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1. Situaţia economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi

perioada a anului trecut

Prezentul raport semestrial al administratorilor este însoţit de situaţiile financiare neauditate
ale societăţii  şi a fost întocmit pe baza acestora.

Elemente de evaluare generală a activităţii S.C. VES S.A. in Semestrul I 2012:

S1 2011 S1 2012Cifra de Afaceri 12.796.471 8.425.890Cheltuieli din exploatare 17.447.377 12.442.739EBITDA 811.837 -1.965.861Amortizare 1.088.126 1.183.557Venituri din exploatare 17.171.088 9.293.321Rezultat net -504.182 -3.974.884
Active imobilizate nete 21.708.310 19.233.504Total Active 46.427.932 33.551.297Datorii catre institutiile de credit 13.692.130 11.299.498Total datorii 23.422.263 18.897.882Capitaluri proprii 22.972.652 14.622.248

IndicatoriRentabilitatea capitalurilor proprii(ROE) -2,19% -27,18%Rentabilitatea activelor totale (ROA) -1,09% -11,85%Marja profitului net -3,94% -47,17%Rotatia activului total 3,63 3,98Levierul financiar 2,02 2,29Debt / Equity ratio 1,02 1,29Lichiditate generala 105,81% 75,28%
Cifra de afaceri înregistrată în primul semestru al anului 2012 este in scadere fata deperioada similară a anului anterior (-34,15%). Este de menţionat faptul că vanzariledestinate pieţei externe sunt cu 21,70% mai mari decât nivelul aceleiaşi perioade a anuluiprecedent, trendul general al acestora fiind de crestere.
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Structura procentuala a productiei vandute de companie in primele 6 luni in perioada2010-2012 se prezinta astfel:

Cheltuielile din exploatare în primul semestru din 2012 înregistrează o scaderesemnificativa de 28,68% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2011, in cuantum de 5.004.638lei, acest lucru datorandu-se redimensionarii si eficientizarii activitatii companiei.În structura cheltuielilor din exploatare toate categoriile de cheltuieli au înregistrat scaderifaţă de perioada similară a anului 2011, cu exceptia cheltuielor cu amortizarea:
 Cheltuielile cu materii prime şi materiale consumabile: -38,82%
 Alte cheltuieli materiale: -89,33%
 Alte cheltuieli externe: -0,73%
 Cheltuieli cu marfurile: -122,27%
 Cheltuieli cu personalul: -25,87%
 Alte cheltuieli din exploatare: -11,54%.Acest lucru conduce in mod imbucurator la o scadere a costurilor bunurilor vandute(COGS) cu -44,02% in perioada analizata din 2012 fata de 2011. Conform bugetului devenituri si cheltuieli, se estimeaza o revenire a vanzarilor pana la finalul anului 2012, carein corelatie cu mentinerea tendintei de scadere a cheltuielilor deja constatata in primele 6luni ale anului 2012, va conduce la cresterea profitabilitatii companiei.
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Conform Rezultatului net înregistrat la finele primului semestru din 2012 compania ainregistrat o pierdere de -3.974.884 lei, faţă de rezultatul obtinut in perioada similara aanului trecut de -504.182 lei.
Activele imobilizate nete înregistrează o scadere de 11,40% raportat la perioada similarăa anului trecut pe fondul scaderii in principal a valorii imobilizarilor corporale cu 9,95%,(ponderea acestora in totalul activelor imobilizate fiind de 93,67%), iar cheltuielile cu
amortizarea au înregistrat o crestere de 8,77% raportat nivelului anterior înregistrat.Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a cifrei de afaceri si EBITDA, în primulsemestru al exerciţiului financiar 2011 şi 2012:
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EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortzation) a inregistrat ovaloare de -1.965.861 lei in primele 6 luni ale anului 2012, societatea inregistrand opierdere din exploatare de -3.149.418 lei.
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Evolutia marjelor de profit trimestriale in perioada 2011-2012 se prezinta astfel:

