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Socieţatoa com crci łI ä s. C. INĐ EPEND ENľA .s'Â' Sibi u

sediuI soçial:ştľ. Şteťan C*l Maľe nľ.l52.l54 
' 
judeçul Sibĺu

Număľ cls tęţeťon/ľax : 02d9l505000/505Ü1 2

Nľ. şi clata de înľegĺstľărĺi la ÜKC: l32l?ţÜl199'I

Cod ľisoaţ: ]RÖ2577677

Çodrrl l.ËI (Legal Entity ĺđenlĺtier): 2s490091KtÖzc4QĺHn l1

Capitel social: 7.I79'Ż35,00 lei ľepľezcnt&nd un nľ- de ao1irlĺli de 2.s71.694, cu o valoaľe

nolninąlä de,2,50 RoN/acţiune.

Acţiuniĺe societätrii sE tľĺrnz'âcţioneazä pe BVB * $IŞTEMUL ALTERNATIV DE

ŢI1ANZ1'\CTrÜNARE ( ÂeRo )

r)

t.l

â) socictatëa comeľcĺaĺă s.c. INĐEPENDËNŢÁ S,A. Sibiu aľ€ câ obiect dę açţivĺtate
ob1ineĺea de 1rľoÍiĺ ďin pľoduoeľeĺ şí comeľoializaľeą de utilaje tehnoĺogioe penhu pľincipol*le
ľĺłmuľi eÜÜnomigel rrtilaj netalurgic, utĺlaj hidľornęcanic, utilaj minieľ, maşini şi echipalllerlt
p'nüumâţicý lan1 cu ľole penţľu indusţľia petľĺllisľË şi pentľu utilaje agrĺcole, asĺsten1ä tehnicä şi
seľvicĺi, pľoĺnÖvaľea şi puneľoa în aplicarc a iniţiativeloľ de inteľes nnţĺonal în domeniul

t'abricaçiei uľilajelor tehnologĺce în domenii çollęl(ę'acţivitatea pľincipalä este înscľisä în çoel cĄEN
289 l - ťabľicaľea utilĺjelor pentru meta ltlrgie

b) Din cla[a,ds lt iunie 194s, cân'd a ťostrraţionalizut& societetca Andľęas Rĺegeľ
(înfiin1aĺłi îll 1868) şi pânä înauul l99l, s-a nunĺt întrepľindeľea INDEľENDENŢA silĺiu.
CĺrnÍ'ĺ:nn HG70l/26.01.ţ'9] şocietntęn s*łr nufiriţ $oçietateaComercialä ţ'INDES''s.A.,nunre

sçhilnbnĺ în S.C.INI}ĘPBNDE}.łŢA S'A. În l993"



ç) În ĺ:uľsttl onrlluĺ Ž0l9 nu s_łtl pľodus ťuziunĺ.

cJ) În cuľsul arrului 2Ül9nLl s-au aclrizi1íonat actĺve,

c) Îrr ctlľsul anuluí2019 socięţatga a vândtlţteľen libeľ füľä coľtľitľucçii şĺ teľell ctĺ cĺrĺlsţľttcţĺi'

Îľ planul de afłceľi âl soţietăţii nu gu Ínţeľverrit sçhĺmt}ăľi cleosebite.

1" t . ĺ Elenlenţę dę evaluĺlľc geneľalň ;

a) I'a sfâr'şĺtuI anultlĺ 20l9 sotietätëţt Úl înľegistľat o pieľdere bľutăĺĺę l.356.825 lei şi
un picľdel'c nüĹă de l.356,825 lei.

b) Ciĺia de aÍ'ĺcĺ:ľi de 4.657.908 leiaľostľealizatá înpľoporţiede83,93 % ťaträ dę cifľa
ĺl* afaçeľi Jrľeconizaţá îlr bugetul ĺl{ž veniţrrri .,si cheltuicli.

în anrrl 2Ü1ţ nu s-ĺtţl putut valoľiÍica ĺiecât in micä măsuľä stĺlcurile de produse de lan1uľi

ctĺ rĺr[e, piĺlsĺ:: ĺ1e schinrh şi unelte pneunratice ĺleţinutc pe -stoc.

Stoouľilc cle pľnduse pe nÎľţl CNĺţ ĺrpľobate de Consiliul clę Âdmilristľaţie la çasaľe au fost cttsaţe

În anul 20l9 şi valoľíticcttę ca J-jeľ veclri.

S_au r,ânduĺ pľocluse pentľtl inĺĺustľia mŮţâlţIľBică îlt valoaľe ĺ]c 3.743'083 lei.

Soçĺctaţca a ptuceclat la evaluaľea sĺocuľiloľ dę ľnatęľiale şi pľoduse finite läľă mişcaľea

cłltţ Ítll fost depľeciate.

Aotiviţaţea societäçii a ľbst ĺ}eľn}ancnt molliţoľizatá, uľmărindu_se ceľeľile iie. oĺ'eľte,

ofęrięle eĺţeţLläte, vâneaľea cĺc ilľclcluse şĺ ltateľĺĺlc penţľu a se cľea suľselo cle pĺată a
słlaľiiloľ şi impozĺteloľo nivolul cheltuisli0ľ lunare etc.

. S-atl c$fiţŕrŮţât pČľffiänünt toţi pnţenţiĺlii benet-lciąľi cle prorluse psnţľu a [i s* satist'äce tolrtę

cÜmenzile'

soçieĺaĺęĺr ĺ întľopľíns efoľÍttľi śiusţinute pcnţľu ob1ilrcľea t1e coĺlţracte şi eomenzi atât de la
paľteneľi extgľni cât şi interni.

