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Raportul semestrial conform Anexei 14 la Regulamentul ASF nr.5/2018 

Data raportului: 27.08.2020 

Denumirea societăţii comerciale: S.C. VES S.A. Sighişoara 

Sediul social: Loc. Sighişoara, Jud. Mureş; str. Mihai Viteazul, nr.102 

Numărul de telefon: 0365 – 808.884 

Număr de fax: 0265 – 779.710 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1223604 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 26/2/1991 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria a II-a, 
sistemul tehnic BVB – ARENA - REGS 

Capitalul social subscris şi vărsat: 1.881.719 Lei 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acţiuni 
nominative ordinare. 
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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 ale 
societăţii  şi a fost întocmit pe baza acestora. 

 

Elemente de evaluare generală a activităţii S.C. VES S.A. in Semestrul I 2020: 

  S1 2019 S1 2020 

Cifra de Afaceri 11.012.287 7.822.532 

Cheltuieli din exploatare 18.310.633 11.852.906 

EBITDA -5.334.850 -2.845.323 

Amortizare 695.831 679.835 

Venituri din exploatare 12.279.952 8.327.748 

Profit Net / Pierdere -6.256.051 -3.592.524 

    

Active imobilizate  15.383.940 15.235.054 

Total Active 58.418.008 54.752.780 

Total datorii 68.008.668 71.962.162 

Capitaluri proprii -9.590.660 -17.209.382 

     

                                                                                Indicatori 

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 65,23% 20,88% 

Rentabilitatea activelor totale (ROA) -10,71% -6,56% 

Marja profitului net -56,81% -45,93% 

Levierul financiar -7,09 -4,18 

 

Cifra de afaceri înregistrată în primul semestru al anului 2020 este în scădere față de 
perioada similară a anului anterior (-28,97%), în timp ce veniturile din exploatare ale 
societății înregistrează o scădere cu -32,19% fata de semestrul I 2019. In același context, 
subliniem faptul că, scăderea cifrei de afaceri se datorează în primul rând pandemiei de 
COVID -19, care a afectat economie si modificarii sortimentatiei de producție și implicit 
vanzare.  
 
Cheltuielile din exploatare au scăzut în primele 6 luni ale anului 2020 (-35,27%), acest 
lucru datorandu-se în principal scăderii cheltuielilor cu personalul (-41,98%) in contextul 
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unei ponderi de 38,70% in cadrul  totalului cheltuielilor din exploatare ale companiei in 
scadere fata de cea din perioada similara a anului trecut de 43,18%.  

Conform Rezultatului net înregistrat la finele primului semestru din 2020 compania a 
inregistrat o pierdere de -3.592.524 lei, înregistrand o scădere cu 2.663.527 lei  fata de 
perioada similara a anului trecut cand s-a inregistrat o pierdere de -6.256.051 lei. 

Activele imobilizate înregistrează o scadere usoara de -0.97% raportat la perioada 
similară a anului trecut pe fondul scaderii valorii imobilizarilor corporale cu -4,12%, 
(ponderea acestora in totalul activelor imobilizate fiind de 92,06%). 

Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a cifrei de afaceri si EBITDA, în primul 
semestru al exerciţiului financiar 2019 şi 2020 : 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortzation) a înregistrat o 
valoare negativa, de -2.845.323 lei in primele 6 luni ale anului 2020, societatea înregistrând 
o pierdere din exploatare de -3.592.524 lei.  

Rezultatul net al exercitiului înregistrat de S.C. VES S.A. la finele semestrului I 2020 este 
de -3.592.524 lei. Astfel negativ, rezultatul net inregistrat de societate a atras un  nivel al 
rentabilităţii capitalurilor proprii (ROE - Return on Equity) a societăţii de 20,88% fata de 
65.23% indicat in perioada similara a anului trecut. 
Graficul urmator prezinta situatia comparativa a rezultatului net si a ROE în primul 
semestru al exerciţiilor financiare 2019 şi 2020 : 
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2. Elemente de bilant 

Lei Sem I 2019 Sem I 2020 

TOTAL ACTIV 58.418.008 54.752.780 

Active Imobilizate, total, din care: 15.383.940 15.235.054 

Imobilizari necorporale 743.243 1.210.048 

Imobilizari corporale 14.640.672 14.024.981 

Imobilizari financiare 25 25 

Active Circulante, total, din care: 43.034.068 39.517.726 

Stocuri 31.058.443 30.978.002 

Creante 10.419.916 8.434.267 

Investitii pe termen scurt 0 0 

Casa si conturi la banci 1.555.709 105.456 

Cheltuieli in avans 0 0 

      