Rezultatul net al exercitiului inregistrat de S.C. VES S.A. la finele semestrului I 2012 estede -3.974.884 lei. Acest rezultat net negativ a atras după sine şi un nivel al rentabilităţiicapitalurilor proprii (ROE - Return on Equity) a societăţii de -27,18% în 2012, faţă de-2,19% în 2011.Graficul urmator prezinta situatia comparativa a rezultatului net si a ROE în primelesemestre ale exerciţiilor financiare 2011 şi 2012:
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2. Ele mente de bilant

Lei Sem I 2011 Sem I 2012

TOTAL ACTIV 46.427.932 33.551.297Active Imobilizate, total, din care: 21.708.310 19.233.504Imobilizari necorporale 1.334.706 1.074.085Imobilizari corporale 20.008.026 18.016.944Imobilizari financiare 365.578 142.475Active Circulante, total, din care: 24.497.251 14.181.507Stocuri 13.917.894 10.115.711Creante 10.313.760 3.900.282Investitii pe termen scurt 0 0Casa si conturi la banci 265.597 165.514Cheltuieli in avans 222.371 136.286
TOTAL PASIV 46.427.932 33.551.297Datorii pe termen scurt 23.118.397 18.807.057Datorii pe termen lung 303.866 90.825Provizioane 0 0Venituri in avans 33.017 31.167Capital 11.881.718 11.881.718Prime de capital 0 0Rezerve din reevaluare 14.139.645 14.139.645Rezerve 1.067.450 1.067.450Rezultatul net al exercitiului financiar -504.182 -3.974.884Capitaluri - Total 22.972.652 14.622.248

Activele firmei sunt constituite din active imobilizate in valoare de 19.233.504 lei si dinactive circulante in valoare de 14.181.507 lei; activele totale ale firmei sunt in scadere cu27,73% in primele 6 luni ale anului 2012 comparativ cu perioada similara a anului trecut.Valoarea creantelor societatii a scazut cu 62,18%, iar cea a stocurilor cu 27,32% datoritadiminuarii volumului fizic al vanzarilor in semestrul I 2012 fata de semestrul I 2011.Graficul urmator prezinta situatia comparativa a activelor totale si a ratei capitalurilor
proprii in primul semestru al anului 2011 şi perioada similară a anului 2012:
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Ponderea datoriilor prezintă o tendinta descendenta în cele două perioade de comparaţie(a fost inregistrata o scadere de 19,32% a datoriilor totale in primul semestru din 2012 fatade perioada similara a anului trecut): acestea ating in 2012 nivelul de 56,33% din totalactiv / pasiv, iar in primul semestru din 2011 ponderea acestora in activ era de 50,45%.

Ca si valori absolute, datoriile totale sunt cu 4.524.381 lei mai mici in anul 2012 faţă deperioada similară din 2011, ceea ce reprezintă o scadere de 19,32% a acestora; datoriilecătre instituţiile de credit (pe termen scurt precum si cele pe termen lung) au înregistrat oscadere de 17,47% in acesta perioada.
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Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a datoriilor totale, în primul semestru alexerciţiului financiar 2011 şi 2012:

3. Elementele contului de profit si pierdere

Lei Sem I 2011 Sem I 2012
Cifra de afaceri 12.796.471 8.425.890Productia vanduta 12.682.234 8.500.646

Venituri din exploatare - Total 17.171.088 9.293.321Cheltuieli cu materii prime si materialeconsumabile 7.179.216 4.392.145Alte cheltuileli materiale 183.251 19.546Alte cheltuieli externe 1.111.253 1.103.108Cheltuieli privind marfurile 370.679 -82.545Cheltuieli cu personalul 5.728.526 4.246.650Cheltuieli cu amortizarea 1.088.126 1.183.557Alte cheltuieli din exploatare 1.786.382 1.580.278
Cheltuieli din exploatare - Total 17.447.377 12.442.739Venituri financiare 923.797 83.339Cheltuieli Financiare 1.151.690 908.805Rezultatul Brut al exercitiului -504.182 -3.974.884Impozitul pe profit 0 0