}}ięľcleľea cĺin e.ĺplĺlatal'e ĺJe l ,?93'934lei se datł:reazä {bptuluí că societatea ntl pĺlate acopeľi din

vertiĹuľi!c gcncl'&tťj' tcltalitatt:a costuriloľ t]Ůüesâľc Írrncţionäľil societäţii'
Ntl au ĺ'osl r'ealizaţi inclĺoatoľii pľĺ:gnozaţiîĺl bugctul dę venituľi şĺchelttrieli în principal

c|in tlľmătçra l'eĺc cattze:
- cIatol'itäi specíticrrlui rrctĺvitiiçii societätrii în gnunliţç peľioade de timp nu &m avuţ
îltcăľcaľe pęflţľţl anun'lĺte oaţegoľii cĺe peľsonal, pcrsonal oe a łbst menţintIţ pęt'lţľu a llu s0

pioľclc íbľţa cle muncľt całiÍlcaĺă.
_ pensiĺrltĺľea 1reľscllla[ultri caliťĺcat Íăľä posibiliłĺto ĺle * angoja peľsclnĺrl pe acesto posttlľi

ĺlatctľitii lilptutui că în ultimii łrľri nu s-au mai şcolatľízaţ,si pregătit mţlncitori l)entľtl
nlnşillĺle clin irlcĺustľĺa mctłlurgicň ;



- pľocluçtĺVĺtatea sĺ:łĺrĺţä în [ľnile de iaľnä datoriţá condiţiĺloľ cliľnaterĺce caľę au âÍbctet

ambientul dę lucľul în secţiile de pr'oducţíe
_ nu s-?tu ľealizłt veniĺuľiĺe <ĺin închiľieľe la nívelul pľeväzutîn BVC;
* nu s_au ľęnlizaţ veniţrrľĺlę din vâtrznľça de acţivo pľeväz.,ute în I}VC'
c) Velliturile ľealizate cĺĺn vânzaľea pľoduseloľ dęstinate expoľtuluĺ au ťosţ ĺle

2"7Ża349 lei, ľepľçzentând 58,40 % din cifra dę ĺťaceľi pc 20l9'
ĺl) Costĺt btmuľiloľ vâľdutę şi a selvioiiloľ pľestatę în 20lgau fost de 4.465.37I lei,

din caľe:

- chetĺuieli octivităţi do bazň:

- chęlĺuięli incliľecte de pľodrlcţie

e) [.a sfâľşitul antllui 2ül9 sooĺętłrtęą âvea ĺĺisponibil în cont suma clę 88'316 ĺei'

] ' l"2. Pľincipĺłlele proeluse ręalizate ĺĺu către societâtea noaštľă sunt:

ľentľu piaţa exieľnă: - lăgăľuiľi
- fbnľfeci
_ piese dę schi'mľl

Penlru pia4a inteľnä: - contaĺĺreľe

- pioso dę sçhimb
- prestăľi sęľvícii pentľu cliveľşi pâľten€ľi

Dĺstľibu1ia prĺlduseloľ cňtre beneĺjçiaľi sę exscutä pe bazä de comenzi ťerme şi contľâcte

comerçialc încheiate înťľe socÍgtaţe şĺ beneÍiciarÎ.

b) Pľodusľ ĺroi avutę în veclęľe în anul ?0l9l
* p'ľoduse unĺcaţe eKecutáţÔ după pľtliecţelo paľtengľiloľ exteľni.

a) Pondęľe& pľoduseloľ În ciťľg de afacęľi:

20r I

[Jtilaj mctalttľgic
0,2,6 0,14

0,07ut

Diveľse lueľăľi l]ţ, ţcľţĺ



l.l'3. SÔgicľ{teł noasţľá se apľoviz_iolreazĺl în pľrpoľţie ĺle 95% din suľse indigene.

Surselg ĺle apľoviziĺlnaľe stlnť siguľe, daľ pľeţur:iłe maţeľiĺloľ pľímc pľattici1to pe pĺaţă sunt

ľiclicatc.

Princîpalii tbľnizoľi cĺe mateľii i:ľime şi materiale sunt:

- FÜRspV DI{ÜBaľA'1'R. sEvERlN
_ MIRAS INTF.RNAJ'I0NÁI BuCUREŞTI
_ F()IţJ.Ą lłÖl]ÍC BUZĂL]
- M]I'ľAGÁĹAX MIľttCţJR'łlÁ CIUC
- Mh''ľÂLiÜ GIłAľVĺP BUCl'Jĺ{ĺ]sŢI

1'1'4' a) În u|rinlrłl ĺn poncĺeľile pieçei inteľne şi exţeľne pcntľu producţiei livľaĺă se pľeeintčĺ

asttel:
- piaţa inteľnă 4|,60íl/ţ

- pĺaţa exţel'Ílă 58,4Ü%

În aoiĺrĺlul cliľnat econc'mie în çaľe îşi desÍäşoarü aotĺvĺtntęa sociętât€a, în care un pľoret1ţ

seĺluiflealiv din vâlrzăľĺ cŚţe c{eţinuţ cle un număl' ľesţľâns de clienţi ( în speoial pe pĺĺça sxteľn& ) sa

acţioneĺzĺl în ĺĺĺtll ?02Ü pentru diveľsiÍicaľgĺł pľođucţĺei şi a nrrmäľului de clicnţi, âtâţ lfl int*ľn cât şi la

expoľt'
Riscul c1e piaţä a ťost diminuţlt în mod hĺrtăľâtoľ đĺl inţerrsiÍjcaľĺla aotivitiĺţii de nraľketing

În baea pľogľĺmeloĺ'dc nraľketiľlg solicitaĺe, apľotłate şi ctloĺdĺrnate cle Consĺliul de

Ädnrinistľaţie şi prrse în pľacťĺcä de conducęľEa execuţivłi,

l.t'5. ľe Ítlrr'll 2Ĺ]19 socieiatea a înľegistľat un număľ ľneĺliu scľiptic cle peľsonal de 62

pt}ľSoäno' Nive ltlt tĺĺl pregäriľc pľotbsiclttĺłlä a srulaľiaţibľ esţe ľiclicat claľ ou o nĺedie cle vâľstä

