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VES SA
SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Nota

31.Dec

31.Dec

2020

2021

ACTIV
Active imobilizate
Imobilizări corporale

6

13.368.591

16.136.509

Imobilizari necorporale

7

1.143.841

501.619

Imobilizari financiare

9

508.766

25

15.021.197

16.638.153

Total active imobilizate
Active circulante
Stocuri

10

29.559.800

6.125.295

Clienti

9

3.167.981

1.459.175

9

5.694.519

3.828.265

11

364.877

38.292

38.787.177

11.451.027

0

71.615

53.808.374

28.160.796

8.434.900

19.908.309

13.424.366

17.215.123

Alte creante
Numerar şi echivalent de numerar
Total active circulante
Cheltuieli inregistrate in avans
Total activ
CAPITALURI PROPRII
Capital social

12

Rezerve reprezentand surplus
din reevaluare
Alte rezerve

1.032.943

7.586.124

Rezultatul reportat

-43.864.771

-71.364.317

Total capitaluri proprii

-20.972.562

-26.654.761

DATORII
Datorii pe termen lung
Furnizori şi alte datorii

13

3.391.738

8.262.072

Imprumuturi pe termen scurt

14

0

34.365.581

Datorii aferente leasingului financiar

15

Provizioane pentru datorii şi cheltuieli

17

0

0

Furnizori şi alte datorii

13

16.249.710

10.838.282

Imprumuturi pe termen scurt

14

54.759.672

1.349.622

Datorii aferente leasingului financiar

15

379.816

Provizioane pentru datorii şi cheltuieli

17

0

0

Total datorii

15

74.780.936

54.815.557

Datorii curente

Venituri inregistrate in avans
Total capitaluri proprii şi datorii

0
53.808.374

28.160.796
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VES SA
SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Nota

31.Dec.20

31.Dec.21

Venituri

23

19.744.226

18.351.205

Alte venituri

23

387.136

1.592.930

-558.244

-533.264

-8.493.754

-7.861.578

-688.172

-207.240

Variaţia stocurilor de produse finite si productie in curs
de executie
Consumuri de materii prime şi materiale consumabile
Costul mărfurilor vândute
Cheltuiala cu beneficiile angajaţilor

20

-10.004.926

-8.756.519

Costuri cu transportul bunurilor

19

-429.336

-448.074

Cheltuieli cu utilitatile

19

-2.226.039

-3.264.259

Servicii prestate de terţi

19

-1.563.772

-1.675.940

Cheltuiala cu deprecierea şi amortizarea

6,7

-1.316.173

-1.156.746

Alte cheltuieli de operare

19

-1.703.053

-1.859.916

Provizioane pentru alte datorii - net

17

-242.068

74.723

Venituri financiare

21

35.595

32.342

Costuri financiare

21

-297.124

-123.654

-7.355.704

-5.835.990

0

0

-7.355.704

-5.835.990

Profit înainte de impozitare
(Cheltuiala) / venitul cu impozitul pe profit curent si
amanat
Profit / (pierdere) aferent exerciţiului

16

Situatiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către Comitetul Director la 13 aprilie
2022 şi semnate in numele acestuia.

Presedinte al Directoratului,
Gelu Stan

L.S.
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Contabil șef,
Cosmina Pagu

VES SA
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Capital
social
Sold la 1 ianuarie 2021

Rezerve reprezentand surplus din
reevaluare

Alte
rezerve

Rezultatul
cumulat

Total

8.434.900

13.424.366

1.032.943

Profit/(pierdere) aferenta anului

0

0

0

-5.835.990

-5.835.990

Profit/(pierdere) erorii contabile

0

0

0

-21.663.556

-21.663.556

-6.553.181

0

6.553.181

0

0

Alte elemente ale rezultatului global

0

0

0

0

0

Castiguri / (pierdere) din reevaluarea terenurilor si constructiilor

0

3.790.757

0

0

3.790.757

-6.553.181

3.790.757

6.553.181

-27.499.546

-23.708.789

Tranzactii cu actionarii

0

0

0

0

0

Majorare capital social

18.026.590

0

0

0

18.026.590

Sold la 31 decembrie 2021

19.908.309

17.215.123

7.586.124

-71.364.317

-26.654.761

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reevaloare

Rezultat global total

check
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-43.864.771

-20.972.561

VES SA
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Capital
social
Sold la 1 ianuarie 2020

Rezerve reprezentand surplus din
reevaluare

8.434.900

13.424.366

Alte
rezerve

Rezultatul
cumulat

1.032.943

Profit/(pierdere) aferenta anului

Total

-36.509.068

-13.616.859

-7.355.703

-7.355.703

Profit/(pierdere) erorii contabile

0

Reevaloare

0

Alte elemente ale rezultatului global

0

Castiguri / (pierdere) din reevaluarea terenurilor si constructiilor

0

Rezultat global total

0

0

0

-7.355.703

-7.355.703

Tranzactii cu actionarii

0

Majorare capital social

0

Sold la 31 decembrie 2020
check

8.434.900

13.424.366

1.032.943

-43.864.771

-20.972.562

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capitalul social (ct. 1012 + 1028) : inregistreaza un sold la inceputul anului 2021 in suma de 8.434.900 lei, acesta suferind modificări pe parcurul anului 2021.
Majorarea capitalului social a fost finalizata si operata in T.1_2021, la 31.12.2021 capitalul social al societății find de 19.908.309 lei.
Rezervele legale (ct. 1061) : soldul acestora este neschimbat din anul 2010 cand, societatea a repartizat profit la fondul de rezerva in suma de 6.926 lei, rezultand
un sold la sfarsitul exercitiului financiar 2010 de 613.177 lei, sold ce se mentine si la sfarsitul exercitiului financiar 2021.
Alte rezerve (ct. 1068) : inregistreaza un sold initial la 2009 in valoare de 16.845 lei, urmand ca la 31.10.2009 societatea sa repartizeze la alte rezerve suma de
402.921 lei provenita din repartizarea profitului. Soldul la 31.12.2021 este in suma de 6.972.947 lei, urmare a trecerii pe alte rezerve a ajustării capitalului social
în sumă de 6.553.181 lei.
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VES SA
SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Rezerve din reevaloare (ct. 105) :
- Inregistreaza un sold initial la 2010 in valoare de 11.631.817 lei urmand ca la 31.12.2010 pe baza raportului de reevaloare realizat in 2010 sa se inregistreze
suma de 2.404.579 lei. La 04.01.2011 se revine la inregistrarea din 31.12.2010 si se adauga suma de 103.250 lei, generand un sold la final de 2011 in valoare
de 14.139.645 lei.
- In anul 2012 pe baza raportului de reevaloare se inregistreaza suma de -703.225 lei, iar pe baza ajustarilor propuse de audit prin trecerea la IFRS se
inregistreaza suma de -700.051 lei. Soldul la final de 2012 este in valoare de 12.736.369 lei.
- In anul 2017 societatea inregistreaza un sold initial in valoare de 12.736.369 lei urmand ca la 31.05.2017 pe baza raportului de reevaloare realizat sa
inregistreze suma de 251.255 lei, rezultand un sold la 31.12.2017 in valoare de 12.987.625 lei.
- In anul 2018 pe baza raportului de reevaloare a terenurilor si constructiilor intocmit de NAPOCA BUSINESS S.R.L. a se inregistreaza un surplus din
reevaloare in suma de 436.741 lei, rezultand un sold la 31.12.2018 in valoare de 13.424.366 lei.
- In anul 2020 nu a fost efectuata un nou raport de reevaloarea, prin urmare soldul la 31.12.2020 este in valoare de 13.424.366 lei.
- În anul 2021 sa întocmit reevaloarea activelor, prin urmare soldul la 31.12.2021 este în valoare de 17.215.123 lei.
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VES SA
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(in lei, daca nu se specifica altfel)

Cash Flow metoda indirecta
Profit net
Amortizari si provizioane
Cash operational brut
Variatia capitalului de lucru
Variatia creantelor
Variatia stocurilor
Variatia altor active curente
Variatia V/Ch in avans
Variatia furnizorilor
Cash operational net
Cash flow din investitii nete
Variatia datoriilor
Variatie credite pe termen scurt
Variatie credite pe termen lung
Variatie datorii asociati
Variatie alte datorii
Variatie capitaluri
Cash flow din finantari
Total variatii cash in perioada
Cash initial
Cash NET la sfarsit de perioada

2021

2020

-5.835.990
1.082.023
-4.753.967

-7.355.703
1.567.248
-5.788.455

-3.575.060
-23.434.504
0
71.615
678.654
22.862.637
2.698.979

4.081.807
1.360.914
0
0
107.589
-238.145
-726.285

0
39.235.915
-53.410.050
-6.469.898
153.791
-20.490.242
-326.585
364.877
38.292

0
-41.253.248
35.820.649
6.004.532
0
571.933
-392.498
757.375
364.877
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(in lei, daca nu se specifica altfel)
1

INFORMAŢII GENERALE
VES SA („Societatea”) are ca si activitate de bază „Fabricarea altor produse prelucrate din metal ” diviziunea
cod CAEN 25 , cu liniiile de business vase si obiecte emailate, respectiv CALDI: sobe, seminee, centrale termice,
convectoare si accesorii, fiind una dintre cele trei societati romanesti producatoare de articole emailate de uz
gospodaresc.
Societatea are sediul in Albesti, Str. Mihai Viteazul nr.102, judetul Mures si este o societate de drept roman cu
personalitate juridica. VES SA a luat fiinta in 1979 prin Decretul Prezidential nr. 19 sub denumirea de
„Intreprinderea de vase emailate Sighisoara”, parcurgand mai multe etape in dezvoltarea sa. In anul 1997
Societatea se privatizeaza prin „Programul de privatizare in masa” devenind integral cu capital privat.
In prezent VES SA este o societate pe acţiuni, cotată la Bursa de Valori Bucureşti, cu un capital social de
19.908.309 lei impartit in 199.083.089 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei, detinut in proportie de
94,9651% de catre SC Chimsport SA.