Rezultatul Net al exercitiului -504.182 -3.974.884
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Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a veniturilor din exploatare si a
cheltuielilor din exploatare, în primul semestru al exerciţiului financiar 2011 şi 2012:

In semestrul I din 2012 ponderea cheltuielilor din exploatare in totalul veniturilor dinexploatare este de 133,89% faţă de 101,61% în aceeaşi perioadă din 2011. Toatecategoriile de cheltuieli din exploatare au înregistrat scaderi in prima jumătate a anului2012 faţă de aceeaşi perioadă din 2011, cu exceptia cheltuielilor cu amortizarea care aucrescut cu 8,77% (ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare este de 9,51%).Insa conform situatiilor financiare, veniturile din exploatare înregistrează o scadere de45,88% în semestrul I din 2012, faţă de perioada similară din 2011.
Structura cheltuielilor din

exploatare Sem I 2011
% in total
cheltuieli

exploatare
Sem I 2012

% in total
cheltuieli

exploatareCheltuieli cu materii prime simateriale 7.179.216 41,15% 4.392.145 35,30%Alte cheltuieli materiale 183.251 1,05% 19.546 0,16%Alte cheltuileli externe(energie si apa) 1.111.253 6,37% 1.103.108 8,87%Cheltuieli cu marfurile 370.679 2,12% -82.545 -0,66%Cheltuieli cu personalul 5.728.526 32,83% 4.246.650 34,13%Amortizare 1.088.126 6,24% 1.183.557 9,51%Alte cheltuieli din exploatare 1.786.382 10,24% 1.580.278 12,70%
Total Cheltuieli Exploatare 17.447.433 100,00% 12.442.739 100,00%
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Exista o pondere dominanta pe care o înregistreaza cheltuielile cu materiile prime si
materiale, care impreuna cu cheltuielile cu utilităţile reprezinta 44,32% in totalulcheltuielilor de exploatare, fata de 48,57% in anul precedent.Urmatoarea categorie semnificativa de cheltuieli din totalul celor din exploatare este cea a
cheltuielilor cu personalul (firească in contextul specificului activitatii de productie), de34,13% in 2012.
4. Elemente de cash-flow

Flux de trezorerie S1 2011 S1 2012Flux de numerar net din activitatea operationala 2.889.193 3.814.641Flux de numerar net din investitii -950.457 33.133Flux de numerar net din activitatea de finantare -2.230.187 -4.839.391Disponibil la final de perioada 265.597 165.514
Analiza cash-flow-ului societatii VES S.A. evidentiaza imbunatatirea fluxului de numerarnet din activitatea operationala (de la 2.889.193 in semestrul I 2011 la 3.814.641 lei insemestrul I 2012), precum si obtinerea unui plus de 33.133 lei din activitatea de investitiiin perioada analizata din 2012.
Evolutia cash-flow-ului in primele 6 luni ale anului 2011 si 2012 se prezinta astfel:
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Indicatori de lichiditate, solvabilitate, rentabilitate

Sem I 2011 Sem I 2012

LichiditateRata lichidităţii generale 105,81% 75,28%Rata lichidităţii curente 45,70% 21,58%
SolvabilitateRata solvabilităţii patrimoniale 49,48% 43,58%Rata solvabilităţii financiare 197,94% 177,25%
RentabilitateRata rentabilitatii economice -1,09% -11,85%Rata rentabilitatii comerciale -3,94% -47,17%Rata rentabilitatii financiare -2,19% -27,18%

Rate de structuraRata stabilităţii financiare 50,13% 43,85%Rata autonomiei globale 49,48% 43,58%Rata datoriilor pe termen scurt 49,79% 56,05%Rata datoriilor totale 50,52% 56,42%
5. Analiza activităţii societăţii comerciale

5.1.Prezentarea si analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale.