ľicĺicatä üeęćl ce ĺ;ľegzä pľoblenre legate cĺe asiguľaľea locuriloľ de nruncä cu pcľsonal califioat pÔnh'Ü

maşĺntlc ĺJin inc1rrsiľia metaluľgicň, în condifiile în caľe în ultimii ani ĺrtl s-au mai şcolaľizaĺ şi pľegăiít

mullcitclľi petltľtt nraş in i le c{in indrrstri a nreĺa[uľgicĺl

Rĺpcll'trrľile cĺintrc Consiliul de Adrninistra1ie aI socieţăţii şi ongaja1ii se cltľuleazä

conÍ-ornr Contľaçttlluĺ Colęctiv dę Muncä'

l.l 'ó' Socieĺaĺen ĺluţine Íonte ĺiuţclľizaţiile ceruto de lege pľivincl destăşuľaľea ärtiviţăţii cţl

t:cspecĺaľea colrcliçiiloľ impuse în ceoa ct priveşte prcltecţĺa nędiului' Nu au existat litigii şi
nici nu se pľeconizeazä s çxista crl pľiviľe la încálcarca legislaţiei pľivÍnd pľntecţia mediului

îĺlcon'juľłĺţor,

1.l '?, 90% clin pľoĺhrsele cliĺt socieĺate sunt uniçate şi seľie nlĺcä rcalizate clu1:ä pľoieotele

paľLoneľtlĺ'lľ ext*ľl1i coľe ĺmpuĺl slanclłlľdg ľidicatç de calilate. I)in aceste motive sociÔtâte{ł este

pcťmi}nČnţ irľo<rcupaţţi clĺ: ľeĺlliľaľe& ul1ĺlľ 1lľocluse dç c'alitfie cu ţelrnologii lloi, peľfĺ:ľmanţe.

I'1'8. Conçlţlceľeâ sclcieĺňţĺĺ uľlnăľęŞte *t"ęctĺ:le faĺ:toľiloľ cle ľisc ljnaĺlciaľ ä$upra peľÍbľnlar:1eĺ financiaľe

o societfiţii,



a) Ri,ĺclłl c|e c:rtlt!Ít

Sooietatea esţe supusä tlnuĺ ľisc cle çľędit datoľat cľeanţeloľ sale coľneľciale şi a celoľlalte
eľeânţ*' ĺ[in ĺlľ'eastă cnuzä dĺţa c{e scaelen1ň a datoľiiloľ ţste âtet1t nronitoľiz"aţä şĺ sumcle datoľĺłte
clupa clrlpăşir'ea teľnrerlului sultţ uľmăľite crr pmrnptiĽucĺine.

Dłtnľitä fnplului că sogietâtea esľe nevoiľiĺ să acceseze cľedite, &cesteŕr łluc ţa cheĺtuięli
supliľtent'are, îtt anĺl 20l9 acestea ţjiĺld de 4l'592 lei ohcltuieli cu ĺlobânzile şĺ ele 5l.070 lcĺ
çhcoltLrĺł*l i cu conrĺsioanele bancarç'

lr) /ťlĺ'ĺ,ľl vçhĺtcłľ

l\vânĺl În vęçlęĺę CIbieçtul de aotivitate şi clestinaţia exteľnň a pľoduscloľ conĺ'rłlÜÎalę,

destĺnale cx;:tlľtLllui, selcietateg esľe supusä fluctĺn1iĺlor d* sehilnb valutaľ.
lîluctuaţia cLĺľsuluĺ ĺle sclliľrrŁ'l r,łllutaľ łr r1us lg o pĺeľdeľe ĺÎnaĺioiaľä cle 2l.564 lei

( venituľile au ťtlst dę 36'420 lei iaľ cheltuiçlilç au fust ĺle 57.98a bi ).

c) /{l-ĺĺ'ĺl c{ł ľată łł ĺĺabânził

stlcicĺatea încenľcä sä anticipeee varĺaţiile viito*ľe a[e ľatęlor clobânz.iloľ în nromentul în
eaľe îtlch*îc cĺlntt.ĺic.ţe cĺe îľnpnlľľluĺrrri în lei.

În ĺrnul 20l9 societaľea a fost nevĺlitń sä âccęseze îl'l continrłaľe linia cle cľeĺlit coĺrţľacĹată

îrr 2CIl8 la ţ]}łnľa Coľreľcialťt |lettlviaľă.

d) R i sĺru l ĺĺe lich ĺtłi tate

i\.{anageĺĺenţul pľl.lclent al ľiscului dc lichiditate impĺicä menţineľea de disponibil bärlesc

sLl ŕjoient penţĺ'tl p latâĺ ttltu r'Ür obl i gaçĺi l or.

Poĺitiçĺ societäţii ľeťęľitoaľe la lichĺdităţi este ĺJe a păstľa suficientę lichiĺJită1i astťęl încât

sřr-şi peiaĺň łlchita obligaţiilc la elntolc scaclłnţcloľ.

e) Gľaĺhű' sĺ:ăłl,tt ďe uliłizaľĺł ĺl capacită1iloľ de pľĺłđuc1ic

Societaĺ'ea tl iąvut pe paľcuľsuĺ nnuĺuĺ 20l9 sincope îrr acľivitatea de pľłrducţie astfel cä nu

s-ĺr puţţlt accpcľi în totaĺitaĺe pe ľoaťâ peľioar1ĺr anuIui ĺntreagłl cĺpaciľate de producţic.

