
Pana în prezent, Germania a reprezentat principalul canal de distributie pe plan extern. Distribuitorii de
pe aceasta piata sunt:
• REWE prin care se asigura distributia în regiunile: Nossen, Sülzetal (din acest an),Eitting, Koblentz
(din acest an),Buttenheim,Mariendorf, Koln, Diezenbach;
• GLOBUS, acoperind depozitele regionale din Bingen;
• PENNY cu o acoperire regionale în Grossbeeren (din acest an),Russeina (din acest an),Landsberg;
• SELGROS din Wasserweg și Grossgerau (din acest an).
În prezent, viziunea Vifrana pentru viitor include noi direcții de dezvoltare conexe activității principale,
precum:
Vinul perlant (Frizzante)
Conducerea Vifrana a identificat un nivel important de cerere pe aceast segment atat pe plan extern, cât
și intern, căreia îi răspunde prin investiții într-o linie automată de imbuteliere cu presiune care va furniza
tehnologia necesară procesarii vinului Frizzante și a altor specialități sub presiune.
Vin Premium și Super Premium (ediții limitate)
Introducerea acestor sortimente în oferta Vifrana se subscrie obiectivului conducerii privind diversificarea
ofertei de vinuri ecologice. Astfel, societatea isi propune alocarea unui procent de 25% din cantitatea
totală de sticle imbuteliate pentru vinul Premium și o proporție de 5% pentru vinul Super Premium.
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Dezvoltarea unei linii complete de produse secundare bio pentru uz cosmetic / farmaceutic
Oportunitatea abordării acestei piețe de nișă derivă din intensificarea absorbției pieței bio din România și
o creștere sănătoasă a brandului pe această piață, precum și din creșterea și uniformizarea exigențelor și
a condițiilor de acceptare a produselor bio la marii distribuitori din punctul de vedere al reziduurilor de
pesticide și al calității produselor.
Consolidarea prezenței pe piața internă prin pătrunderea în HORECA
Conducerea Vifrana a identificat o fereastră de oportunitate pe acest segment în contextul
macroeconomic actual. Abordarea segmentului HORECA va asigura atat o expansiune a societății pe piața
internă, cât și o reducere a gradului de concentrare a portofoliului de clienti. în acelelasi timp, pătrunderea
și extinderea pe această piață sunt asociate cu provocări specifice, precum intensitatea concurenței și
necesitatea implementarii unei politici riguroase de colectare a creantelor.
Eficentizarea fluxului tehnologic este asigurată prin investiții succesive în tehnologizare, factor central în
politica de dezvoltare a managementului. Anul 2019 marchează ințierea unui amplu proces de
retehnologizare a circuitului de prelucrare, cu efecte directe asupra indicatorilor de capacitate. În această
etapa a fost achiziționată o linie semiautomata bag în box 2,3,5 și 10 l, un utilaj dopuire pilfer, filtru cu
plăci și peste 100 bucăți de box paleți metalici dedicate învechirii vinului, suplimentând semnificativ
capacitatea de învechire. Pe parcursul anului 2020 au fost achiziționate 12 Flexitank-uri, asigurând
majoarea capacității de stocare cu 25%.
În planul de dezvoltare al societății 2021-2025, managementul si-a propus achiziția unei linii automate de
îmbuteliere cu presiune și pilfer automat integrat ce va asigura îmbutelierea a 2000 de sticle/oră,
optimizând timpul de prelucrare și oferind oportunitatea extinderii capacității de producție.
Automatizarea etapelor de prelucrare a permis reorientarea produselor finite spre vânzarea exclusiv a
vinului la sticla, segmentul care asigură cea mai mare rentabilitate pentru societate.
În egală masură, obiectivul strategic al conducerii de a introduce o noua gama de vin Premium și Super
Premium, precum și abordarea pieței vinului Frizzante, va permite menținerea liniei de vânzare a vinului
îmbuteliat ca segment exclusiv de generare a cifrei de afaceri.
În prezent, portofoliul de clienți Vifrana cuprinde rețele de magazine de tip retail din Romania și Germania,
asigurând distribuția directă a produselor. Pentru perioada urmatoare, conducerea iși propune
expansiunea prezentei pe piata internă prin abordarea segmentului HORECA cu un sortiment dedicat.
Astfel, se va asigura o diversificare a portofoliului de clienți si, implicit, o reducere a gradului de
concentrare a acestuia.