2

SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE
Principalele politici contabile aplicate la întocmirea acestor situaţii financiare sunt prezentate mai jos. Aceste
politici au fost aplicate consecvent în toţi anii prezentaţi, dacă nu se specifică contrariul.
2.1

Bazele întocmirii

Situaţiile financiare ale VES SA au fost întocmite in conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară („IFRS”)şi cu Interpretările IFRIC, aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană. Situaţiile
financiare au fost întocmite în baza convenţiei costului istoric, aşa cum au fost modificate în urma reevaluării
imobilizărilor corporale şi a activelor financiare disponibile pentru vânzare la valoarea justă prin capitalurile
proprii.
Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu IFRS necesită utilizarea unor estimări contabile critice. De
asemenea, solicită conducerii să folosească raţionamentul în procesul de aplicare a politicilor contabile ale
Societatii.
Reconcilierile și descrierile ajustărilor realizate pentru retratarea la IFRS a informatiilor din contabilitatea
organizata în baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IVa a Comunitatilor Economice
Europene, sunt prezentate în Nota 5.
2.1.1.

Continuitatea activităţii

Societatea a inregistrat pierderi cumulate in valoare de 71.364.317 lei pana la finalul anului 2021,pierderea
curenta in 2021 fiind in suma de 5.835.990 lei. Activele circulate nete la 31 decembrie 2021 sunt negative, in
valoare de -26.654.761 lei conform bilantului.
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(in lei, daca nu se specifica altfel)
2

SUMARUL POLITICILOR CONTABILE SEMNIFICATIVE (CONTINUARE)
Previziunile şi proiecţiile conducerii Societatii, ţinând cont de posibilele modificări rezonabile în performanţa
productiei si comercială, sustin că ar trebui să poată funcţiona la nivelul finanţării actuale. Functionarea in
continuare a societatii se bazeaza pe urmatoarele : principalul actionar Chimsport SA va continua sa ofere
sprijin financiar si/sau colateral de garantii in caz de nevoie. Societatea si-a schimbat strategia de vanzari,
productie, prin dezvoltarea a trei game noi de produse (email Forte, email de Sighisoara si email XXL), care vor
ajuta societatea sa patrunda pe noi piete. Societatea si-a extins paleta de clienti atat intern cat mai ales
international.
Concomitent cu cele de mai sus, se continua masurile de redimensionare si eficientizare a fluxului de productie.
Astfel estimam o crestere a cifrei de afaceri nete in 2022 de minim 10% astfel incat compania să intre pe profit
operational la sfarsitul anului financiar 2022 si sa genereze numerar suficient astfel incat sa se poata
autofinanta.
În urma studiilor efectuate, membrii comitetului director au aşteptări rezonabile conform cărora societatea are
resurse necesare pentru a continua să funcţioneze în viitorul previzibil. Prin urmare, societatea adoptă în
continuare principiul continuităţii activităţii la întocmirea situaţiilor sale financiare.
2.1.2.

Modificări ale politicilor contabile şi informaţiilor de furnizat

(a)

Standarde noi şi modificate adoptate de Societate

Nu există standarde IFRS şi IFRIC aplicabile pentru prima dată în exerciţiul financiar început la sau după 1
ianuarie 2017 care pot avea un impact semnificativ asupra Societăţii.
(b)

Noi standarde, amendamente şi interpretări emise, dar neaplicabile pentru exerciţiul financiar
începând cu 1 ianuarie 2021 şi neadoptate anticipat
Normă/Interpretare
[IAS 8.31 (a), 8.31(c)]

Amendamente la IFRS 4 “Contracte
de asigurare” (în vigoare pentru
perioade anuale începând cu 1
ianuarie 2021 sau ulterior acestei
date)
Amendamente la IAS 39 ”Instrumente
financiare: recunoaștere și evaluare”,
IFRS 4 “Contracte de asigurare”, IFRS
7 ”Instrumente financiare: informații
de furnizat”, IFRS 9 ”Instrumente
financiare” și IFRS 16 “Contracte de
leasing” (în vigoare pentru perioade
anuale începând cu 1 ianuarie 2021
sau ulterior acestei date)

(c)

Natura modificării iminente a politicii
contabile [IAS 8.31 (b)]
Amendamentele la IFRS 4 prelungesc
termenul de expirare a derogării temporare
de la aplicarea IFRS 9 până în 2023, pentru a
alinia data intrării în vigoare a IFRS 9 la noul
IFRS 17.
Amendamentele prevăd un tratament
contabil specific pentru a eșalona în timp
modificările valorii instrumentelor financiare
sau a contractelor de închiriere survenite ca
urmare a înlocuirii indicelui de referință al
ratei dobânzii, ceea ce împiedică un impact
brusc asupra profitului sau pierderii și
împiedică întreruperile inutile ale relațiilor de
acoperire împotriva riscurilor, urmare
înlocuirii indicelui de referință al ratei
dobânzii.

Impactul posibil asupra situațiilor
financiare [IAS 8.31 (e)]
Adoptarea amendamentelor la IFRS 4 nu
va avea impact asupra situațiilor
financiare individuale, întrucât acest
standard nu este aplicabil la data
întocmirii acestor situații financiare.
Impactul modificărilor asupra situațiilor
financiare este în curs de evaluare.

Următoarele standard și amendamente ale standardelor existente, emise de Comitetul pentru Standarde
Internaționale de Contabilitate și adoptate de Uniunea Europeană au intrat în vigoare în perioada
curentă:
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(in lei, daca nu se specifica altfel)
Normă/Interpretare
[IAS 8.31 (a), 8.31(c)]

Natura modificării iminente a politicii
contabile [IAS 8.31 (b)]

Impactul posibil asupra situațiilor
financiare [IAS 8.31 (e)]

Amendament la IAS 1 ”Prezentarea

Obiectivul amendamentelor aduse

Adoptarea amendamentelor la IAS 1 și

situatiilor financiare”, IAS 8 ”Politici

standardelor IAS 1 și IAS 8 este de a

IAS 8 nu a avut imact asupra situațiilor

contabile, modificari ale estimarilor

clarifica definiția termenului

financiare individuale ale anului 2020.

contabile si erori” (în vigoare pentru

”semnificativ” pentru a facilita

perioade anuale începând cu sau după

evaluarea de către intreprindere a

data de 1 ianuarie 2020).

caracterului semnificativ și pentru a
sporii relevanța informațiilor
prezentate în notele la situațiile
financiare.

Modificări ale referințelor la cadrul

Obiectivul modificărilor este de a

Adoptarea acestor amendamente nu a

general conceptual în standardele IFRS

actualiza referințele existente la

avut impact asupra situațiilor

(în vigoare pentru perioade anuale

cadrele anterioare, înlocuindu-le cu

financiare individuale ale anului 2020.

începând cu sau după data de 1

referințe la cadrul general conceptual

ianuarie 2020).

revizuit, din mai multe standard și
interpretări (IFRS 2 ”Plată pe bază de
acțiuni”, IFRS 3 ”Combinări de
întreprinderi”, IFRS 6 ”Explorarea și
evaluarea resurselor minerale”, IAS 1
”Prezentarea situațiilor financiare”, IAS
8 ”Politici contabile, modificări ale
estimărilor contabile și erori”, IAS 34
”Raportare financiară interimară”, IAS
37 ”Provizioane, datorii contingente și
active contingente”, IAS 38 ”Imobilizări
necorporale”, IFRIC 12 ”Angajamente
de concesiune a serviciilor”, IFRIC 19
”Stingerea datoriilor financiare cu
instrumente de capitaluri proprii”, IFRIC
20 ”Costuri de descopertă în etapa de
producție a unei mine de suprafață”,
IFRIC 22 ”Tranzacții valutare și
contraprestații în avans”, SIC 32
”Imobilizări necorporale – Costuri
asociate creării de site -uri web”).

Amendament la IFRS 9 ”Instrumente

Amendamentele prevăd derogări

Adoptarea amendamentelor la IFRS 9,

financiare”, IAS 39 ”Instrumente

temporare și limitate de la dispozițiile

IAS 39 și IFRS 7 nu a avut imact asupra

financiare : recunoaștere și evaluare”,

privind contabilitatea de acoperire

situațiilor financiare individuale ale

IFRS 7 ”Instrumente financiare :

împotriva riscurilor prevăzute în

anului 2020.

informații de furnizat” (în vigoare

standardele IAS 39, IFRS 9 și IFRS 7.

pentru perioade anuale începând cu
sau după data de 1 ianuarie 2020).
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2020
(in lei, daca nu se specifica altfel)
Amendamente la IFRS 3 Combinări de

Obiectivul amendamentelor este de a

Adoptarea amendamentelor IFRS 3 nu

întreprinderi (în vigoare pentru

clarifica definiția unei întreprinderi

a avut imact asupra situațiilor

perioade anuale începând cu sau după

pentru a facilita punerea sa în practică.

financiare individuale ale anului 2020,

data de 1 ianuarie 2020).

întrucât acest standard nu este
aplicabil la data întocmirii acestor
situații financiare.

Amendamente la IFRS 16 ”Contracte de

Amendamentul la IFRS 16 asigura

Adoptarea amendamentelor pentru

leasing” - Concesii privind chiria legate

sprijin operational temporar, optional,

IFRS 16 nu a avut imact asupra

de COVID-19 (în vigoare pentru

în legătură cu COVID-19, pentru

situațiilor financiare individuale ale

perioade anuale începând cu sau după

locatarii care beneficiază de perioade

anului 2020.

data de 1 ianuarie 2020).

fără plăți de leasing, fără a submina
relevanța și utilitatea informațiilor
financiare raportate de societățile
comerciale.