S.C. VES S.A. isi desfasoara activitatea de productie a vaselor emailate si grillurilor, asemineelor, sobelor de gatit si convectoarelor, adresandu-se atat pietei romanesti cat sipietei europene de desfacere. In Europa S.C. VES S.A. vinde produsele sale Poloniei,Ungariei, Germaniei, Frantei, Croatiei, Bulgariei etc.
S.C. VES S.A. detine resurse umane si capabilitati tehnice de proiectare, creatie,prototipuri, SDV si prelucrare tabla subtire-inclusiv vopsire in camp electrostatic, fiindcertificata ISO 2001/2000 si 14001/2004.In ceea ce priveste piata vaselor, se poate afirma faptul ca piata romaneasca de acest tipeste dominata atat de producatorii nationali, recunoscuti ca avand traditie in acestdomeniu al productiei, dar trebuie remarcat faptul ca pe aceasta piata jucatoriimportanti sunt si distribuitorii de vase emailate produse in tari precum China, Rusia,Ungaria etc.
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Pe segmentul semineelor exista cativa jucatori de pe piata romaneasca, insa majoritateaproduselor de acest tip aflate pe piata din Romania sunt importate din tari precumUngaria, Macedonia, Serbia, Turcia, Bulgaria, Franta etc.Există o serie de factori de incertitudine care pot genera riscuri pentru activitateacurentă desfăşurată de societate, gestionate în prezent de echipa managerială, precum:
 Sezonalitatea vânzărilor pentru produsele CALDI, care poate aduce un efect asuprafluxului de numerar operaţional al societăţii, dar care poate fi gestionat prin politicide stimulare a cererii in extrasezon dar şi printr-o gestiune eficientă a politicii destocuri;
 Aspecte legate de lichiditate pe tot lanţul comercial, în aval (clienţii VES) şi amonte(termene de plată tot mai strânse solicitate de către furnizori), ce pot determinapresiuni asupra cash-flow-ului companiei;
 Variaţia preţului materiei prime, care are o pondere de aproximativ 50% în structuracosturilor de producţie şi care poate aduce ca efect creşterea costurilor dinexploatare; aici trebuie luată în considerare şi puterea de negociere sporită afurnizorilor materiei prime principale – tabla.
 Riscul valutar, determinat de volatilitatea cursului valutar leu – euro, ce poateantrena costuri financiare suplimentare, cu diferenţe de curs valutar, care pot fipreîntâmpinate prin utilizarea de instrumente de protecţie precum operaţiunilehedging pe pieţele futures.
5.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a

tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Semestrul I 2011

Element investitie Sursa de finantare Scopul investitiei Stadiul investitiei

Program SAP integrat Surse proprii Eficientizare operaţionala In curs de realizare
In primele 6 luni ale anului 2012, s-au achizitionat 3 laptopuri in valoare totala de 6.964 lei.
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5.3.Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice cre
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Structura valorica a productiei vandute (lei)

Sem I 2012 Sem I 2012
Valoare Lei % in total Cifra de Afaceri

Pe piata
interna

Pe piata
externa

Pe piata
interna

Pe piata
externa

Venituri din productia vanduta, total VES, din
care: 7.657.033 90,88%

Productia vanduta pe tip de piata (include si
ct.707): 3.890.374 3.766.659 46,17% 44,70%Vase emailate + Grilluri 2.266.712 3.429.783 26,90% 40,71%Semineuri 659.146 223.892 7,82% 2,66%Masini de gatit si incalzit 320.447 106.546 3,80% 1,26%Convectoare 157.131 1,86%Accesorii 486.938 6.438 5,78% 0,08%Alte venituri aferente CA (703,704,706) 768.857 9,12%
Total Cifra de Afaceri 8.425.890 100,00%