Buget de venituri și cheltuieli construit în scenariul de bază, care a intrat și în modelul de estimare a valorii
de capitalizare prin metoda actualizării fluxurilor viitoare nete de numerar pentru societate, exclude
veniturile din liniile noi de dezvoltare prevăzute a fi lansate în perioada 2021-2023. Acesta este prezentat
mai jos:
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Tabel nr.8 Bugetul de
venituri și cheltuieli
Venituri din exploatare,
din care:
Cifra de afaceri

2020

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

12.166.503

13.871.297

14.786.696

15.749.196

16.480.446

17.367.321

5.428.974

6.259.601

7.175.000

8.137.500

8.868.750

9.755.625

Venituri totale

15.608.651

13.871.297

14.786.696

15.749.196

16.480.446

17.367.321

Cheltuieli de exploatare

12.263.916

12.735.710

13.204.112

13.624.892

14.077.971

14.565.158

Cheltuieli totale

14.146.882

12.735.710

13.204.112

13.624.892

14.077.971

14.565.158

3.025.526

3.568.522

4.110.242

4.388.414

4.788.101

953.893

1.329.370

1.784.415

2.018.079

2.353.817

EBITDA
Rezultat net

4.943.226
1.461.769

27.Factori de risc
27.1. Riscuri sistemice privind emitentul
Riscurile sistemice sunt cele provocate de evoluția evenimentelor politice și economice care influențează
în mod obiectiv, într-un sens sau altul, întreg sistemul economic al unei unități geo-politice. Riscul sistemic
este nediferențiat și nu poate fi prevenit.
Riscul de țară surprinde susceptibiliatea ca la nivelul statulul de rezidență al Emitentului să survină
dificultăți în onorarea angajamentelor financiare, afectând toate instrumentele financiare interne, cât și
unele instrumente externe. Impactul acestui risc are caracter general, generând efecte echidistante
pentru toate sectoarele și domeniile de activitate. În contextul actual intern caracterizat de instabilitate
politica și economică, de evoluții economice și sociale divergente, precum și în contextul internațional
marcat de dinamica neuniformă și imprevizibilă a factorilor și proceselor pe scena geopolitică regională și
globală, de interdependențe multiple și strâns corelate la scară globală pe plan economic și financiar,
evaluarea riscului de țară reprezintă o provocare pentru specialiști și investitori. Conform raportului
MARSH aferent anului 2020 , România este încadrată în categoria de risc mediu din punct de vedere al
riscului de țară, cumulând 65,8 puncte din 100 puncte corespunzător nivelului minim de risc , cu 0,92%
peste nivelul raportat în anul 2019, relevând o stabilizare a riscului la nivel național. Din perspectivă
politică, pe termen lung România are un risc evaluat la 70,6 puncte, fiind încadrată în aceeași categorie de
risc cu țări precum Italia, Spania, Belgia, Bulgaria, Croația. Potrivit clasificării Fitch , la 1 Martie 2020,
România are asociat un rating de BBB-, păstrându-și ratingul investițional, nivelul costurilor de împrumut
și al atractivității pentru fluxurile investiționale de capital.
Conformarea la cadrul legislativ și modificări ale cadrului legislativ
Emitentul se află sub incidența cadrului legislativ din Romania și depune toate eforturile pentru a respecta
cadrul de reglementare aplicabil. Modificările multiple aduse la nivelul legislativ și normativ pe plan
contabil, fiscal și al resursei umane etc. pot afecta activitatea Emitentului.
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Riscul de inflație și riscul de rată a dobânzii afectează costul de oportunitate.
Rata inflației poate fluctua și, în consecință, operațiunile, condițiile financiare și rezultatele Emitentului
pot fi afectate. De asemenea, investitorii trebuie să țină seama de impactul acestor riscuri asupra
rezultatelor reale ale emitentului și asupra profitului real al investiției.