Í) /ťĺ.ľcrll <k: piaţă

În acĺtlĺllul çlimat ecĺxtÔmic în oaľe îşi desÍäşoaľä activitatea sclcieĺaţea, în caľe tlĺl
prccenĺ sellllriĺjcativ din vânz&ľi este cĺeţirlLrt de un nuľľtăľ ľestľâns ĺĺe clienţi ( în specinl pe piaţa

ęxtęľnă ) se ac1iĺ;ncaeä în atrul ?0Ź0 penĺľrr clivęľsiliłaręa pľoĺJucţiei şi a nunráľului ľĺc clien1i,

łrlłit la inteľrl oâţ şi la export"

Iţiscul de piaçä a fost diminuĺrĺ în mclĺĺ hoţňrâtoľ de intensificaľea activitšţii de nlaľlceting

îľl lraza pľogľanreloĺ'ĺJe nĺtrlĺetillg solicitaľe, apľĺ:lbaÍe şi ocloľdonate eĺe Ćonsiliul de

Âclministľa1ie şĺ puse în pľaeticá de conduccľea exeęuţivä,



?)

2.l' Ąçtiviraľeasĺ:cięţatăţiî s.C'ĺtIDEPENDENTA s.Á' s-a desftşuľatîn anul 20l9Îlltľ-osecţĺe

cte pľoĺluc1ie"ou seclĺtrlÎn stľada Ştefan Cel Maľe nľ.]52-l54.

2.2. Constľrrcţiíle, inclusiv utitajele şi instalaţiile nu ťosţ coRsĺr'uiţe şi achĺziţionate eşalonat.

Gľadrrl eĺe uzulľă al utiląieloľ ęsrę ľnedĺu'

2,3. Ntr sunt pľĺlblelne legate do đľeptul de pľopríetaţB asupľa aotivglor corpoľ*lo ale socictăţii

3)Ľiata_

3.l' Äcçíunile emisş de s.C' ĺNDEPENDĘNŢA s.A. Sibiu se ţľanzaeçioncazň peBVB-
SIs'ľhMUt" ALTţ}RNÄľtV Dt TRÂNZÂCŢiONÄIţË (Äelţo )

Vłrloľilc nlobĺliaľe emise sunţ acţĺuni denlateľializate în valoare ttoľninală de 2'50

lei/acţiuľe .

Čapitĺtrrl scjçiat nl societň1ii estc cle; 7,|79'235 |ei,

l.a data ĺ.le ľeťeľin1ă 3l"03.20?0' îll ľegistľill consoliđat al a{ionaľilĺlľ structuľa acţionaľiaĺrrltri

sc prezilttă âstt"ęl :

3"2. Divĺdeltde cuvenite/plätÍte

În łnul ?0l'Î ,20l 8 şi 2019 societatea a înľegistrĺt picrťeľĺ Şi nu a acĺlľdat dividçnĺle'

Ln sĺäľşiţul aĺrrrltti 20l9socĺetateüţ ľroästľ& nţl itľE ĺlici o datoľie fa1ă ĺle ÂvÁ"s şi SĺF
'ľľansilvłnia'

3.3' Societatca nu a manĺfesţaţ inţcres în aclriaiţi<lnaľea pľopriĺlor acçiuni, âcţionaľLll pľĺncipal

fĺinđ SIF Tl'ansilvaĺria.

ţlo

s4s.497,50

718.502,50 10,00{l0Tľesişk Gr'orĺp l.,imited Nicosia

573.ĺł48Peľsoanc ľizicc
35 t .02.5,00

Total



4) Çonĺĺuqelęą_şggjgţăIĺj.

4.I . sooĺetatëa este aclmilristratä pe bazlí dę contľact de adminĺsľare dg un Çonsjlĺu de

administľaţie fçlľmat din ĺľeĺ membľin clupĚ cum urmeaaäl

în pľľioacla ianuĺľie *noĺęmbľio 20l9 :

* Sţaľr ĺulian - pľeşedint*

- "I''eoelçľescu Čonstantin * membľu

- Mĺldv*l Simona'- mcnrbľu

Mcnrbrii CÄ au ĺbst aleşiîn AGOA din 25,11"2015.

ĺlin c1ecemlrľie 2019:

- stan lr.lliaĺr - pľeşedinte

- 'l'eclcloľescu Con$tantĺn * membľu

- Şeľhan Iulian Gabľiel _ nręmbnr

Menrbľii lA ĺlu ťosĺ aleşi în "ĄÇÜA cJin 25.l t.?Ül9 po o peľioaĺlń de patru üni.

Cclnsiliľl ĺĺe adminisţraţic s-a înĺľullíţ în şeclinţe în câre au ľost analizate şi s'au lttĺt

hoţňľâľi pľivincl ácţivitateâ socictäţii.

4.2.ltl anul 20'l9 coRduceľea eKeçutivlĺ a ťost ęxçľcitată dş dĺľectoľul geneľal. ing.'[ir'oga Vasiĺe çu

cÔntľäc1 de lltnlldnţ , ĺlirecţ<lľ eçonomic ęę' 'ľľoancä ĺoan şi diręçtor oalitats ing' sĺănecĺ Ion cu contľaÜţü

indivĺr{ueilĺ; dę mun{}ä,

a) Nu existň lriçi rrn iłcorcl, inţelegoľe sa'u lcgătuľă ĺle familie întľe adminĺstľatoľ,

oonduoeľe ęXeçilţivä şi o altłl pe ľsoaĺlá darţoľitä căľęia a ľost numiĺ în filnc1ie

adminisĺľĺttoľuĺl societä1ii şĺ ľespecţív condtlceľea cxecutivă;

b) Nr"l exĺstá tľanzacţii ţntre adĺrrinistľaţię şí societatea coĺneľcialä;

c) Paĺtiłipaľea la capitaltłl sociĺrl a ľost dętaliatä în structuľa acţĺonaľiatului;

d) Nu sunt peľsclarrs af'ĺliaţę sociętăţĺi ;
e) Dĺľector'ii cxecutivi sunt nttmiçi de Çonsiliul dc Âdministľaţĺç i

ţ Diľectoľii exeçutiví sunt acţiclnaľí nęsaĺlniÍicativi în oadľul socĺetăţii ;
g) Nu cxistiĺ nici urr aooľcí, înţelcgeľe sau lcgótuľi de Í'amilie jnťľę peÍsoânâ ľęspecţivä şi

o alţă peľsoĺnei dâtoľiţă căľeia *u ĺirst nrrm!1i nrelrlbľii ai conĺluçęrii exeçutivo'

4.3' Nici una din përsoanele cle mai sus nu a ťost implicată în litĺgiĺ sau pľoceduri

aclmiľrisţl'ative în ultimiĺ 5 ani.