2.2

Raportarea pe segmente de activitate

Raportarea pe segmente de activitate a activitatii se face într-un mod consecvent cu raportarea internă către
principalul factor decizional operaţional. Principalul factor decizional operaţional, care este responsabil cu
alocarea resurselor şi evaluarea performanţei activitatii, au fost identificati presedintele si membrii comitetului
director care adopta deciziile strategice si tactice.
2.3

Conversia în monedă străină

(a)
Moneda funcţională şi de prezentare
Elementele cuprinse în situaţiile financiare ale Societatii sunt evaluate în moneda mediului economic primar în
care îşi desfăşoară activitatea („moneda funcţională”). Situaţiile financiare sunt prezentate în “Lei româneşti”
(“RON”), care este moneda funcţională şi de prezentare a Societatii.
(b)

Tranzacţii şi solduri

Tranzacţiile în monedă străină sunt convertite în monedă funcţională folosind cursul de schimb valabil la data
tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din diferenţele de curs valutar în urma încheierii acestor
tranzacţii şi din conversia la finalul exerciţiului financiar, la cursul de schimb de la sfârşitul anului a activelor
monetare şi obligaţiilor denominate în monedă străină se reflectă în contul de profit şi pierdere, cu excepţia
cazului în care sunt înregistrate în capitaluri proprii ca instrumente de acoperire a fluxurilor de trezorerie
împotriva riscurilor şi ca instrumente de acoperire a investiţiei nete împotriva riscurilor.
Câştigurile şi pierderile din cursul de schimb care se referă la împrumuturi şi la numerar şi echivalente de numerar
sunt prezentate în contul de profit şi pierdere în cadrul „veniturilor sau cheltuielilor financiare”. Toate celelalte
câştiguri şi pierderi din cursul de schimb sunt prezentate în contul de profit şi pierdere în cadrul „ alte
(pierderi)/câştiguri – net”.
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2.4

Contabilitatea hiperinflaţiei

Economia românească a trecut prin perioade de inflaţie relativ ridicată şi a fost considerată hiperinflaţionistă
conform IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” (“IAS 29”).
IAS 29 impune ca situaţiile financiare întocmite în moneda unei economii hiperinflaţioniste să fie retratate în
termenii puterii de cumpărare de la data bilanţului. Sumele exprimate în termenii puterii de cumpărare la
31 decembrie 2003 (data de încetare a hiperinflaţiei) sunt tratate ca bază pentru valorile contabile din aceste situaţii
financiare.
Societatea a decis reflectarea impactului aplicării IAS 29 în situaţiile financiare întocmite pentru prima data
conform IFRS in anul 2010. Impactul acestor ajustari a fost reflectat asupra capitalului social si a rezultatului
reportat.
În cursul anului 2021 societatea retratează impactul aplicării IAS 29 și o trece de la ajustări asupra capitalului
social la alte rezerve.
2.5

Imobilizări corporale

Terenurile şi clădirile sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor periodice, cel puţin o dată la trei ani,
efectuate de către evaluatori externi independenţi, minus amortizarea şi deprecierea ulterioare pentru clădiri. Orice
amortizare cumulată la data reevaluării este eliminată din valoarea contabilă brută a activului, iar valoarea netă este
înregistrată ca valoare reevaluată a activului. Reevaluările sunt efectuate cu suficientă regularitate pentru a se
asigura că valoarea justă a unui activ reevaluat nu diferă semnificativ de valoarea sa contabilă.
In conformitatea cu politica societatii privind evaluarea terenurilor și a clădirilor, societatea în colaborare cu un
expert întocmește și înregistrează în contabilitatea rezultatele reevaluarii.
Toate celelalte imobilizări corporale sunt înregistrate la cost istoric minus amortizarea. Costul istoric include
cheltuielile care pot fi atribuite în mod direct achiziţiei elementelor respective.
Cheltuielile ulterioare sunt incluse în valoarea contabilă a activului sau recunoscute ca activ separat, după caz, doar
când intrarea de beneficii economice viitoare pentru Societate asociate elementului este probabilă iar costul
elementului respectiv poate fi evaluat în mod credibil. Cheltuielile cu reparaţii şi întreţinere sunt înregistrate în
situaţia veniturilor şi cheltuielilor în perioada financiară în care sunt efectuate. Costurile înlocuirii
componentelor majore ale elementelor de imobilizări corporale şi echipamentelor sunt capitalizate când
componentele înlocuite sunt scoase din uz.
Majorările valorii contabile rezultate din reevaluarea terenurilor şi clădirilor sunt incluse in cadrul la
rezervelor reprezentand surplus din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii. Diminuările care compensează
majorările aferente aceluiaşi activ sunt înregistrate alături de alte rezerve direct în capitalurile proprii; toate
celelalte diminuări sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere.
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Sumele înregistrate în rezervele de reevaluare sunt transferate în rezultatul reportat la sfârşitul duratei de
viaţă utilă a activului sau când activul este derecunoscut.
Câştigurile şi pierderile din eliminările determinate de compararea încasărilor cu valorile contabile sunt
recunoscute în contul de profit şi pierdere.
Terenurile nu se amortizează. Amortizarea altor elemente de imobilizări corporale este calculată pe baza
metodei liniare în vederea diminuării valorii reevaluate a fiecărui activ până la valoarea sa reziduală pe
parcursul duratei sale de viaţă utilă, după cum urmează:
Clădiri
Instalaţii tehnice şi maşini
Mijloace de transport
Echipamente de birou

8- 50 ani
3 – 18 ani
2 – 5 ani
2 – 15 ani

Valoarea reziduală a unui activ este valoarea estimată obţinută de Societate din eliminarea activului respectiv
minus costurile estimate ale eliminării, în cazul în care activul are deja vechimea şi corespunde condiţiilor
aferente sfârşitului vieţii utile a acestuia. Valoarea reziduală a unui activ este zero în cazul în care Societatea
estimează utilizarea activului până la sfârşitul vieţii fizice a acestuia.
Valorile reziduale ale activelor şi duratele de viaţă utilă sunt revizuite, şi ajustate în mod corespunzător, la
fiecare dată a bilanţului contabil.
Valoarea contabilă a unui activ este diminuată imediat până la valoarea sa recuperabilă dacă valoarea contabilă
a activului este mai mare decât valoarea sa recuperabilă estimată. Câştigurile şi pierderile din cedare sunt
determinate prin compararea sumelor obţinute din cedare cu valoarea contabilă şi sunt recunoscute la „Alte
(pierderi)/câştiguri – net” în situaţia veniturilor şi cheltuielilor. La vânzarea de active reevaluate, sumele
incluse la alte rezerve sunt transferate în rezultatul reportat.
2.6

Imobilizări necorporale

(a)

Programe informatice si licente

Licenţele achiziţionate aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt capitalizate pe baza
costurilor înregistrate cu achiziţionarea şi punerea în funcţiune a programelor informatice respective. Aceste
costuri sunt amortizate pe durata de viaţă utilă estimată a acestora (trei până la cinci ani). Costurile aferente
dezvoltării sau întreţinerii programelor informatice sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care sunt
efectuate.
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2.7

Deprecierea activelor nefinanciare

Activele care au o durată de viaţă utilă nedeterminată nu sunt amortizate şi sunt revizuite anual pentru
identificarea pierderilor din depreciere. Activele ce sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru identificarea
pierderilor din depreciere ori de câte ori evenimente sau schimbări în circumstanţe indică faptul că valoarea
contabilă nu mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre valoarea
contabilă şi valoarea recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă este maximul dintre valoarea
justă a activului minuscosturile de vânzare şi valoarea de utilizare. În scopul evaluării deprecierii, activele sunt
verificate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar (unităţi
generatoare de numerar). Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au suferit deprecieri sunt
revizuite în vederea unei posibile stornări a deprecierii la fiecare dată de raportare.
2.8

Active financiare

2.8.1

Clasificare

Împrumuturi şi creanţe
Împrumuturile şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile şi care nu sunt
cotate pe o piaţă activă. Ele sunt incluse în activele circulante, cu excepţia celor care au o perioadă de maturitate
mai mare de 12 luni de la finalul perioadei de raportare. Acestea sunt clasificate ca active pe termen lung.
Împrumuturile şi creanţele sunt clasificate ca şi „numerar şi echivalente de numerar”, respectiv ca şi „clienţi şi
alte creanţe” în bilanţul contabil (notele 9 şi 14).

2.8.2

Recunoaştere şi evaluare

Împrumuturile şi creanţele sunt înregistrate la cost amortizat pe baza metodei dobânzii efective.

2.9

Compensarea instrumentelor financiare

Activele şi datoriile financiare sunt compensate,iar valoarea netă este raportată în bilanţul contabil numai
atunci când există dreptul legal aplicabil de a compensa sumele recunoscute şi există intenţia de a compensa
pe bază netă sau de a valorifica activul şi de a compensa datoria în acelaşi timp.

2.10

Deprecierea activelor financiare

(a)

Active înregistrate la cost amortizat
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Societatea estimează la sfârşitul fiecărei perioade de raportare dacă există probe obiective conform cărora un
activ financiar este depreciat. Un activ financiar este depreciat şi sunt suportate pierderi din depreciere dacă,
şi numai dacă, există dovezi obiective ale deprecierii ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente care au
apărut după recunoaşterea iniţială a activului (un „eveniment care ocazionează pierderi”) şi dacă acel
eveniment (sau evenimente) care ocazionează pierderi are (au) un impact asupra fluxurilor de trezorerie
viitoare estimate ale activului financiar sau ale societatii care poate fi estimat în mod fiabil.
Criteriile utilizate de Societate pentru a stabili dacă există dovezi obiective privind existenţa unei pierderi din
depreciere includ:
dificultate financiară semnificativă a emitentului sau debitorului;
o încălcare a contractului, cum ar fi neplata sau întârzieri la plata dobânzii sau a creditului;
Societatea, din motive economice sau juridice legate de dificultatea financiară a debitorului, acordă
debitorului o concesiune pe care creditorul nu ar fi avut-o altfel în vedere;
probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de faliment sau reorganizare financiară;
dispariţia pieţei active pentru acel activ financiar din cauza dificultăţilor financiare; sau
date observabile indică faptul că există o diminuare măsurabilă a fluxurilor de trezorerie viitoare
estimate dintr-un portofoliu de active financiare de la recunoaşterea iniţială a acelor active, chiar dacă
diminuarea nu poate fi încă identificată cu activele financiare individuale din portofoliu, inclusiv:
(i)
schimbări nefavorabile în statutul de plată al debitorilor din portofoliu;
(ii)
condiţii economice, la nivel naţional sau local, corelate cu încălcarea condiţiilor iniţiale ale
activelor din portofoliu.
Societatea estimează mai întâi dacă există dovezi obiective ale deprecierii.
Valoarea pierderii este măsurată ca diferenţa dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea actualizată a
fluxurilor de trezorerie viitoare estimate (excluzând pierderile viitoare din credite, care nu au fost încă
înregistrate) actualizate la rata dobânzii efective iniţiale a activului financiar. Valoarea contabilă a activului este
redusă şi valoarea pierderii este recunoscută în situaţia veniturilor şi cheltuielilor. Dacă un împrumut sau o
investiţie păstrată până la scadenţă are o rată variabilă a dobânzii, rata de actualizare pentru măsurarea
oricărei pierderi din depreciere este rata actuală a dobânzii efective determinate în baza contractului. Ca soluţie
practică, Societatea poate măsura deprecierea pe baza valorii juste a instrumentului, folosind un preţ de piaţă
observabil.
Dacă, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din depreciere se diminuează şi diminuarea poate fi
conectată în mod obiectiv cu un eveniment care a avut loc după recunoaşterea deprecierii (cum ar fi o
îmbunătăţire a ratingului de credit al debitorului), reluarea pierderii din depreciere recunoscute anterior este
recunoscută în contul de profit şi pierdere.
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2.11