27.2. Riscuri specifice Emitentului
Risc fiscal și juridic
Cadrul legislativ în continuă dinamică, cu acte normative multiple pe diferite zone fiscale și cu numeroase
neclarități poate crea confuzie. Procesul de consolidare și armonizare ale sistemului de impozitare din
Romania cu legislația europeana permite interpretări diferite ale anumitor aspecte care sunt tratate în
mod diferit de către autoritățile fiscale. Acest aspect poate conduce la amenzi și penalități suplimentare.
În activitatea curentă, ca urmare a modificărilor legislative, ale dinamicii în relațiile sale cu contrapărți
(clienți, concurenți sau autorități de reglementare), Emitentul este supus riscului de litigiu, cu impact
asupra situației financiare și asupra imaginii societății.
Riscuri de natură operațională, care se pot materializa la nivelul desfășurării activității propriu-zise, ca
urmare a unor factori interni (procese interne necorespunzătoare, a unor sisteme disfuncționale, erori
procedurale etc.) sau a factori externi sub forma unor evenimente externe neprevăzute (precum daune
asupra proprietății, dificultăți la nivelul terților, evoluții socio-economice la nivel regional sau
macroeconomic, factori politici etc). Între acestea amintim:
Atragerea, păstrarea și motivarea personalului calificat, un activ important pentru funcțiunea de inovaredezvoltare a societății, vector de competitivitate și dezvoltare continuă a afacerii Vifrana. În contextul
evoluțiilor pe piața muncii interne și europene, există riscul ca societatea să nu poată reține personalul
calificat și să întâmpine dificultăți în atragerea de noi angajați cu profil corespunzător nevoilor societății.
În vederea managementului preventiv al acestui risc, societatea are în vedere politici de resurse umane
orientate spre asigurarea necesarului de forță de muncă prin clauze contractuale corespunzătoare, prin
instrumente de stimulare, motivare și cointeresare a acesteia.
Neîndeplinirea obligațiilor partenerilor contractuali semnificativi pentru Vifrana, dintre furnizori sau
distribuitori poate conduce la perturbări în derularea activității emitentului și, respectiv, la dificultăți în
onorarea obligațiilor contractuale ale Vifrana către terți. Societatea ia măsuri în vederea asigurării
bonității și capacității părților anterior încheierii contractelor, fără însă să poată garanta prevenirea sau
administrarea acestor riscuri.
Riscul asociat cu dependența de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de
procedee noi de fabricație. Activitatea Vifrana depinde în măsură semnificativă de procedee noi de
fabricație și de proces inovator continuu, pentru care își asigură, prin intermediul acestui plasament privat
de acțiuni nou emise, infrastructura, resursele și personalul necesar.
Expansiunea pe piata interna prin abordarea segmentului HORECA sau piata bio a produselor cosmeticefarmaceutice poate determina, în etapa incipienta, cel putin, dependența contractuală de un distribuitor
important pe piața respectivă. Strategia societății urmărește diversificarea canalelor de distribuție pentru
diminuarea concentrării distribuitorilor. Pentru celelalte segmente de afacere, însă – producția și
comercializarea vinului se realizeaza, atat pe plan intern, cat și extern, prin intermediul lanturilor de
magazine de tip retail.
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Riscuri legate de produse și servicii
Inovatia este factorul cheie care defineste strategia de dezvoltare a Vifrana. Lansarea de produse noi și
expansiunea pe piata prin abordarea de noi piete genereaza un grad de incertitudine privind succesul si,
implicit, rentabiliatea asociata acestora. Anticiparea eronata a preferintelor consumatorilor ar putea
afecta cota de piață a societății, precum și perspectivele procesului de dezvoltare al acesteia.
In egala masura, exista riscul ca cererea pentru produsele existente sa fie afectata de potentiale modificari
ale preferintelor în randul consumatorilor finali sau de incapacitatea societății de a mentine parametrii
calitativi ai produselor la nivelul asteptat de catre clienti, cu efecte directe asupra rezultatelor
operationale și financiare ale Vifrana.
Blocaje aferente fluxului tehnologic
Infrastructura procesului de productie este furnizata integral de tehnologia proprie, iar orice intreruperi
survenite în circuitul functional al acesteia poate genera intarzieri ale ciclului de procesare și imbuteliere
a vinului, incapacitatea de a mentine stocurile necesare, precum și intarzieri în livrarea produselor finite,
cu efecte directe asupra cererii de produse, mentinerii relatiilor de colaborare cu partenerii care asigura
distributia produselor si, implicit, reputatiei societății. De asemenea, operarea echipamentelor de
vinificatie în afara parametrilor normali de functionare ar putea determina reduceri în volumul produs,
majorarea costurilor de productie sau scaderi calitative, impactand negativ rezultatele operationale și
situatia financiara a Vifrana.
Factorul climatic
Fenomenele meteorologice ar putea impacta negativ activitatea desfasurata de Vifrana în sensul în care