Structura Cifrei de AfaceriCea mai mare parte a cifrei de afaceri este adusa in acest semestru de vanzarile de vaseemailate si grilluri – peste 67,61%, urmate fiind de vanzarile de semineuri (10,48%),accesorii (5,86%), masini de gatit si incalzit (5,07%), convectoare (1,86%) precum si altevanzari cu o pondere de 9,12% in totalul cifrei de afaceri.De subliniat ca vanzarile pe segmentul Caldi, incluzand aici vanzarile de semineuri, masinide gatit si incalzit si accesorii, au o pondere de 23,27% in totalul cifrei de afaceri a societatiiin primele 6 luni ale anului 2012. Pe piata externa, vanzarile de vase emailate au opondere de 40,71% in totalul cifrei de afaceri.
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Structura veniturilor din productia vanduta se prezinta astfel:

Structura valorica a productiei din primul semestru al anului 2012, pe segmente deproduse, in functie de piata pe care au fost vandute releva faptul ca principala piata pe careS.C. VES S.A. isi vinde produsele este piata interna, asemeni perioadei similare a anului2011. Insa se remarca in mod imbucurator ca vanzarile pe piata externa sunt la un nivelsimilar celui inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut (3.766.659 lei pe piata externafata de 3.095.017 lei pe piata interna) ca semnal al mentinerii stabile a vanzarilor pe piataexterna. Vanzarile de vase emailate pe piata interna au inregistrat o scadere de 55,77% insemestrul I 2012 fata de perioada similara a anului trecut.
Structura valorica a productiei vandute (lei)

Sem I 2011 Sem I 2012
Valoare Lei Valoare Lei

Pe piata
interna

Pe piata
externa

Pe piata
interna

Pe piata
externa

Venituri din productia vanduta, total VES, din
care: 12.257.255 7.657.033

Productia vanduta pe tip de piata (include si
ct.707): 9.162.238 3.095.017 3.890.374 3.766.659Vase emailate + Grilluri 5.124.323 3.095.017 2.266.712 3.429.783Semineuri 796.643 659.146 223.892Masini de gatit si incalzit 741.640 320.447 106.546Convectoare+accesorii 2.499.632 644.069 6.438Alte venituri aferente CA (703,704,706) 539.216 768.857
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Total Cifra de Afaceri 12.796.471 8.425.890

Din punct de vedere valoric, productia vanduta a S.C. VES S.A. in prima jumătate a anuluieste destinata in proportie de 55,30% pietei interne si 44,70% pietei externe:

6. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale

6.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi
respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective.Cuantumul obligaţiilor financiare nerespectate la timp in intervalul primului semestru din2011 sunt cuprinse in formularul 30 “Date informative” din cadrul situaţiilor financiareanexate.

6.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise
de societatea comercială.Nu e cazul.

7. Tranzacţii semnificative

În cazul emitenţilor de acţiuni, informaţii privind tranzacţiile majore încheiate de emitent cu
persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în
perioada de timp relevantă.
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Nu este cazul.
Alte menţiuni, privind modificări aduse actelor constitutive ale societăţii comerciale, precum şi
structurilor de conducere ale societăţii comerciale (administraţie, executiv etc.)

Se modifica sistemul de administrare al Societatii in Sistem Dualist (Administrarea Societatii vafi realizata de Consiliul de Supraveghere si Comitetul Director).Consiliul de Supraveghere, conform Raportului AGAO din 20.01.2012 si a Hotaririi nr.2 a AGAOdin 18.01.2012 este format din:
• FARCAS ALEXANDRU – presedinte;
• FARCAS MONICA- ELENA – vicepresedinte;
• MIHAI BULIGA – membru;
• DAN WEILER – membru;
• ANTOINE ARMAND FERREIRA – membru.Se numesc urmatorii membri ai Comitetului Director, conform Hotaririi Consiliului deSupraveghere nr.1 din 24.01.2012:
• FETITA ALIN-SORIN – Presedinte al Comitetului Director;
• DRUIA LAURENTIUS-GREGOR – membru;
• VELCHEREAN GHEORGHE – membru.
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8. Semnături

Lista semnăturilor:

Preşedinte Consiliu de Supraveghere,
Alexandru Fărcaş

Preşedinte Directorat,
Fetita Alin-Sorin