Situaţĺĺr fi nallciaľ-conabi lá

Din nnaliza elemenťeloľ cla activ se obseľvä o rľsştoľg a acg$toľa în 2Olgfaçáĺle
peľloada ?0I 6"2Ü l8'

Potrĺţeľen acţivelĺ:ľ circulanţe în ţotalul activeloľ se pľezintă astťel: în g016 -2019 âcësteâ

au o ponĺĺcľe rle :}7,lÖ% ,3&,67ţ/o ,36,690/ţ şi de l4'86 în ?0l9.

În 20] 6 - 20l9 au scĚzut stopuľile şi au soăzut disponibilitä1ilc băneştiÎn snii 2019 ťaţă de

aniĺ 20l6-20I 8.

Çľean1ele au scäzut În 20l9 faţä ĺĺo anii 201ó-20l8.

ľ)ĺn arraĺiuĺ ęlemętltelclľ de pasiv so obseľvă o oľgştoľg *ĺlatoľĺĺloľ societäţiiîn ?0l9ťĺtţă
de 201?'?0l8 şi o scčĺcloľe fĺçä đe arrul 20l6,

SÖcietateâ iu ĺlai aľc de aohitłrt clegât daţoľiile curente oătľe bugetul consoliĺlaţ aĺ

statului,

lnclical'orul crłpital pľopľiu a cľcscţrt în2019 ľaţădeaniiZCI16/20't8, í'rind lnai nĺgre ĺleeât

capitaluĺ soeĺal.

ĺnđicntoľtrl lichiĺlitate globalá se pľozintă astfel:

- în nnul ?0ĺ8 3,24
_ în antrl 2019 l,66

Peĺĺtru allrĺl E0t9 se obseľvă o scňdeľe a acestui indiç*tĺlľ f'açĺ de 2018.Äctivsle
ciľculante a}e socĺetáţji sunt mai moľi dgcât datoľiile'

Öheltuielile cu dobârrzilë plätite pęnţľţl cľsditul arrgąiat au fost în oĺul 2018de 55'799

lęi, iaľ în nntll 2Ü19 de4I.59Ż lsi.

Indicĺĺoľtrl veníĺurí din aetivĺtnięa dę bază a înľegistľat o scädeľę în anul 2019 fa1ä ĺJe

anul 20l$.Soeĺetaĺ:ea ĺr încheiat exeĺ:ciçiul finaĺrciaľ 2019 cu o pieľd*re bľută cĺe l,356.825 leí'

il. Çgtlt"ul.dę pľa"tiţ si pię

Din analiza indicatoľt"llui piľľa cĺe aťaceľi se obseľvă o creşţeľs a acesteia ťaţă d* anul

20l8 cu 1Ż,2Üţ/o.Pľoducţíavânđutä a înregĺstľaţ ĺl scădeľsľaţă de snrll 2019încondi1iíleîncaľe
numäľul nręĺliu tĺe peľsonal a scfizuţ cĺl 16,?2%ta1ü dç anul 20l8.



se otsęťvä o scäđęľe a cheltuíďĺloľ toüłle şĺ a, vonituľiloľ totŁle, soçiętnţea înľegisaând o

pieľdwe netä,de 1'356'825 leÍ"

ľlrxut đe nrunoľąĺ este Regatív, societatoa înľegisľând o scädeľe a dĺsponibiĺiü1ĺIoľ

bünoşti tĺ sÍltľşitul anului 2ol'9compaľativ cu înçc' utrłlanulţl, respeotív sfârşttul eľlului 2018.

DIRECTÜR GENERÂt Ş ľ DEP'ARTAJ\/IBNľ BcoNoMIr
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RAPoRTUL AUDIToRILoR INDEPENDENTI GĂTRE AcTtoNARll
lNDEPENDENŢA s.A. slBlU

opinia cu ĺezeÎve

1. Noi am auditat situaţiile Íinancĺare anuale individuale ataşate ale Societäţii lndependenta SA
(,,Societatea'') întocmite la data de 31 decembrie 2019 formate din bilanţ, cont de profit şi pierdere şi
notele explicative la situaţiile Íinanciare, indentificate prin următorii indicatoń:

- rezultat net (pierdere): (1.356.825) lei

- cifľa de afaceri: 4.657.908 lei

- total active: 35.020.330 lei

2' În opinia noastră, cu excepţia unor ajustăń care ar fi putut fi determinate ca fiind necesare de

situaţia descrisă la paragraful 3 din ,,Baza opiniei cu rezerue'' situaţiile Íinanciare anuale ale

lndependenţa SA furnizează o imagine fidelă a situaţiei Íinanciare, a poŻţiei financiare şi rezultatelor

Societăţii la 31 decembrie 2019, în conformĺtate cu prevederile Legii nr. 8211991, legea contabilităţii

republicată şi cu ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale

consolidate cu rnodificările şi completări le ulte rioare.

Baza opinieicu rezerue

3. Pe baza testelor noastre privind acurateţea pierderilor reflectate în rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor în cursulexerciţiului financiarîncheiat la data de 31 decembrie 2019, Societatea a

recunoscut într_o manieră neadecvată ajustări pentru deprecierea stocurilor În sumă de 2.275.145 lei

ca o corecţie a unor eroń pe seařna rezultatuluĺ reportat şi nu a rezultatului curent având în vedeľe

faptul că, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului finanţelor publice nr' 180212014 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile

financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare (,,oMFP 180212014"),

recunoaşterea deprecierii stocurilor se realizeazž În baza estimărilor realizate în legătură cu valoarea

realizabilă netă a stocurilor ca o consecinţă a valoriÍicării rezultatelor inventarierii, iar la paragraful70

alOMFP 180212014 se precizează faptulcă ,,efech)lmodificăiiuneiestimări contabile se recunoaşŕe

prospectiv prin include,rea sa în ĺezultatul perioadei în care arc loc modificarca, dacă aceasta

afectează numai peioada respectivă". Astfel, a fost prezentată neadecvat structura rezultatelor în

capitalurib proprii la data de 31 decembrie 2019.



4. Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele lnternaţionale de Audit (lSA-uri).

Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţunea
Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiarc din raportul nostru. Suntem

independenţi faţă de Societate, conform Coduluĺ Etic al Profesioniştĺlor Contabili (Codul lESBA) emis

de Consiliul pentru Standarde lnternaţionale de Etică pentru Contabili, coroborat cu cerinţele etice

relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România şi ne-am îndeplinit celelalte responsabilităţi

etice, conform acestor ceńnţe şi Codului lEsBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a forma o
bază pentru opinia noastră de audit.

Ev ide nţi e łe a u no r as pe cte

5. Fără a emĺte rezerve suplimentare, atragem atenţia şi asupra urrnătoarelor aspecte, opinia noastră

nefiind modificată ca urřnare a acestor aspecte:

5.1. Societatea înregistrează la 31 decembrie 2019 o pierdere de 1.356.825 lei (1.273.427 lei la 31

decembrie 2018, la 31 decembrie2017 - pierdere de789.847 lei) fiind un aspect care ne

conduce la aprecieri prudente referitoare la capacitatea Societăţii de a face faţa obligaţiilor de
plată exigibile pe termen scurt, corelat şi cu dependenţa semnificativă faţa de un singur client

- sMs Group Gmbh - 620/o În exerciţiul financiar 2019. Perspectiva continuării activităţii

depinde de modul în care managernentul abordează evenirnentele şi condiţiile economice
prezente În mediulîn care opereazĂ Societatea respectiv asigurarea surselor de finanţare prin

majorări de cai:ital social sau atragerea de surse externe compatibile cu fluxurile de nurnerar
generate din activitate de exploatare viitoare.

5.2. La data de 31 decembrie 2019, Societiatea a reevaluat terenurile apaţinând Societăţii utilizând
opinia unor specialişti - angajaţi ai Societăţi şi nu opinia unui evaluator extern independent.

5.3. Actualulclimat de criză de sănătate publică generată de epidemia de COMD-19 care a condus
în România la declararea stării de urgenţă determină implicit existenţa unui risc referitor la
posibilitatea unor evoluţii imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economico-financiari
bugetaţi de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimării
valorilor juste pentru activele Societăţii' Gestionarea situaţieifinanciare a Societăţii depinde de
modul în care managementul abordează evenimentele şi condiţiile socio_economice viitoare
prezente în rnediul dificilîn care operează.

Alte aspecte

6. Menţionăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar în
legătură cu situaţiile fĺnanciare individuale ale Societäţii întocmite la data de 31 decembrie 2019,
nefiind numiţi pentru realizaĺea auditului situaţiilor financiare consolidate în cazul în care aceasta s-ar
impune.

7. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociaţilor Societäţii' Auditul nostru a
fost efectuat pentru a putea rapońa asociaţilor Societăţi acele aspecte pe care trebuie să le

raportăm într-un raport de audit financiar, şi nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu

acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de Societate şi de asociaţii acesteia, pentru

auditul nostru, pentru raportul asupra situaţiilor financiare şi raportul asupra conformităţii sau pentru

opinia formată.



8. Situaţiile financiare anexate naportului de audit nu sunt rnenite să preżnte poziţia financiară,

rezultatul operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu

reglementări şi principii contabile acceptate în ţăľi şi jurisdicţii altele decât Rornânia' De aceea,

situaţile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările

contabile şi legale din România, inclusiv ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 180212014 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi sĺtuaţiile

financiarc anuale consolidate.

Alte i nformaţii - Rapoftul Admi nistratorilor

9' Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea altor informaţii. Acele alte

informaţii cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situaţiile financiare şi raportul audĺtorului

cu privĺre la acestea, aceasta fiind prezentată Într-un raport separat.

opinĺa noastră cu privire la situaţile Íinanciare individuale nu acoperă şi aceste alte informaţii şi cu
excepţia cazului în care se menţioneaâ explicit în raportul nostru, nu exprirrĚm nici un fel de

concluże de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la 31

decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citimacele alte inforrnaţiişi, în acest demers, să
apreciem dacă acele alte informaţii sunt semniÍicativ inconsecvente cu situaţile fĺnanciare sau cu
acele cunoştinţe pe care noi le-am obţinut în timpul auditului dacă ele par a fi denaturate

semnificativ.

În ceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit şi raportăm dacă acesta a fost întocmit, în

toate aspectele semnificative, în conformitate cu cerinţele OMFP nr. 180212014 Reglementari

contabile privind situaţĺile financiare anuale individuale şi situaţile Íinanciare anuale consolidate,
punctele 489-492.

ln baza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate în cursul auditului situaţiĺlor financiare, În

opinia noastră:

a) lnformaţiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exerciţiul financiaĺ pentru care au

fost întocmite situaţiile financiare sunt în concordanţă, În toate aspectele semnificatĺve, cu

situaţiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu

cerinţele OMFP nr' 1802120'|4, punctele 489492 (reglementari contabile privind situaţiile

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate)'

În plus, În baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia,

dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul Íinanciar încheiat la data

de 31 decembrie 2019 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în

Raportul adminĺstratorĺlor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.