producția de struguri poate fi afectata calitativ si/sau cantitativ de fenomenele meteorologice extreme,
precum seceta, inundatii, absenta razelor solare pe parcursul perioadei de înflorire, inghet, lipsa ploii și
grindină. Gradul de dificultate în gestionarea acestui risc deriva din impredictibiliatea asociata factorului
climatic. Vifrana implementeaza constant masuri pentru atenuarea impactului acestui risc prin polite de
asigurare, instalatii de irigare. De asemenea, în planul de management al riscului climatic, societatea
evaluează oportunitate accesarii programului de fonduri FEGA pentru irigații.
Riscul generat de eventuale conflicte de interese. Chiar dacă, la aceasta dată, nu există conflicte de interese
în ceea ce privește organele de conducere, administrative și de supraveghere ale Emitentului,
managementul societății se angajează să analizeze în mod continuu posibilele cauze generatoare de risc
de conflicte de interese și să fie pregatită procedural să le întâmpine.
Riscul de piață integrează factorii de risc din mediul extern societății, în amonte sau în aval față de
activitatea sa principală.
Riscul de concurență. Pentru piața țintă actuală și viitoare, Vifrana și-a asigurat avantaje competitive prin
inovare continuă de proces și de produs cu rezultate importante din punctul de vedere al eficienței și
eficacității pentru clienții săi. Competitivitatea ridicată, specifica sectorului, este abordata de Vifrana prin
strategia prețurilor reduse, apropiate chiar de cele pentru produsele convenționale și calitate superioară,
prin procesarea strugurilor provenind din plantatii proprii și alinierea la cerintele calitative impuse de
autoritatile de certificare ecologica. În ceea ce privește concurența neloială, protejarea drepturilor de
proprietate intelectuală și asigurarea confidențialității personalului asupra proceselor și produselor
reprezintă o prioritate pentru societate.
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Riscul de preț afectează societatea în măsura în care prețurile la furnizorii de materii prime, materiale și
utilități cresc fără ca societatea să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile
menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor.
Societatea adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor, dar și prin internalizarea producției
și procesarii de materie primă. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată
materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului produsului
final.
Riscul valutar se asociază cu precădere vânzărilor viitoare la export - pentru care aprecierea monedei
naționale reprezintă un factor negativ, de diminuare a profitabilității, în timp ce devalorizarea monedei
naționale influențează pozitiv valoarea încasărilor. Conducerea societății consideră că impactul potențial
al acestui risc poate afecta în viitor rentabilitatea financiară a societății și intenționează să folosească
instrumente speciale de protecție în acest sens.
Riscul asociat cu ratele dobânzilor. Evoluțiile macroeconomice și internaționale care se reflectă în
dinamica inflației, politicile monetare la nivel național și european dar și în evoluția pieței de capital
influențează rata dobânii. În urma derulării cu succes a majorării de capital social, împrumutul bancar al
societății a fost integral rambursat. În măsura în care, pentru dezvoltarea afacerii și implementarea
strategiilor de creștere, societatea va contracta alte împrumuturi bancare pe termen lung, emitentul va fi
expus la fluctuațiile ratei dobânzilor. Creșterea ratelor dobânzii va fi absorbită la nivelul costurilor
financiare, cu impact negativ asupra situației financiare, rezultatelor operațiunilor și perspectivelor
emitentului.
Riscul de credi treprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte nu își
îndeplinește obligațiile contractuale. Expunerea directă emitentului la riscul de credit este relativ redusă,
având în vedere faptul că principalii clienți ai săi sunt distribuitori de retail, mari lanțuri de magazine din
țară și străinătate, cu termene de plată reglementate prin contract și strict monitorizate prin politicile și
procedurile interne.
Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca Societatea să nu fie în măsură să își onoreze obligațiile
curente prin valorificarea activelor disponibile. Dificultățile de încasare a creanțelor reprezintă o sursă
potențială importantă de arierate în îndeplinirea obligațiilor de plată ale societății. Prin monitorizarea
previziunilor privind necesarul de lichidități, conducerea societății urmărește să se asigure că există
disponibil suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel încât societatea să își poată onora
obligațiile curente față de creditorii săi.
Din punctul de vedere al indicatorilor de lichiditate care estimează măsura în care societatea își poate
acoperi datoriile curente pe seama activelor circulante, societatea nu se confruntă cu probleme de
lichiditate. Valoarea indicatorului lichidității curente calculată pentru 31.12.2019 de 1,91 era apropiată de
pragul de confort (2), în timp ce nivelul lichidității curente la 30.12.2020 este estimat la 5,98.