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost şi valoarea realizabilă netă. Costul este determinat
pe baza metodei cost mediu ponderat (CMP). Costul produselor finite şi producţiei în curs de execuţie include
materii prime, forţa de muncă directă, alte costuri directe şi cheltuielile de producţie indirecte aferente (pe baza
capacităţii normale de exploatare), dar exclude costurile legate de împrumuturi. În cursul normal al activităţii,
valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare diminuat cu cheltuielile de vânzare variabile
aferente. Acolo unde este necesar, sunt constituite provizioane pentru stocuri cu mişcare lentă şi uzate fizic
sau moral.
2.12

Creanţe comerciale

Creanţele comerciale sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, iar ulterior evaluate la costul amortizat pe baza
metodei dobânzii efective, mai puţin provizionul pentru depreciere.
Creanţele comerciale sunt sumele datorate de clienţi pentru mărfurile vândute sau serviciile prestate în cursul
normal al activităţii. Dacă se estimează că acestea vor fi colectate în termen de un an sau mai puţin de un an
(sau mai târziu, în cursul normal al activităţii), vor fi clasificate ca active circulante. În caz contrar, vor fi
prezentate ca active imobilizate.
Ajustarea pentru deprecierea creanţelor comerciale se constituie în momentul în care există dovezi obiective
că Societatea nu va putea colecta toate sumele care îi sunt datorate conform condiţiilor iniţiale ale creanţelor.
Dificultăţile semnificative cu care se confruntă debitorul, probabilitatea ca debitorul să intre în procedură de
faliment sau reorganizare financiară, neplata sau nerespectarea condiţiilor de plată sunt considerate indicii ale
deprecierii creanţelor comerciale.
Ajustarea este calculata ca diferenţa dintre valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea prezentă a fluxurilor
viitoare de numerar estimate, actualizate pe baza ratei dobânzii efective iniţiale. Valoarea contabilă a activului se
reduce prin utilizarea unui cont de provizion, iar valoarea pierderii este recunoscută în situaţia veniturilor şi
cheltuielilor la „alte câştiguri/(pierderi) – net” în contul de profit şi pierdere. Atunci când o creanţă comercială
nu poate fi recuperată, aceasta este trecută pe cheltuială, cu stornarea corespunzătoare a provizionului pentru
creanţe comerciale. Recuperările ulterioare ale sumelor amortizate anterior sunt creditate în contul de profit
şi pierdere.
2.13

Numerar şi echivalente de numerar

Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, depozite
bancare la vedere, alte investiţii financiare pe termen scurt cu lichiditate mare cu scadenţe iniţiale de trei luni
sau mai puţin, facilităţi de descoperit de cont şi partea pe termen scurt şi lung a conturilor bancare
restricţionate. În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor curente.
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2.14

Capital social

Acţiunile sunt clasificate drept capitaluri proprii. Acţiunile preferenţiale care se răscumpără obligatoriu sunt
clasificate ca datorii.
Costurile incrementale direct atribuibile emisiunii de noi acţiuni sau opţiuni sunt prezentate ca o deducere, net
de impozit, în capitaluri proprii din încasări.
2.15

Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt obligaţiile de a plăti pentru bunurile sau serviciile care au fost achiziţionate în cursul
normal al activităţii de la furnizori. Conturile furnizori sunt clasificate ca datorii curente dacă plata trebuie să
se facă în termen de un an sau mai puţin de un an (sau mai târziu, în cursul normal al activităţii). În caz contrar,
vor fi prezentate ca datorii pe termen lung.
Datoriile comerciale sunt recunoscute iniţial la valoarea justă, iar ulterior sunt evaluate la cost amortizat pe
baza metodei dobânzii efective.
2.16

Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la valoarea justă a sumei încasate, net de costurile de tranzacţionare.
În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat, diferenţele dintre sumele primite
(nete de costurile de tranzacţionare) şi valoarea de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit şi
pierdere pe durata contractului de împrumut utilizând metoda dobânzii efective.
Împrumuturile sunt clasificate ca datorii pe termen scurt, cu excepţia situaţiei în care Societatea are un drept
necondiţionat de a amâna achitarea datoriei pentru minimum 12 luni de la data bilanţului. Partea curentă a
împrumuturilor pe termen lung este inclusă în datoriile curente. Dobânda cumulată la data bilanţului contabil
este inclusă în „Împrumuturi”, în cadrul datoriilor curente, dacă nu este rambursabilă în termen de 12 luni.
2.17

Poziţii fiscale incerte

Poziţiile fiscale incerte ale Societatii sunt analizate de către conducere la data fiecărui bilanţ. Se înregistrează
datorii pentru poziţiile fiscale pentru care conducerea consideră că este probabil să fie aplicate taxe
suplimentare dacă aceste poziţii ar fi verificate de autorităţile fiscale. Evaluarea se bazează pe interpretarea
legilor fiscale care au fost adoptate la data bilanţului contabil. Datoriile aferente penalizărilor, dobânzilor şi
impozitelor, altele decât impozitul pe venit, sunt recunoscute pe baza celor mai bune estimări ale conducerii
necesare pentru stingerea obligaţiilor la data bilanţului contabil.
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2.18

Impozit pe profit curent şi amânat

Societatea înregistrează impozit pe profit curent la o rată de 16% din rezultatul fiscal net rezultat din situaţiile
financiare statutare, prin ajustarea cheltuielilor care nu pot fi deduse şi a veniturilor neimpozabile, în
conformitate cu Codul Fiscal din România şi cu reglementările conexe.
Cheltuiala cu impozitul aferentă perioadei include impozitul curent şi impozitul amânat. Impozitul este
recunoscut în contul de profit şi pierdere, cu excepţia cazului în care se referă la elementele recunoscute în alte
elemente ale rezultatului global sau direct în capitalurile proprii. În acest caz, şi impozitul aferent este
recunoscut in alte elemente ale rezultatului global sau direct in capitalurile proprii.
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent se calculează pe baza reglementărilor fiscale în vigoare la data
bilanţului. Conducerea evaluează periodic poziţiile din declaraţiile fiscale în ceea ce priveşte situaţiile în care
reglementările fiscale aplicabile sunt interpretabile. Aceasta constituie provizioane, acolo unde este cazul, pe
baza sumelor estimate ca datorate autorităţilor fiscale.
Impozitul pe profit amânat este recunoscut, pe baza metodei obligaţiei bilanţiere, pentru diferenţele temporare
intervenite între bazele fiscale ale activelor şi datoriilor şi valorile contabile ale acestora din situaţiile
financiare. Totuşi, impozitul pe profit amânat care rezultă în urma recunoaşterii iniţiale a unui activ sau pasiv
dintr-o tranzacţie alta decât o combinare de întreprinderi, şi care la momentul tranzacţiei nu afectează profitul
contabil şi nici cel impozabil nu este recunoscut. Impozitul pe profit amânat este determinat pe baza ratelor de
impozitare şi a legilor intrate în vigoare până la data bilanţului contabil şi care urmează să fie aplicate în
perioada în care impozitul amânat de recuperat va fi valorificat sau impozitul amânat de plată va fi achitat.
Impozitul amânat de recuperat este recunoscut numai în măsura în care este probabil să se obţină în viitor un
profit impozabil din care să fie deduse diferenţele temporare.
Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt compensate atunci când există dreptul legal aplicabil de a
compensa creanţele fiscale curente cu datoriile fiscale curente, şi când creanţele şi datoriile privind impozitul
amânat impuse de aceeaşi autoritate fiscală.
2.19

Beneficiile angajaţilor

În cursul normal al activităţii Societaea initiaza plăţi către Statul român în numele angajaţilor săi, pentru
fondurile de pensii, sănătate şi şomaj. Toţi angajaţii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului
român. Indemnizaţiile, salariile, contribuţiile la fondurile de pensii şi de asigurări sociale ale Statului român,
concediile de odihnă anuale şi concediile medicale plătite, primele, şi beneficiile nemonetare sunt cumulate pe
parcursul anului în care sunt prestate serviciile aferente de către angajaţii Societatii.
Conform legislaţiei din România, societăţile româneşti au obligaţia de a plăti un beneficiu la pensionare în
valoare de două salarii brute fiecărui angajat la momentul pensionării. Societatea nu are nicio altă obligaţie faţă
de angajaţii săi, în baza legii româneşti, cu privire la pensii şi nu participă la niciun alt plan de pensii.
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Indemnizaţia pentru pensie pe caz de boală este acordată numai în cazul în care decizia de pensionare este
definitivă.
Angajaţii care sunt disponibilizaţi din motive care nu depind de ei vor beneficia de măsurile active de combatere
a şomajului şi de compensaţiile stabilite prin prevederile legale şi aplicabile prin contractul colectiv de muncă.
Aceste beneficii sunt acordate în funcţie de vechimea în cadrul Societăţii.
2.20

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligaţie legală sau implicită rezultată din
evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de resurse care încorporează
beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare fiabilă în ceea ce priveşte valoarea obligaţiei.
Provizioanele de restructurare includ penalităţile de încetare a contractului de leasing şi penalităţii de încetare
a contractelor cu angajaţii. Nuse recunosc provizioane pentru pierderi din exploatare viitoare.
Acolo unde există un anumit număr de obligaţii similare, probabilitatea ca o ieşire de resurse să fie necesară
pentru decontare este determinată prin luarea în considerare a întregii categorii de obligaţii. Provizionul este
recunoscut chiar dacă probabilitatea legată de orice element inclus în aceeaşi categorie de obligaţii este mică.
Provizioanele sunt evaluate la valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a deconta
obligaţia respectivă utilizând o rată de dinainte de impozitare care reflectă evaluările curente de piaţă privind
valoarea în timp a banilor şi riscurile specifice obligaţiei. Creşterea provizionului datorată trecerii timpului
este recunoscută în cheltuiala cu dobânda.
2.21