TOTAL PASIV 58.418.008 54.752.780 

Datorii pe termen scurt 25.795.890 20.923.936 

Datorii pe termen lung 42.212.778 51.038.227 

Provizioane 0 0 

Venituri in avans 0 0 

Capital 8.434.900 8.434.900 

Prime de capital 0 0 

Rezerve din reevaluare 13.424.366 13.424.366 

Rezerve 1.032.943 1.032.943 

Rezultatul net al exercitiului financiar -32.482.869 -40.101.592 

Capitaluri - Total -9.590.660 -17.209.382 

 

Activele firmei sunt constituite din active imobilizate in valoare de 15.235.054 lei si din 
active circulante in valoare de 39.517.726 lei. Activele totale ale firmei sunt în scădere cu 
-6,28% in primele 6 luni ale anului 2020 fata de perioada similara a anului 2019.  

Graficul urmator prezinta situatia comparativa a activelor totale si a ratei capitalurilor 
proprii în primul semestru al anului 2020 şi perioada similară a anului 2019: 
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Ponderea datoriilor in total active a crescut intre cele două perioade de comparaţie (a 
fost inregistrata o creștere de la 116,42% în primul semestru din 2019 la 131,43% în 
semestrul I 2020). 

 

 

Ca si valori absolute, datoriile totale sunt cu 3.953.494 lei mai mari în S.1 2020 faţă de 
perioada similară din 2019, ceea ce reprezintă o crestere cu 5,81% a acestora. 
 
Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a datoriilor totale, în primul semestru al 
exerciţiului financiar 2019 şi 2020: 
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3. Elementele contului de profit si pierdere 

Lei Sem I 2019 Sem I 2020 

Cifra de afaceri 11.012.287 7.822.532 

Productia vanduta 10.818.460 7.684.747 

Venituri din exploatare - Total 12.279.952 8.327.748 

Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 6.094.332 3.340.735 

Alte cheltuileli materiale 138.931 41.554 

Alte cheltuieli externe 1.438.038 1.205.346 

Cheltuieli privind marfurile 324.255 231.420 

Cheltuieli cu personalul 7.907.031 4.587.316 

Cheltuieli cu amortizarea 695.831 679.835 

Alte cheltuieli din exploatare 1.712.215 1.775.708 

Cheltuieli din exploatare - Total 18.310.633 11.852.906 

Venituri financiare 91.221 8.406 

Cheltuieli Financiare 316.591 75.772 

Rezultatul Brut al exercitiului -6.256.051 -3.592.524 

Impozitul pe profit 0 0 

Rezultatul Net al exercitiului -6.256.051 -3.592.524 

 

Graficul urmator prezintă situaţia comparativă a veniturilor din exploatare si a 
cheltuielilor din exploatare, în primul semestru al exerciţiului financiar 2019 şi 2020: 
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In semestrul I din 2020 ponderea cheltuielilor din exploatare in totalul veniturilor din 
exploatare este de 142,33% faţă de 149,11% în aceeaşi perioadă din 2018. Conform 
situatiilor financiare, veniturile din exploatare înregistrează o scadere cu 32,18% în 
semestrul I din 2020, faţă de perioada similară din 2019.  

Structura cheltuielilor din exploatare Sem I 2019 
% in total 
cheltuieli 

exploatare 
Sem I 2020 

% in total 
cheltuieli 

exploatare 

Cheltuieli cu materii prime si materiale 6.094.332 33,28% 3.340.735 28,10% 

Alte cheltuieli materiale 138.931 0,76% 41.554 0,35% 

Alte cheltuileli externe (energie si apa) 1.438.038 7,85% 1.205.346 10,17% 

Cheltuieli cu marfurile 324.255 1,77% 231.420 1,95% 

Cheltuieli cu personalul 7.907.031 43,18% 4.587.316 38,70% 

Amortizare 695.831 3,80% 679.835 5,74% 

Alte cheltuieli din exploatare 1.712.215 9,35% 1.775.708 14,98% 

Total Cheltuieli Exploatare 18.310.633 100,00% 11.852.906 100,00% 

Exista o pondere dominanta pe care o înregistreaza cheltuielile cu materiile prime si 
materiale, care impreuna cu cheltuielile cu utilităţile reprezinta 38,27% in totalul 
cheltuielilor de exploatare, fata de nivelul mai mare de 41,13% inregistrat 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), de 
38,70% in 2020, in scadere fata de perioada similara a anului trecut cu 41,99%. 