27.3. Riscuri specifice privind investiția în acțiuni.
Fiecare dintre riscurile prezentate în secțiunile anterioare, odată materializate, poate influența negativ,
într-o măsură dificil de cuantificat, prețul și lichiditatea acțiunilor VIFRANA S.A., odată admise la
tranzacționare pe piața de capital. Pe lângă acestea, o categorie de risc de natură sistemică asociată
titlurilor financiare în sine se referă la:
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Riscurile generate de piața de capital din România, în ansamblul ei
Volatilitatea și lichiditatea sunt elemente care caracterizează mecanismul pieței de capital, conturând un
risc de natură sistemică pentru toate intrumentele financiare tranzacționate.
De asemenea, riscul de inflație și riscul de rata a dobânzii pot afecta randamentul investiției în acțiuni în
general, ca alternativă investițională în raport cu depozitele bancare sau investiția în obligațiuni
guvernamentale sau corporative. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta evoluția cotației acțiunilor,
în general, ca alternativă investițională, pe piața de capital, în timp ce creșterea ratei inflației erodează
câștigurile reale ale investitorului.
Riscul de preț este specific acțiunilor listate și constă în probabilitatea evoluției negative pentru cotația
acțiunilor emitentului, după admiterea acestora la tranzacționare. Fluctuația prețului poate fi indusă de o
multitudine de factori legați de activitatea emitentului sau de volatilitatea generală a pieței. De asemenea,
în cazuri speciale precum evenimente deosebite sau situații litigioase, Autoritatea de Supraveghere
Financiară poate decide suspendarea tranzacționării acțiunilor, cu impact asupra posibilității investitorilor
de a vinde acțiunile în orice moment dorit și asupra valorii de piață a acțiunilor la reluarea tranzacționării.
Riscurile asociate cu o investiție directă în acțiuni, ca de altfel și randamentul așteptat asociat acestei
investiții sunt, în principiu, superioare celor aferente depozitului bancar sau investiției în alte instrumente
financiare precum obligațiuni de stat, participații la fonduri de investiții sau chiar obligațiuni corporative.
Volatilitatea și evoluția puțin predictibilă a lichidității și prețului acțiunilor, alături de riscul pierderii
investiției în cazul falimentului Emitentului nu recomandă investiția în acțiuni acelor investitori cu un
nivel scăzut de toleranță față de risc. Potrivit cu descrierea pieței țintă delimitată de către Intermediarul
emisiunii de noi acțiuni Vifrana și Consultantul autorizat SSIF Goldring S.A., investiția în acțiunile VIFRANA
S.A. este corespunzătoare acelor clienți care:
a