Responsablłtatea conducerii şi ale persoanelor ĺesponsabile cu guvernanţa pentru situaţile

financiarc

10. Conducerea Societäţĺi este responsabĺlă pentru întocmirea situaţiilor financiare care sä ofere o
iľnagine fidelă în conformitate cu Legea contabilităţii nr.8211991,legea contabilităţii' republicată, cu

rnodificările şicompletările u]terioare şi cu ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr' 180212014 pentru

aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi sĺtuaţiile

financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru acelcontrolintern pe

care conducerea îl consideră necesar pentru a permite intocmirea de situaţii financĺare lipsite de

denaturări semnificative, cauz:'te íie de fraudă, fie de eroare.

11. În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabĺlă pentru evaluarea capacĺtăţii
Societaţii de a-şicontinua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la

continuitatea activităţii şi pentru utiĺizarea contabilităţĺi pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia
cazului în care conducerea ÍÎe intenţioneazĂ să lichideze Societatea sau sa oprească operaţiunile, fie
nu aÍe nicio altă alternatĺvă realistă în afara acestora.

12. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de
raportare financiară al Societăţii'

Re s po ns ab i l i tate a a ud ito rul u i în tr- u n a ud it a l s itu aţii l o r f i n a nc i a re

13. obĺectivele noastre constau în obţinerea unei asigurărĺ rezonabile privind măsura în care
situaţile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de
eroare, precum şi în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastĺă. Asigurarea
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului cä un audit
desfăşurat în conformitate cu lSA va detecta întotdeauna o denaturare semnifĺcativă, dacă aceasta
există. Denaturăńle pot fĺ cauzate fie de fraudä, fie de eľoare şi sunt considerate semnĺfĺcative dacă
se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile
economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situaţii financiare'

14. Ca pańe a unui audit în conformitate cu lSA, exercitäm raţionamentul profesional şi rrrenţinem

scepticismul profesional pe parcurs ul a uditu lui. De asernenea:
. ldentificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnifĺcativă a situaţiilor financiare,

cauzate fie de fraudă, fie de erctaÍe, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns
la respectivele riscuri şĺobţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o
baż pentru opinia noastră. Rĺscul de nedetectare a unei denaturări semnificative
cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări
semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înţelegeri secrete,
fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern.

o Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, În vederea proiectării de proceduri de
audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra
eficacităţii controlului intern al Societăţii.

. Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al
estimărilor contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către
conducere.

. Formuläm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilităţi pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit



obţinuţe, daoä *xl*tá o lneoľtĺtudin* şşmnlľicativä çu pľivĺrc la gvgRlmentc şau condţţiĺ

Ůsř@ âr putea geneľs îndoĺali semnĺíicatĺva prĺvind ç6pâřiţäţeâ $ocieţäţil de a-şi centinuä

activitąţ*a, ĺn çazulîn çaľe conçĺuxi*nänr cä exi*ţä o ĺnçęľti1udĺn* semnlficgtĺvä, tľebuĺg

*ä atrag*m atenţia în ľap*rtul audltorului a$ulpra Bľeaentâľĺloľ aťeľgntę dłn situaţiil*

fĺnanciare šâu, în *axul În ęare ge*ste pľ*xentäri şunt nęadęcvgt*, s* ne modificärn

opinia. lonçlł,lziile noaltľe s* bareazä pe probnle de audit obţinute Bńnä la dlta
r*portulut audlţoľuluĺ. lu toaţe atgsţęä, ęvgnĺmęnte sau oondiţĺi vłĺt'oaľ* pnt deteľmina

sorieţatea sä nu îşl ľnaĺ desfăşoaľo aotiviţatea în baea pľineipiuluicontĺnuţtäţiţ activitäţiĺ"

Evaluäm pr*aentarea, sţructura ęi c*nţinutul sĺtuaţĺilor finaneiare, ĺncĺusĺv al pr**enţärĺloľ

de ĺnfoľma1iĺ, şĺ m6suľa În gaľe *iţu*ţłiĺo finansĺaľe ľeflgoÍä tľanľ,acţiile şĺ evenĺmentole

çare *ĺau la bazä aeestCIra ĺntľ-o manłeľä care sä reřulţ€ într-o prozentare fidęlá'

15' Comunicâm por*oanolor re*ponsabÍle cu guv*ľngnţa, pľintro altş aşpgçte, aľia planifimłě şi
progrsffiarěa Ťn ţimp a audĺtuĺuĺ, pľęcum şĺ prĺnclpalole çonştatäľi ale audĺtuluĺ, lncłusiv oľicę

daficÍenţo semnificatłvę şţa cłnţľolului ĺnţęrn, pÔ raľ€ le idontificäm pé pârÜuľäul audĺtului'

Tĺmişoaľa, ĺs martio 2ü2Ü

péntľu şiîn num*ĺe A.B'Á. AuÜlT sRL

înľegisţľaţ în Begi*trul ŕäublĺç Ëĺgctronic cu nr, sÖř/Ë3 dg,*ernbrię 20CI2

Dľ' Bumţţrgşcu,Ąlĺn - fi*n*tantĺn

ĺnľ*gĺstľat în Hegĺ*tľul Publlc Hlęłtľonĺe çu nľ, Ąâ#?lE9lşbľuaľię âÜ19



S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU

Str. Ştefan cel Maľe nr.15Ż-154

RAPORTUL
CoNSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

privind gestiunea societăţii în anul2019

CAP.1. Pľezentaľe generală

1.1. Indepliniľea condiţiilor legale de funcţionaľe

S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU înľegistrată la Registľul Comeľţului sub numărul
I3Żl210lI991 ' CUI Ż577677, este peľsoană juridică ľomână deţinută public.

Funcţioneazá ca o societate pe acţiuni conform Legii 3IlI990 ľepublicată, cu
modificările şi completările ulteľioaľe, având dľept activitate pľincipală fabľicarea utilajeloľ
pentľu metaluľgie , cod CAEN 289I.