Indicatori de lichiditate, solvabilitate, rentabilitate 

  Sem I 
2019 

Sem I 
2020 

Lichiditate 

Rata lichidităţii curente = active curente / datorii curente 3,01 3,31 

Solvabilitate 

Rata solvabilităţii patrimoniale = capital propriu / total pasiv -0,16 -0,31 

Rata solvabilităţii financiare = total active / datorii totale 0,86 0,76 

Rentabilitate 

Rata rentabilitatii economice = profit net / active totale *100 -10,71% -6,56% 

Rata rentabilitatii financiare = profit net / capital propriu * 100 65,23% 20,88% 
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4. Analiza activităţii societăţii comerciale 

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

incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale. 

S.C. VES S.A. își desfășoară activitatea de producție a vaselor emailate și grilurilor, a 
semineelor, sobelor de gatit si convectoarelor, adresându-se atât pieței românești cât și 
pieței europene de desfacere. În Europa S.C. VES S.A. vinde produsele sale Poloniei, 
Ungariei, Germaniei, Frantei, Croatiei, Bulgariei etc. 
 
S.C. VES S.A. deține resurse umane și capabilități tehnice de proiectare, creație, 
prototipuri, SDV si prelucrare tabla subtire-inclusiv vopsire în câmp electrostatic, fiind 
certificata ISO 2001/2000 si 14001/2004. 
 
În ceea ce privește piața vaselor, se poate afirma faptul că piața romanească de acest tip 
este dominată atât de producătorii naționali, recunoscuți ca având tradiție în acest 
domeniu al producției, dar trebuie remarcat faptul că pe această piață jucători 
importanți sunt și distribuitorii de vase emailate produse în tări precum China, Rusia, 
Ungaria etc. 
 
Pe segmentul semineelor există câțiva jucători de pe piața romanească, însă majoritatea 
produselor de acest tip aflate pe piață din Romania sunt importate din țări precum 
Ungaria, Macedonia, Serbia, Turcia, Bulgaria, Franta etc. 

Există o serie de factori de încertitudine care pot genera riscuri pentru activitatea 
curentă desfăşurată de societate, gestionate în prezent de echipa managerială, precum: 

 Sezonalitatea vânzărilor pentru produsele CALDI, care poate aduce un efect asupra 
fluxului de numerar operaţional al societăţii, dar care poate fi gestionat prin politici 
de stimulare a cererii in extrasezon dar şi printr-o gestiune eficientă a politicii de 
stocuri; 
 

 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 determina 
presiuni asupra cash-flow-ului companiei; 
 

 Variaţia preţului materiei prime, care are o pondere de aproximativ 50% în structura 
costurilor de producţie şi care poate aduce ca efect creşterea costurilor din 
exploatare; aici trebuie luată în considerare şi puterea de negociere sporită a 
furnizorilor materiei prime principale – tabla. 
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5. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale 

5.1. 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 din 
2019 sunt cuprinse in formularul 30 “Date informative” din cadrul situaţiilor financiare 
anexate. 

 

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

6. 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. 

Mentionam mentinerea participatiei actionarului S.C. CHIMSPORT S.A., la nivelul de 48,14%. 

Alte menţiuni, privind modificări aduse actelor constitutive ale societăţii comerciale, precum şi 
structurilor de conducere ale societăţii comerciale (administraţie, executiv etc.) 

Membrii conducerii executive din cadrul S.C. VES S.A. sunt: 

 Gelu Stan - Președinte al Comitetului Director; 

 Sorin Borza - Membru al Comitetului Director; 

 Laurentiu Ciobotarica - Membru al Comitetului Director. 
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7. Semnături 

Lista semnături: 
 
 
 

 
Preşedinte Directorat , 
Gelu Stan 
 
 
Membru comitet director, 
Sorin Borza 
 
 
Membru comitet director 
Laurentiu Ciobotarica 

 