pe baza experienței sau cunoștințelor acumulate, înțeleg cel puțin conceptele de bază privind modul de
funcționare a pieței de capital, caracteristicile acțiunilor, drepturile și obligațiile asociate acestora și obțin
acces la informații privind evoluția pieței și situația economico-financiară a emitentului;

b

au o situație financiară cel puțin stabilă, care, având în vedere riscurile implicate, pot suporta pierderi de
până la 100% din capitalul investit;

c

pot suporta fluctuațiile de preț și lichiditatea scăzută asociate cu listarea și tranzacționare unui instrument
pe o piață nereglementată;

d

cu profil investițional dar și speculativ, cu un orizont de timp al investiției de cel puțin 1 an, care urmăresc
creșterea capitalului cu asumarea riscurilor implicate.

De asemenea, acest produs nu este considerat corespunzător acelor investitori care:
i.

doresc protecția integrală a capitalului și/sau certitudinea rambursării sumelor investite;

ii.

au o toleranță scăzuta la risc, nefiindu-le potrivite investițiile bursiere;

iii. necesită în mod obiectiv existența unei garanții de stat sau investiții în active fără risc.
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28.Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de
12 luni anterioara listării
1. Caracteristicile Ofertei
În luna Decembrie a anului 2020 prin hotărârea AGEA nr. 3 / 27.11.2020, VIFRANA S.A. a majorat capitalul
social prin emisiunea a 21.220.322 de acțiuni noi de valoare nominală 0,2 lei fiecare, din aceeași clasă și
cu aceleași caracteristici cu acțiunile anterior existente. Acestea au fost oferite în cadrul unui plasament
privat intermediat de SSIF Goldring S.A. în calitate de Consultant Autorizat, la un preț de 0,45 lei/acțiune,
din care 0,25 lei reprezenta prima de emisiune, valoarea totală a fondurilor atrase fiind de 9.549.144,9 lei.
În urma majorării, capitalul social al VIFRANA S.A. este de 10.043.671,4 lei, fiind împărțit în 50.218.357
acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare și drepturi egale. Plasamentul privat s-a derulat
prin sistemul Bursei de Valori București în perioada 07 Decembrie 2020 - 14 Decembrie 2020.

2. Destinația fondurilor atrase
Sumele atrase prin majorarea de capital sunt și vor fi direcționatepentru restructurarea finanțării afacerii
Vifrana în vederea valorificării optime a oportunităților de creștere și a optimizării fluxurilor de numerar,
precum și de finanțare parțială a programului de investiții. Fondurile atrase prin subscrierea de noi acțiuni
în cadrul plasamentului privat, alături de rambursarea creditului bancar în valoare de 8.500.000 lei, au
următoarele destinații:
➢ Achiziția unei linii automate de imbuteliere cu presiune și pilfer automat integrat ce va asigura
imbutelierea a 2000 de sticle/oră, optimizând timpul de prelucrare și oferind oportunitatea
extinderii capacității de producție. De asemenea, aceasta va furniza tehnologia necesară
procesarii vinului Frizzante și a altor specialităti sub presiune, permițând diversificarea gamei de
produse
➢ Achiziția utilajelor de balotat cu scopul de a eficientiza circuitul de procesare și producție
➢ Suplimentarea rezervoarelor de stocare
➢ Extinderea spatiului de pastrare a vinului imbuteliat prin contructia unui depozit nou
➢ Dezvoltarea unei linii complete de produse secundare bio pentru uz cosmetic / farmaceutic
➢ Consolidarea prezenței pe piața internă prin pătrunderea în HORECA cu un sortiment dedicat
➢ Intensificarea promovării brandului pe piata interna și externa

29. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital
Vifrana S.A. intenționează să fie un jucător activ, dinamic pe piața românească de capital, utilizând
instrumentele și oportunitățile existente pentru creșterea valorii și lichidității acțiunilor sale, pentru
atragerea de capital și recompensarea investitorilor săi.

30. Numele auditorilor, dacă e cazul
Situațiile financiare ale Vifrana S.A. nu au făcut, până la data prezentului document, obiectul unei misiuni
de audit. Auditorul Societății, numit prin hotărârea AGOA întrunită la data da 26.03.2021, este MGMT
AUDIT&BPO SRL, cu sediul in Bucuresti, Intrarea Amzei nr.2, Mansarda, sector 1, înregistrată la Registrul
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Comertului sub nr. J40/14885/2014, CUI RO33928794, societate de audit, inscrisa in Registru Public
Electronic cu autorizatia nr.1263, membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR),
reprezentata legal prin auditor financiar Gabriela Ciacaru, inscrisa in Registrul Public Electronic cu nr.4044,
membru activ al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).

31. Alte informații relevante
La data semnării prezentului Memorandum, Societatea nu este implicată în litigii sau procedure judiciare
care să îi afecteze semnificativ poziția sau performanța financiară.

32. ANEXE
Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Document de prezentare.
Anexa 1: Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit și pierdere pentru ultimele 3 exerciții financiare
Anexa 2: Sinteza poziției financiare / bilanțul pentru ultimele 3 exerciții financiare
Anexa 3: Bugetul pentru următorii ani care a fost aprobat în Adunarea Generală Ordinară Anuală a
Acționarilor din 26 martie 2021
EMITENT: VIFRANA S.A.

CONSULTANT AUTORIZAT: SSIF GOLDRING S.A.

Prin: Octavian Vucmanovici

Prin: Virgil Adrian Zahan

Director General

Director General

__________________________

_______________________________
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ANEXA 1 Sinteza rezultatelor financiare anuale și interimare
2017

2018

2019

2020

Cifra de afaceri

2.752.732

4.577.143

4.097.710

5.428.974

Producţia vândută

3.542.338

5.101.258

4.387.897

5.587.181

48.098

45.141

720

5.445

Venituri din vânzarea mărfurilor
Reduceri comerciale acordate

837.704

569.256

290.907

163.652

3.789.262

2.458.394

6.630.344

5.167.046

794.275

499.887

389.512

780,241

1.157.040

770.082

3.981.746

790.242

845.683

761.696

761.696

761.696

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL

8.493.309

8.305.506

15.099.312

12.166.503

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

4.902.718

4.212.759

6.999.887

6.917.732

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
Venituri din subvenții de exploatare
Alte venituri din exploatare
-din care, venituri din subvenții pentru investiții

Alte cheltuieli materiale

187.185

241.715

186.251

533.616

Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

73.894

108.369

117.258

122.767

Cheltuieli privind mărfurile

16.515

16.184

276

3.105

Reduceri comerciale primite

1.182

1.784

3.801

24.949

Cheltuieli cu personalul

723.109

971.406

1.023.959

1.160.935

Salarii şi indemnizaţii

588.614

950.030

1.001.408

1.135.389

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

134.495

21.376

22.551

25.546

1.411.359

1.431.231

1.517.973

1.605.200

97.794

16.415

16.802
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Alte cheltuieli de exploatare