Recunoaşterea veniturilor

Veniturile includ valoarea justă a sumei primite sau care urmează să fie primită în urma vânzării de bunuri şi
servicii în cursul normal al activităţii societatii. Veniturile sunt prezentate net fara taxa pe valoare adăugată.
Societatea recunoaşte veniturile atunci când valoarea acestora poate fi evaluată în mod fiabil, când este
probabil să producă beneficiile economice viitoare pentru entitate, şi când au fost îndeplinite criterii specifice
pentru fiecare dintre activităţile Societatii aşa cum au fost descrise mai jos. Societatea îşi bazează estimările pe
rezultatele istorice, având în vedere tipul de client, tipul de tranzacţie şi elementele specifice fiecărui contract
comercial.
(a)

Venituri din vânzări de produse finite

Societatea fabrică şi vinde vase si produse CALDI către diferiţi clienţi interni si externi (export).
Vânzările de produse finite sunt recunoscute în momentul în care societatea a livrat produsele către clienţi.
Societatea gestionează un magazin pentru desfacerea cu amanuntul a produselor proprii. Vânzarea produselor
este recunoscută în momentul în care Societatea vinde un produs către un client. Vânzările cu amănuntul se
fac, de regulă, cu plata în numerar.
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Produsele finite sunt, adesea, vândute cu discount de volum. Vânzările sunt înregistrate pe baza preţului
specificat în contractul de vânzare-cumpărare, net de discountul de volum estimat şi de retururile estimate la
momentul vânzării. La estimarea şi constituirea de provizioane pentru discount şi retururi se foloseşte istoricul
acestor costuri. Discountul de volum este estimat pe baza achiziţiilor anuale anticipate. Se consideră că nu
există elemente de finanţare, întrucât vânzările se fac cu o perioadă de credit de 60-120 zile, în conformitate cu
practică obişnuită de pe piaţă.
(b)

Venituri din dobânzi

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza metodei dobânzii efective. În momentul în care un împrumut şi
creanţă se depreciază, Societatea reduce valoarea contabilă până la nivelul valorii recuperabile, determinată ca
fluxurile de trezorerie viitoare estimate, actualizate la rata dobânzii efective iniţiale a instrumentului, şi
continuă înregistrarea scontării ca venit din dobânzi. Veniturile din dobânzi aferente împrumuturilor şi
creanţelor depreciate sunt recunoscute pe baza ratei dobânzii efective iniţiale.
(c)

Venituri din chirii/ prestari servicii

Veniturile din chirii sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente, în conformitate cu substanţa
economică a contractelor aferente.
2.22

Contracte de leasing

Contractele de leasing în cazul cărora o parte semnificativă din riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii sunt
asumate de locator sunt clasificate ca leasing operaţional. Plăţile aferente contractelor de leasing operaţional
(nete de reducerile acordate de locator) sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere după o metodă liniară
pe parcursul perioadei de leasing.
Contratele de leasing pentru imobilizări corporale în care Societatea îşi asumă toate riscurile şi beneficiile
aferente proprietăţii sunt clasificate ca şi contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt
capitalizate la începutul leasingului la valoarea cea mai mică dintre valoarea justă a proprietăţii închiriate şi
valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing.
Fiecare plată este împărţită între elementul de capital şi dobândă pentru a se obţine o rată constantă a dobânzii
pe durata rambursării. Obligaţiile legate de chirie, net de costurile de finanţare, sunt incluse la alte datorii pe
termen lung. Elementul de dobândă aferent costurilor de finanţare este trecut în contul de profit şi pierdere
pe durata contractului, astfel încât să se obţină o rată periodică constantă a dobânzii la soldul rămas al obligaţiei
pentru fiecare perioadă. Imobilizările corporale achiziţionate prin leasing financiar sunt amortizate pe
perioada mai scurtă dintre durata de viaţă utilă a activului sau termenul contractului de leasing.
2.23

Distribuirea dividendelor

Distribuirea dividendelor este recunoscută ca datorie în situaţiile financiare ale Societatii în perioada în care
dividendele sunt aprobate de către acţionarii societăţii.
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3
3.1

MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR
Factori de risc financiar

Prin natura activităţilor efectuate, Societatea este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de piaţă
(inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a dobânzii privind fluxul de
numerar şi riscul de preţ), riscul de credit şi riscul de lichiditate. Programul Societatii privind managementul
riscului se concentrează asupra imprevizibilităţii pieţelor financiare şi caută să minimalizeze potenţialele efecte
adverse asupra performanţelor financiare ale Societatii. Societatea nu utilizează instrumente financiare
derivate pentru a se proteja de anumite expuneri la risc.
Managementul riscului este responsabilitatea conducerii VES SA. Comitetul Director identifică şi evaluează
riscurile financiare, cu atentie asupra domeniilor specifice cum ar fi riscul valutar, riscul ratei dobânzii riscul
de credit şi investiţia de lichiditate excesivă.
(a)

Riscul de piaţă

(i)

Riscul valutar

Societatea funcționează în principal în România și este expusă riscului valutar rezultat, în special legat de Euro.
Riscul valutar rezultă în special din contractele de leasing financiar ale societății si achizitiile de tabla .
(ii)

Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar şi valoarea justă

Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și valoarea justă. Compania nu a inregistrat fluctuatie
majora a ratei de dobinda Robor 3 luni, cea in care are contractate imprumuturile din liniile de finantarea
dipsonibile la nivelul grupului din care face parte.
(b)

Riscul de credit

Riscul de credit rezultă din numerar şi echivalente de numerar si creante comerciale. Limitele de risc
individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de comitetul director.
Deşi colectarea creanţelor poate fi influenţată de factori economici, conducerea Societatii consideră că nu
există un risc semnificativ de pierdere care să depăşească provizioanele deja create.
Soldul creantelor comerciale cu clientii Societatii care nu sunt depreciate la 31 decembrie 2021 se defalca în
funcție de momentul scadentei astfel:
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MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE)

Clienti care nu sunt depreciati si care
nu au scadenta depasita
Clienti care nu sunt depreciati si care
au scadenta depasita
Total

31.dec.21

31.dec.20

1.025.689

2.082.745

204.383

520.686

1.230.072

2.603.431

Calitatea creditului activelor financiare care nu sunt nici restante, nici depreciate, poate fi evaluată în raport
cu datele istorice disponibile pentru clienti, întrucât nu există ratinguri externe independente pentru
majoritatea clienţilor Societatii.
Creanţe comerciale care nu sunt nici restante, nici depreciate la finele anului 2021:
31.dec.21
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Total

358.991
461.560
205.138
1.025.689

Detalierea creanţelor comerciale în funcţie de calitatea creditului s-a făcut ţinând cont de următoarele criterii:
•
Grupa 1: reprezintă clientipentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 1-60 zile;
•
Grupa 2: reprezintă clienti pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 61-120 zile; si
•
Grupa 3: reprezintă clienti pentru care perioada medie istorică de încasare a fost între 121-365 zile.
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MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE)
(c)

Riscul de lichiditate

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate la nivel de entitate operaţională a Societatii.
Conducerea Societatii monitorizează previziunile privind necesarul de lichidităţi al Societatii, pentru a se
asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerinţelor operaţionale, astfel încât Societatea să nu
încalce limitele împrumuturilor sau înţelegerile legate de împrumuturi (unde e cazul) pentru toate facilităţile
de împrumut. Aceste previziuni ţin cont de planurile de finanţare a datoriei Societatii, de respectarea
înţelegerilor, de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii din bilanţul contabil.
Conducerea Societatii investeşte surplusul de numerar în conturile curente purtătoare de dobânzi, depozitele
la termen, selectând instrumentele cu maturităţi adecvate sau lichiditate suficientă pentru a oferi o marjă
suficientă, aşa cum s-a stabilit pe baza previziunilor sus-menţionate.
În tabelul de mai jos sunt analizate datoriile financiare ale Societatii, în funcţie de perioada rămasă la data
bilanţului contabil până la data maturităţii contractuale. Valorile prezentate în tabel reprezintă valorile
nominale neajustate la data bilanţului contabil:
La 31 decembrie 2021
Împrumuturi pe termen scurt
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
Provizioane pentru datorii si cheltuieli
Total

Sub 1 an

La 31 decembrie 2020
Împrumuturi pe termen scurt
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori şi alte datorii
Provizioane pentru datorii si cheltuieli
Total

Sub 1 an

1.349.622
0
10.838.282
0
12.187.904

54.759.672
379.816
16.249.711
0
71.389.198

22 din 41

Între 1 şi 5 ani
34.365.581
0
8.262.072
0
42.627.653

Între 1 şi 5 ani
0
0
3.391.738
0
3.391.738

Peste 5 ani
0
0
0
0
0

Peste 5 ani
0
0
0
0
0

Total
35.715.203
0
19.100.354
0
54.815.557

Total
54.759.672
379.816
19.641.449
0
74.780.936

VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(in lei, daca nu se specifica altfel)
3

MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE)
3.2

Managementul riscului de capital

Obiectivele Societatii cu privire la administrarea capitalului vizează protejarea capacităţii Societatii de a-şi
continua activitatea în viitor, astfel încât să aducă profit acţionarilor şi beneficii celorlalte părţi implicate,
precum şi menţinerea unei structuri optime a capitalului pentru reducerea cheltuielilor de capital.
Pentru a menţine sau ajusta structura capitalului, Societatea poate ajusta valoarea dividendelor acordate
acţionarilor, poate restitui capital către acţionari, emite noi acţiuni sau vinde active pentru reducerea datoriei.
La fel ca şi alte entităţi care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu, Societatea monitorizează capitalul
pe baza coeficientului gradului de îndatorare. Datoria netă se calculează scăzând din totalul împrumuturilor
(inclusiv „împrumuturile pe termen scurt şi lung” din bilanţul contabil) numerarul şi echivalentele de
numerar. Capitalul total se calculează adunând la „capitalurile proprii” din bilanţul contabil datoria netă.
Coeficienţii gradului de îndatorare la 31 decembrie 2021 şi 2020 sunt următorii:

Total împrumuturi (nota 15)
Mai puţin: numerar şi echivalent numerar (nota 11)
Datoria netă
Total capitaluri proprii
Total capitaluri proprii si datorii nete
Gradul de îndatorare
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31.dec.21

31.dec.20

54.815.557
-38.292
54.777.264
-26.654.761
28.122.503
194,78%

74.780.936
-364.877
74.416.059
-20.972.562
53.443.497
139,24%
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MANAGEMENTUL RISCULUI FINANCIAR (CONTINUARE)
3.3

Estimarea la valoarea justă

Valoarea justă a instrumentelor financiare care sunt tranzacţionate pe o piaţă activă se bazează pe preţurile
de piaţă cotate la sfârşitul perioadei de raportare. Valoarea justă a instrumentelor financiare care nu sunt
tranzacţionate pe o piaţă activă este stabilită prin utilizarea tehnicilor de evaluare.
Se consideră că valoarea contabilă minus provizionul pentru deprecierea creanţelor şi datoriilor comerciale
aproximează valorile juste ale acestora.
Evaluările la valoarea justă după nivelul următoarei ierarhii a evaluării la valoarea justă:
•
•

Preţurile cotate (neajustate) pe pieţele active pentru active sau datorii identice - nivelul 1.
Datele pentru activ sau datorie, care nu se bazează pe date de piaţă observabile (adică, datele
introduse neobservabile) –nivelul 2.

3.4

Estimări și raționamente contabile critice

Estimările şi raţionamentele sunt evaluate continu şi au la bază experienţa istorică şi alţi factori, inclusiv
anticipările privind evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile în condiţiile date.
Estimări şi ipoteze contabile critice
Societatea elaborează estimări şi ipoteze referitoare la viitor. Estimările contabile rezultate vor fi, prin
definiţie, rareori egale cu rezultatele reale corespunzătoare. Estimările şi ipotezele care implică un grad
ridicat de risc sau care determină ajustări semnificative ale valorilor contabile ale activului şi pasivului în
anul financiar următor sunt soluţionate în cele ce urmează.
(a)

Impozit pe profit

Societatea este plătitoare de impozit pe profit. Pentru stabilirea provizionului pentru impozitul pe profit
sunt necesare aprecieri semnificative. Există mai multe tranzacţii şi calcule pentru care determinarea
impozitului final este incertă. Societatea recunoaşte obligaţiile pentru verificările fiscale anticipate
estimând dacă vor trebui achitate impozite suplimentare. Dacă rezultatul fiscal final al acestor operaţiuni
este diferit de sumele înregistrate iniţial, diferenţele vor influenţa provizioanele pentru impozitul pe profit
şi impozitul amânat în perioada în care se efectuează estimarea. La 31.12.2021 nu s-a considerat necesar
estimarea de provizioane pentru impozitul pe profit.
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Nota contabila 6 _ IMOBILIZĂRI CORPORALE :

La 31 decembrie 2021

Valoare contabilă netă iniţială
Intrări
Diferenţe din reevaluare
Ieşiri
Cheltuieli cu amortizarea şi alte deprecieri
Valoarea contabilă netă finală

Terenuri şi
clădiri
13.948.301
0
-608.501
0
-4.440.664
17.780.464

Instalaţii şi
maşini
26.434.793
0
0
23.515
-570.719
25.707.143

Mobilier
şi dotări
271.407
3.423
0
0
-13.210
261.620

Imobilizari corporale in
curs de executie
507.255
0
0
-507.255
0
0

Active
imobilizate
1.122
0
0
0
0
1.122

40.982.432
3.423
-608.501
-483.740
3.856.735
43.750.350

Cost sau evaluare
Amortizare cumulată
Valoare contabilă netă

17.780.464
-4.440.664
13.339.800

25.707.143
-22.942.488
2.764.655

261.620
-230.689
30.932

0
0
0

1.122
0
1.122

43.750.350
-27.613.842
16.136.508
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La 31 decembrie 2020

Valoare contabilă netă iniţială
Intrări
Diferenţe din reevaluare
Ieşiri
Cheltuieli cu amortizarea şi alte deprecieri
Valoarea contabilă netă finală

Terenuri şi
clădiri
13.948.301
0
0
0
-471.097
13.477.203

Instalaţii şi
maşini
26.434.793
6.750
0
-187.196
-602.808
25.651.539

Mobilier
şi dotări
264.516
6.891
0
0
-12.140
259.267

Imobilizari corporale
in curs de executie
507.255
0
0
0
0
507.255

Active
imobilizate
1.122
0
0
0
0
1.122

41.155.987
13.641
0
-187.196
-1.086.046
39.896.386

Cost sau evaluare
Amortizare cumulată
Valoare contabilă netă

13.477.203
-3.969.567
9.507.636

25.651.539
-22.339.680
3.311.859

259.267
-218.549
40.718

507.255
0
507.255

1.122
0
1.122

39.896.386
-26.527.796
13.368.590
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Nota contabila 6 _IMOBILIZARI CORPORALE (continuare)
Terenurile şi clădirile Societății au fost reevaluate la 31.12.2021 de către un evaluator independen (Pop
Cosmin Georgel). Evaluarile s-au făcut pe baza informatiilor de pe piață, o noua reevaluare se va realiza
conform procedurii interne, peste 3 ani, respectiv 2024.

Nota contabila 7_IMOBILIZARI NECORPORALE
La 31 decembrie 2021 activele necorporale sunt reprezentate de licentele pentru programul informatic
de gestiune integrata SAP si sistemul informatic METALIX utilizat de biroul tehnic, rezultand astfel o
valoare contabila neta de 244.259 lei.
Tot ca si imobilizari necorporale sunt cuprinse si cheltuielile de dezvoltare aferente produselo email
forte si caldi, inregistrand o valoare contabila neta de 257.360 lei.
Imobilizari necorporale
Valoare contabilă netă iniţială
Intrări
Diferenţe din reevaluare
Ieşiri
Amortizare cumulată
Valoarea contabilă netă finală

31.dec.21

31.dec.20

2.598.553
32.918,31
0,00
-550.787,75
-1.579.064,52
501.619

2.545.825
52.728,61
0,00
0,00
-1.454.713
1.143.841

Nota contabila 8 _INSTRUMENTE FINANCIARE PE CATEGORII
Toate activele financiare ale Societatii sunt din categoria împrumuturilor şi creanţelor. Valoarea lor
contabilă este prezentată mai jos:
Active conform bilanţului
Clienţi
Alte creante
Numerar şi echivalente de numerar
Total

Datorii conform bilanţului
Împrumuturi (cu exc. obligaţiilor din leasing financiar)
Obligaţii din leasing financiar
Furnizori si alte datorii
Total
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31.dec.21

31.dec.20

1.459.175
3.828.265
38.292
5.325.732

2.941.471
5.921.028
364.877
9.227.376

31.dec.21

31.dec.20

35.715.203
0
19.100.354
54.815.557

54.759.672
379.816
19.641.449
74.780.936
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Nota contabila 9 _CLIENȚI ȘI ALTE CREANȚE
Situatia creantelor comerciale si a altor creante pe termen scurt este prezentata in tabelul urmator:

Creanţe comerciale
Minus: provizion pentru deprecierea creanţelor comerciale
Creanţe comerciale – net
-din care în relație cu părțile afiliate
Împrumuturi către părţi afiliate
Dobânzi aferente împrumuturilor către părți afiliate
TVA de recuperat
Cheltuieli în avans
Avansuri acordate furnizorilor
Debitori diverși
Alte creanțe pe termen scurt
Minus: Creante cu termen mai mare de 1 an

31.dec.21

31.dec.20

9.431.088
-4.143.648
5.287.440
186.933
2.307.022
697.447
63.669
71.615
774
5.000
218.506
0

13.079.280
-4.216.781
8.862.499
2.115.912
2.614.065
697.447
64.506
0
226.510
5.000
207.006
0

Mişcările ajustarilor Societatii pentru deprecierea clienţilor şi altor creanţe sunt următoarele:

La 1 ianurie
Ajustări pentru deprecierea creanţelor
Sume reluate în cursul perioadei
La sfârşitul perioadei

31.dec.21

31.dec.20

4.216.781
-73.133
0
4.143.648

3.965.707
251.075
0
4.216.781

Nota contabila 10 _STOCURI
Defalcarea soldului de stocuri pe tipuri de stocuri:

Materii prime şi materiale
Obiecte de inventar
Materii prime si materiale aflate la terti
Semifabricate
Produse finite
Produse reziduale
Diferente de pret la semifab. si prod. fin.
Mărfuri
Ambalaje
Avansuri achizitie de stocuri
Valoarea brută a stocurilor
Minus : ajustări pentru depreciere
Valoarea netă a stocurilor
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31.dec.21

31.dec.20

2.630.283
35.506
150.676
141.342
3.227.868
11.818
20.666
3.486
9.001
23.926
6.254.572
-129.277
6.125.295

3.487.192
25.706
150.676
148.501
3.025.126
8.212
22.729.202
13.526
5.186
95.752
29.689.078
-129.277
29.559.801
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Nota contabila 10 _STOCURI (continuare)
In trim. III al anului 2016 Conducerea Societatii VES a contractat serviciile unei firme specializata SAP in
vederea realizarii unui audit de sistem informatic. In urma auditului preliminar desfasurat de firma ABS
asupra functionarii sistemului informatic SAP al societatii VES si al comunicarii raportului preliminar al
acesteia s-au identiifcat o serie de erori privind modul de calcul al productiei realizate (produse finite si
semifabricate), evaluarea preliminara prezentand un interval de erori intre 5 si 15 milioane lei.
In urma prezentarii raportului preliminar, Conducerea Societatii VES a decis contractarea cu firma ABS
a verificarii in detaliu a stocurilor fiecarui an de functionare de la data implementarii SAP si operarea
rezultatelor in contabilitatea societatii.
In urma raportului ABS aferente perioadei 2012, societatea ajusteaza la dec. 2017 soldul contului 348
pe seama Rezultatului reportat provenit din erori contabiel cu suma de 11.129.819,50 lei rezultand un
sodl la 31.12.2017 in suma de 20.646.981 lei.
La începutul anului 2018 societatea defalcă soldul 348, prin mutarea pe unul din conturi a soldului
considerat eronat. Societatea a analizat in cursul anului 2019 soldul contului 348 considerat eronat,
urmand sa prezinte Consiliului de Supraveghere si AGA rezultatele acestei evaluarii, in conformitate cu
Legea 31/1990.
Pentru anul 2021 societatea decide sa elimine influenta contului 348 prin postarea de note contabile
manuale echivalente cu sumele postate automat de sistem in urma rularii inchiderii de productie
lunara, astfel ca, se trece pe rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile suma de
21.793.063,19 lei existenta in contul 348.
Situaţia mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea stocurilor:

La 1 ianuarie
Ajustari pentru depreciere (Nota 19)
Reversari ale ajustarilor pentru depreciere (Nota 19)
La 31 decembrie

31.dec.21

31.dec.20

-129.277
0,00
0,00
-129.277

-129.277
0,00
0,00
-129.277

Nota contabila 11 _NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerar in casa si in banca
Alte echivalente în numerar
Total

Numerar in casa si in banca in RON
Numerar in casa si in banca in EUR
Total

Nota contabila 12 _CAPITALURI
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31.dec.21

31.dec.20

24.622
13.670
38.292

360.977
3.900
364.877

31.dec.21

31.dec.20

23.281
1.341
24.622

209.744
151.233
360.977

VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(in lei, daca nu se specifica altfel)
La momentul tranziţiei la IFRS, Societatea a calculat si recunoscut efectul economiei hiperinflaţioniste
prin aplicarea IAS 29 asupra elementelor nemonetare, inclusiv asupra capitalului social. Retratarea a
fost calculată folosind evoluţia indicelui prețurilor de consum ("IPC"), publicată de Institutul Național de
Statistică ("INSSE").

Capital social
Ajustari ale capitalului social
Total

31.dec.21

31.dec.20

19.908.309
0
19.908.309

1.881.719
6.553.181
8.434.900

De la data aplicarii pentru prima data a IFRS (31.12.2011) Societatea nu a inregistrat modificari ale
capitalului social.
In cursul anului 2019, societatea inregistreaza diminuarea capitalului social cu -10.000.000 lei, iar in
vederea echilibrarii capitalurilor proprii, societatea a demarat procedura de majorare de capital.
Procedura de majorarea de capital s-a finalizat si inregistrat in contabilitate in T.1_2021, prin urmare nu
sunt modificari ale capitalului in exercitiul financiar 2020.
În ianuarie 2021 societatea înregistrează majorarea de capital social în sumă de 18.026.590 lei, iar la
decembrie 2021 trece la alte rezerve suma de 6.553.181 lei provenită din aplicarea pentru prima dată a
IAS 29.
La 31 decembrie 2021, structura acţionariatului se prezinta după cum urmează:

Chimsport SA
Alţi actionari persoane fizice si juridice
La 31 decembrie 2020

Număr de acţiuni

Procent deţinere

(buc)
189.059.527
10.023.562
199.083.089

(%)
94,9651%
5,0349%
100,00%

Numărul total autorizat de acţiuni este de 199.083.089 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.
Toate acţiunile emise sunt plătite în întregime.
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Nota contabila 13 _FURNIZORI SI ALTE DATORII

Furnizori
Datorii privind personalul
TVA de plata
Alte datorii catre stat
Dividende de plata
Clienti creditori
Alte datorii in legatura cu personalul
Impozit pe profit
Creditori diversi
Total

31.dec.21

31.dec.20

6.280.609
8.975.987
433.274
1.974.815
-73
1.365.037
39.420
31.284
0
19.100.354

7.643.517
9.939.274
477.287
1.170.674
-73
337.529
39.420
33.821
0
19.641.449

Nota contabila 14 _ÎMPRUMUTURI

(a) Împrumuturi bancare
Societatea nu are contractate imprumuturi bancare.
(b) Imprumuturi de la parti afiliate
(b.1) Împrumuturi către părţile afiliate

Împrumuturi către parti afiliate
Dobânzi aferente împrumuturilor catre entităţi afiliate
sub control comun:
Total

2021
2.307.022

2020
2.637.065

697.447

697.447

3.004.469

3.334.512

(b.2) Imprumuturi de la părţile afiliate
2021

2020

Împrumuturi de la părțile afiliate
Dobânzi aferente împrumuturilor de la
părțile afiliate :

13.623.107

27.353.581

1.188.546

1.188.546

Total

14.811.653

28.542.127

Împrumuturile acordate, primite de la entităţile care deţin controlul şi împrumuturile de la entităţile
sub control comun sunt scadente într-o perioadă de un an.
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Nota contabila 15 _LEASING FINANCIAR
Datoriile din leasing financiar sunt garantate efectiv întrucat drepturile aferente activului închiriat
revin locatorului în caz de neplată.
Datorii din leasing financiar – brut – plăţi minime de leasing
Sub 1 an
Între 1 şi 5 ani
Peste 5 ani
Cheltuieli financiare viitoare din leasing financiar
Valoarea actualizată a datoriilor din leasing financiar

31.dec.21
0
0
0
0
0

31.dec.20
379.816
0
0
0
379.816

Valoarea actualizată a datoriilor din leasing financiar este următoarea:
31.dec.21

31.dec.20

Sub 1 an

0

379.816

Între 1 şi 5 ani

0

0

TOTAL :

0

379.816

Datorii din leasing financiar – brut – plăţi minime de leasing
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Nota contabila 16 _IMPOZIT PE PROFIT
Nr. crt.

Denumire indicatori

nr.

Sume -lei-

1

Venituri din exploatare

1

19.410.871

2

Cheltuieli de exploatare

2

25.155.549

3

Rezultat din exploatare (rd. 1 - rd. 2)

3

-5.744.678

4

Venituri financiare

4

32.342

5

Cheltuieli financiare

5

123.654

6

Rezultat financiar (rd. 4 - rd. 5)

6

-91.312

7

Venituri extraordinare

7

0

8

Cheltuieli extraordinare

8

0

9

Rezultat extraordinar (rd. 7 - rd. 8)

9

0

10

Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9)

10

-5.835.990

11

Elemente similare veniturilor, din care :

11

0

11,1

- elemente similare veniturilor potrivit art 19 lit.a) pct. 1 din Codul Fiscal

11,1

11,2

- elemente similare veniturilor din alte retratari

11,2

- elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale

11,3

11,3
12
12,1
12,2

Elemente similare cheltuielilor, din care :

12

- elemente similare cheltuielilor potrivit art 19 lit.a) pct. 2 din Codul Fiscal

12,1

- elemente similare cheltuielilor din alte retratari

12,2

13

Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor / cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12)

13

14

Amortizare fiscala

14

15

Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar reportate din perioada precedenta

15

16

Rezerva legala deductibila

16

17

Provizioane fiscale

17

17,1

Filtre prudentiale

17,1

18
18,1

Alte sume deductibile, din care :

18

- deduceri suplimentare pentru cercetare - dezvoltare

0

-5.835.990

0

0

18,1

19

Total deduceri (rd.14 la rd.18)

19

20

Dividende primite de la alta persoana juridica romana

20

21

Alte venituri neimpozabile

21

22

Total venituri neimpozabile (rd.20 + rd.21)

22

0

23

Profit / pierdere (rd.13 - rd.19 - rd.22)

23

-5.835.990

24

Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat si impozitul pe profit amanat

24

25

25

26

Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat in strainatate
Dobanzile / majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile de intarziere datorate catre
autoritatile romane/straine

26

722.547

27

Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege

27

1.477

28

Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii

28

0

29

Cheltuieli cu amortizarea contabila

29

1.156.746

30

Cheltuieli cu provizioanele si cu rezervele care depasesc limita prevazuta de lege

30

-73.133

31

Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare

31

32

Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare

32

33

Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

33

34

Alte cheltuieli nedeductibile

34

99.862

35

Total cheltuieli nedeductibile (rd.24 la rd.34)

35

1.907.498
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36

Total profit impozabil/pierdere fiscala pentru anul de raportare, inainte de reportarea pierderii (rd.23
+ rd.35)

36

37

Pierdere fiscala in perioada curenta, de reportat pentru perioada urmatoare

37

38

Pierdere fiscala in perioada curenta transferata potrivit art.26 alin.(2)

38

39

Pierdere fiscala in perioada curenta, primita de la persoana juridica cedenta, potrivit art.26 alin.(2)

39

40

Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti

40

25.539.985

41

Profit impozabil / pierdere fiscala, de recuperat in anii urmatori (rd.36 + rd.37 + rd.38 - rd.39 - rd.40)

41

-29.468.476

42

Total impozit pe profit (rd.42.1 la rd.42.2), din care :

42

0

42,1
42,2
43

- impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%
- impozit de 5% aplicat veniturilor din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a
discotecilor si a cazinourilor sau pariurilor sportive
Total credit fiscal (rd.43.1 + rd.43.2 + rd.43.3)

43,1

Credit fiscal extern

43,2

Impozit pe profit scutit, din care :

43,2,1
43,3

-3.928.491

42,1
42,2
43

0

43,1
43,2

- impozit pe profit scutit, potrivit art.38 alin.(1) din Codul Fiscal

43,2,1

44

Scutiri si reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legistaliei in vigoare
Impozit pe profit inainte de scaderea sumelor reprezentand sponsorizare / si sau mecenat si burse
private (rd.42 - rd.43)

45

Sume reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, in limita prevazuta de lege

45

46

46

0

47

Impozit pe profit anual (rd.44 - rd.45)
Impozit pe profit stabilit in urma inspectiei fiscale pentru anul fiscal de raportatre si care se regaseste in
indicatorii din formular

47

0

48

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100

48

0

49

Impozit pe veniturile microintreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100

49

0

50

Diferenta de impozit pe profit datorat (rd.46-(rd.47 + rd.48 + rd.49))

50

0

51

Diferenta de impozit pe profit de recuperat ((rd.47 + rd.48 + rd.49)-rd.46)

51

0
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Nota contabila 17 _PROVIZIOANE PENTRU OBLIGAȚII ȘI CHELTUIELI
(a) Concedii neefectuate
Nu este cazul.
(b) Alte obligaţii
Nu este cazul.
Nota contabila 18 _ VENITURI PE CATEGORII
Veniturile obţinute in 2021 şi 2020 se prezintă astfel, defalcat pe categorii de produse:
31.dec.21
17.315.965
0
756.061
299.422
241.184
-261.426
18.351.205