1.240.921

2.933.380

2.533.428

1.945.461

Cheltuieli privind prestaţiile externe

1.097.406

1.220.160

1.475.209

1.827.768

67.135

81.617

50.945

91.510

65.239

0

0

0

0

1.534.555

0

0

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale
Ajustări de valoare privind activele circulante

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
transferuri şi contribuţii - normative speciale
Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
Cheltuieli privind calamităţile și alte evenimente similare
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Venituri din dobânzi

11.141

97.048

1.007.274

26.183

8.652.313

9.929.675

12.392.033

12.263.916

-159.004

-1.624.169

2.707.279

-97.413

24

24

26

24

Alte venituri financiare

17.905

14.540

13.831

3.442.124

VENITURI FINANCIARE – TOTAL

17.929

14.564

13.857

3.442.148

638.432

320.475

41.199

1.876.257

57.757

27.144

51.907

6.709

Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL

696.189

347.619

93.106

1.882.966

-678.260

-333.055

-79.249

1.559.182

VENITURI TOTALE

8.511.238

8.320.070

15.113.169

15.608.651

CHELTUIELI TOTALE

9.348.502

10.277.294

12.485.139

14.146.882

-837.264

-1.957.224

2.628.030

1.461.769

0

12.794

-837.264

-1.970.018

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

0
2.628.030

1.461.769
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ANEXA 2- Pozitia financiară anuală
2017
I.IMOBILIZARI NECORPORALE

2018

2019

2020

5.493

5.723

6.516

6.451

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

12.372.589

10.974.178

9.617.673

13.475.767

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE

33.510

33.534

23.758

23.784

12.411.592

11.013.435

9.647.947

13.506.002

I STOCURI

4.583.755

3.313.624

4.501.730

4.060.046

IICREANŢE

742.510

555.898

410.856

651.741

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
B ACTIVE CIRCULANTE

IV CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C CHELTUIELI ÎN AVANS
ACTIVE TOTALE
DATORII TERMEN SCURT

107.384

227.073

765.833

1.663.447

5.433.649

4.096.595

5.678.419

6.375.236

202.911

80.837

3.704

1.388

18.048.152

15.190.867

15.330.070

19.882.624

945.680

931.556

2.979.578

732.929

DATORII PE TERMEN LUNG

12.974.795

12.863.348

9.088.196

306.126

DATORII TOTAL

13.920.475

13.794.904

12.067.774

1.039.055

7.186.997

6.425.301

5.663.604

4.901.908

467.550

467.550

467.550

10.043.671

365.587

339.020

312.453

285.886

4.888.982

4.888.982

4.904.289

4.977 .377

-7.944.175

-8.754.872

-10.698.323

-8.059.033

-837.264

-1.970.018

2.628.030

1.461.769

15.307

73.088

CAPITALURI - TOTAL

-3.059.320

-5.029.338

-2.401.308

13.941.663

TOTAL PASIV

18.048.152

15.190.867

15.330.070

19.882.624

VENITURI în AVANS
CAPITAL și REZERVE
I CAPITAL
II PRIME DE CAPITAL
III REZERVE DIN REEVALUARE
IV REZERVE
V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI
FINANCIAR
Repartizarea profitului

5.305.079

55

ANEXA 4. Bugetul de venituri și cheltuieli

Venituri din exploatare, din care:
Cifra de afaceri
Venituri totale
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli totale
EBITDA
Rezultat net

2021f
13.871.297
6.259.601
13.871.297
12.735.710
12.735.710
3.025.526
953.893

2022f
14.786.696
7.175.000
14.786.696
13.204.112
13.204.112
3.568.522
1.329.370

2023f
15.749.196
8.137.500
15.749.196
13.624.892
13.624.892
4.110.242
1.784.415

2024f
16.480.446
8.868.750
16.480.446
14.077.971
14.077.971
4.388.414
2.018.079

2025f
17.367.321
9.755.625
17.367.321
14.565.158
14.565.158
4.788.101
2.353.817
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