Venituri din vânzarea produselor finite
Venituri din vânzarea semifabricatelor
Venituri din vânzarea produselor reziduale
Venituri din servicii prestate
Venituri din vânzarea mărfurilor
Reduceri comerciale
Total :

31.dec.20
19.129.113
3.173
257.567
9.386
566.961
-221.974
19.744.226

Mai jos prezentam detalierea veniturilor pe categorii de clientii (interni, externi) :
31.dec.21
12.009.789
6.341.416
3.750.941
2.590.474
18.351.205

Venituri din clientii interni
Venituri din clientii externi
Clientii externi UE
Clientii externi NON UE
TOTAL :
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12.778.847
6.965.379
4.817.170
2.148.209
19.744.226
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Nota contabila 18 _VENITURI PE CATEGORII (continuare)
Structura veniturilor externe realizate in 2021 respectiv 2020 detaliate la nivel de tara :
denumire Tara
Austria
Bosnia
Bulgaria
Croatia
Franța
Grecia
Germania
Israel
Macedonia
Olanda
Polonia
Republica Ceha
Serbia
Slovacia
Kosovo
Ungaria
TOTAL

31.dec.21
0
177.299
61.845
0
2.994
0
493.153
240.410
571.694
0
3.016.473
176.477
1.267.248
0
333.824
0
6.341.416

31.dec.20
6.973
294.696
0
73.284
0
142.923
252.091
36.006
646.450
9.929
4.173.578
46.113
932.617
0
238.440
112.281
6.965.379

Nota contabila 19 _ALTE CHELTUIELI DE OPERARE

Despăgubiri, amenzi şi penalităţi
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
Cheltuieli cu primele de asigurare
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
Cheltuieli privind activele cedate
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
Cheltuieli cu utilitatile
Total
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31.dec.21
722.547
295.519
20.863
87.771
151.551
134.740
57.278
31.260
-15.882
344.553
29.716
0
448.074
1.675.940
3.264.259
7.248.189

31.dec.20
560.144
244.056
31.698
164.314
80.797
143.918
72.786
77.409
71.779
72.961
106.798
76.394
429.336
1.563.772
2.226.039
5.922.199
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Nota contabila 20 _CHELTUIELI AFERENTE BENEFICIILOR ANGAJAȚILOR
Cheltuieli cu personalul :
Salarii, indemnizaţii si alte beneficii
Cheltuieli cu asigurări sociale
Total

31.dec.21
8.377.110
379.409
8.756.519

31.dec.20
9.606.529
398.397
10.004.926

31.dec.21
192

31.dec.20
272

Număr mediu de salariați :
Număr mediu de angajaţi
Compensaţii acordate personalului – cheie din conducere
Personalul-cheie din conducere este format din membri ai Comitetului Director si ai Consiliului de
Supraveghere.
Compensaţiile plătite în 2021 şi 2020 către personalul-cheie din conducere pentru serviciile prestate
de aceştia ca şi angajaţi sunt prezentate în continuare:

Salarii şi plăţi – membri Comitet Director
Salarii şi plăţi – membri Consiliu de Supraveghere

31.dec.21
285.065
158.865

31.dec.20
158.710
90.803

Nota contabila 21 _VENITURI ȘI CHELTUIELI FINANCIARE
Costuri cu dobânda aferentă :
Obligaţiilor din contractele de leasing financiar
Împrumuturilor primite din partea părţilor afiliate
Alte cheltuieli financiare
TOTAL costuri financiare

31.dec.21
-8.922
0
-114.732
-123.654

31.dec.20
-73.701
0
-223.422
-297.124

Câştiguri din dobânda aferentă
Câştiguri din dobânzi la depozite bancare pe termen scurt

31.dec.21
37

31.dec.20
4.577

0
32.305
32.342

0
31.018
35.595

-91.312

-261.529

-

Câştiguri din dobânzi la împrumuturile acordate părţilor afiliate

Alte venituri financiare
TOTAL câştiguri financiare
Câştig / (pierdere) financiară netă

Deoarece Societatea îşi desfăşoară activitatea în principal pe piaţa locală, nu există diferenţe
semnificative din cursul de schimb valutar care apar ca rezultat al activităţii de exploatare desfasurate
cu parteneri externi.
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Nota contabila 22 _REZULTATUL PE ACȚIUNE
(a) De bază
Rezultatul de bază pe acţiune este calculat prin împărţirea profitului aferent acţionarilor societăţii la
numărul mediu ponderat al acţiunilor ordinare aflate în emisiune în timpul anului.

Rezultat aferent acţionarilor societăţii
Numărul mediu ponderat al acţiunilor
Rezultat de bază pe acţiune

31.dec.21
-5.835.990
199.083.089

31.dec.20
-7.355.703
118.817.185

-0,029

-0,062

(b) Diluat
Rezultatul diluat pe acţiune este calculat prin ajustarea numărului mediu ponderat al acţiunilor existente
pentru a lua în considerare conversia tuturor acţiunilor potenţial diluate. Societatea nu are datorii
convertibile sau opţiuni de emisie de acţiuni care pot fi transformate în acţiuni comunecare ar putea
duce la ajustarea numărului mediu ponderat al acţiunilor. In ultimii trei ani Societatea nu a platit
dividende.
Nota contabila 23 _ALTE (PIERDERI)/CÂȘTIGURI - NET
In cursul anului 2021 nu au existat situatii care sa determine alte pierderi sau castiguri din diverse operatiuni,
ce sa necesite prezentarea in note.
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24

CONTINGENŢE
Societatea nu are datorii contingente cu privire la litigiile rezultate din activitatea obişnuită.
(a)

Litigii
Societatea este obiectul unui număr de 2 acţiune în instanţă rezultate în cursul normal al
desfăşurării activităţii. Conducerea Societatii consideră că acesta acţiune nu va avea un efect
advers semnificativ asupra rezultatelor economice şi a poziţiei financiare a Societatii, cu
excepția celor prezentate în aceste situații financiare.

(b)

Impozitare
Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani şi este
într-o fază de adaptare la jurisprudenţa Uniunii Europene. Ca urmare, încă există interpretări
diferite ale legislaţiei fiscale. În anumite situaţii, autorităţile fiscale pot trata în mod diferit
anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânzilor şi
penalităţilor de întârziere aferente. În România, exerciţiul fiscal rămâne deschis pentru
verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societatii consideră că obligaţiile fiscale incluse în
aceste situaţii financiare sunt adecvate.

(c)

Preţul de transfer
Legislaţia fiscală din România include principiul „valorii de piaţă”, conform căruia tranzacţiile
între părţile afiliate trebuie să se desfăşoare la valoarea de piaţa. Contribuabilii locali care
desfăşoară tranzacţii cu părţi afiliate trebuie să întocmească şi să pună la dispoziţia autorităţilor
fiscale din România, la cererea scrisă a acestora, dosarul de documentare a preţurilor de
transfer. Neprezentarea dosarului de documentare a preţurilor de transfer sau prezentarea
unui dosar incomplet poate duce la aplicarea de penalizări pentru neconformitate; în plus faţă
de conţinutul dosarului de documentare a preţurilor de transfer, autorităţile fiscale pot
interpreta tranzacţiile şi circumstanţele diferit de interpretarea conducerii şi, ca urmare, pot
impune obligaţii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preţurilor de transfer. Conducerea
Societatii consideră că nu va suferi pierderi în cazul unui control fiscal pentru verificarea
preţurilor de transfer. Cu toate acestea, impactul interpretărilor diferite ale autorităţilor fiscale
nu poate fi estimat în mod credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziţia financiară şi/ sau
pentru operaţiunile Societatii.

ANGAJAMENTE
Garanţii
La 31 decembrie 2021 Societatea nu avea emise scrisori de garanţie în favoarea unor terţe părţi.
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(in lei, daca nu se specifica altfel)
Nota contabila 25 _SOLDURI CU PĂRȚI AFILIATE
La sfârșitul anului 2021 Societatea are următoarele solduri cu parţi afiliate:
• Chimica Automotive
• Chimica Medical
• Chimica Navet & BLC
• Chimica Real Estate
• Chimica
• Chimsport
• Chimsport Automotive
• Chimica R&D
Solduri cu părţile afiliate :
(a) Solduri la sfârşit de an rezultate din vânzări / cumpărări de bunuri / servicii

Acţionar semnificativ
Creanţe de la părţile afiliate
Entităţi sub control comun
Creanţe de la părţile afiliate

Acţionar semnificativ
Datorii către părţi afiliate:
Entităţi sub control comun
Datorii către părţi afiliate:

2021

2020

0

0

884.380
884.380

2.790.359
2.790.359

2021

2020

19.938.095

22.880.999

2.084.957
22.023.052

4.525.091
27.406.090

Creanţele nu sunt garantate şi nu poartă dobândă. Pentru creanţe de la părţile afiliate nu sunt
constituite ajustări de valoare.
Datoriile către părţile afiliate rezultă din achiziţii de bunuri şi servicii. Datoriile nu poartă dobândă.
(b) Împrumuturi către părţile afiliate
2021

2020

Împrumuturi către parti afiliate
Dobânzi aferente împrumuturilor catre entităţi afiliate
sub control comun:

2.493.955

2.637.065

697.447

697.447

Total

3.191.403

3.334.513
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VES SA
NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(in lei, daca nu se specifica altfel)
(c) Împrumuturi de la părţile afiliate
2021

2020

Împrumuturi de la părțile afiliate
Dobânzi aferente împrumuturilor de la
părțile afiliate :

34.526.657

27.353.581

1.188.546

1.188.546

Total

35.715.203

28.542.127

Nota contabila 25 _TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE (continuare)
În conformitate cu prevederile art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, vă comunicăm că societatea nu a încheiat contracte sau acte adiționale
în cursul anului 2021.

EVENIMENTE ULTERIOARE PERIOADEI DE RAPORTARE
Nu s-au constituit și alte evenimente semnificative față de cele enunțate mai sus până la data emiterii
situațiilor financiare.

Situatiile financiare au fost autorizate spre a fi emise de către Comitetul Director la 13 aprilie 2022 şi
semnate in numele acestuia.

Presedinte al Directoratului,
Gelu Stan

Contabil șef,
Cosmina Pagu

L.S.
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