S.C. Independenţa S.A. a fost înfiinţată pe structura fostei întľepľindeľi Independenţa

Sibiu, funcţionând ca societate pe acţiuni conform Legii 3IlI990 republicată, cu duľata de

funcţionaľe nelimitată.

Este societate deţinută public, acţiunile fiind tranzacţionate pe piaţa bursieľă
RASDAQ dirr clata de 3O.O1.1'99]. Începând cu data de 2O.O4.2OL5 acţitlnile sunt

tranzacţionate pe BVB - sistemul alternativ đe tranzacţionare ( AeRo ).

Din punct de vedere al întocmiľii situaţiilor financiare societatea aplică ľeglementăľile
contabile aľmonizate cu directivele europene şi Standardele Internaţionale de contabilitate.

Activitatea de auditare a situaţiiloľ financiare ale anului 2019 este rcalizatá de cătľe

S'C. A'B.A. Audit S.R.L. Timisoaľa.

1.2. Conducerea societăţii

Societatea este administľată pe bază' de contract de administľaľe de un Consiliu de

administľaţie format din tľei membľi, după cum urmeazá:

îrr peľioacĺa ianuarie _noiembľie 2019 :

- Stan Iulian - pľeşedinte
_ Teodorescu Constantin _ membľu
- Modval Simona- membľu
Membrii CA au fost alesi în AGoA din25'II'Żu5.



din decernbrie 2019:

_ Stan lulian - preşedinte
- Teodorescu Constantin - membrtr
- Şer'ban Iulian Gabľiel _ membľu
Membrii CA au fost aleşi în AGoA din 25.1I.20I9 pe o perioadă de patľu ani.

Consiliul de administraţie s-a întľunit în şedinţe în care au fost analizatę şi s-au luat
hotărâri pľivind activitatea societăţii'

În anul 2019 condrrcerea executivă'afost exercitată de diľectoľul geneľal ing.Ţiľoga Vasile cu
contract de nrandat , cliľector economic ec. Troancă Ioan şi diľectoľ calitate ing. Stăneci Ion cu
contľacte inclividuale de muncă.

1.3. Capitalul social şi structuľa acţionaľiatului

Capitaltll social subscľis şi văľsat Ia data de 3I.IŻ.2019 este de 7.179.235 \ei
ľepľezentân d 2.871.694 acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lęi.

Toate acţitrnile sunt nominative, oľdinare, demateľialrizate şi indivizibile
Stľuctura sintetică consolidată a acţionaľiatului Ia data de 31'I2.20I9 se pľezintă

astfel:

Număľ de acţiuni Suma %

SIF Tľarrsilvania 1.530.636 3.826.590,00 53,3008

339.399 848.497,50 1 1,8188Georgescu Ioan

287.40r 7r8.502,50 10,0081Tľestok Gľoup Limited Nicosia
704.434 1.761.085,00 24,5303Persoane Fizice

9.824 24.560,00 0,342IPersoane .Turiclice

2.87r.694 1.r19.235,00 100,0000Total

|.4. P rczentaľea activeloľ societăţii

La clata de 31' 12'2019 situaţia terenuľilor, constľucţiilor, utilajeloľ şi investiţiilor în
curs din patľimorliul societăţii se pľezintă astfel:

Valoare inventar( lei )CONT

2l 1 1-Teľenuľi 23.585.136,80

2.805.1 14,002l2-Constľucţii

5.926.780,662l 3 l -Eclripament şi utilaj tehnologic

2132-Aparate de măsură şi contľol 68.871,93

3Ţ4s2Ż,712 1 33-Uti la.ie de tľarrsport

Ż.I57 '765,002 1 5-Investiţi i imobiliaľe

231-Imobilizăľi corpoľale în curs 111.590,t5

34.970.r8r,25Total



CAP.2. Rezultatele economico_fÎnacÍaľe

Activitatea societăţii a fost permanent monitorizată, urmăľindu-sę ceľerile de oferte,
ofertele efectuate, vänzarea de pľoduse şi materiale pentru a se crea sursele de plată a
salariilor şi impoziteloľ, nivelul cheltuielilor lunaľe etc.

S-au contactat permanent toţi potenţialii beneficiari de produse pentľu a li se satisface
toate comenzile.

Societatea a întreprins eforturi susţinute pentru ob1ineľea de contracte şi comenzi atät
de la paľteneri externi cât şi intemi.

În cursul anului au fost încheiate contractę în valoare de 1.01 1.840 euľo cu
următoľii paľteneľi:

SMS Group Geľmania
Avicola Bľasov
Nedmetal Braşov
Eurofluid Proięct Sibiu
Diveľşi

799.610 euro
I79.928 ęuro
19.347 euro
3.055 euro
9.840 euro

Situaţia indicatorilor rcalizaţi de sociętate în anul 2019:

Nr.
crt.

Indĺcatoľi Prevăzut BVC
Ż019

Realizat
3I.I2.Ż0l9

%
ReaVPrevăzut

2019

1 Producţia marÍă din
care: destinată
oxpoľtului

3.600.000

2.900.000

4.294.796

3.435.837

110 1 Ż

118 ,48

2 Cifľa de afaceri 5.550.000 4.6s7.908 83,93

J Pľofit din exploataľe 60.000 -1.293.934

4 Pľofit financiar -s0.000 -99.s76

5 Proťrt brut 10.000 -1.356.825

6 lmpozit profit

7 Profit net 10.000 -1.3s6.825

Nu au fost ľealizaţi indicatoriiprognozaţi în bugetul de venituľi şi cheltuieli în
pľincipal din următorele cauze:



- clatoľită specificului activităţii societăţii în anumite perioade de timp nu am avut
încărcare pentru anumite categorii de peľsonal, peľsonal ce a fost menţinut pentľu a nu
se pieľde forţa de muncă calificată,.
- pensionaľea personalului calificatfütáposibilitate de a angajapersonal pe aceste
posturi datorită faptului că în ultimii ani nu s-au mai şcolaľizat şi pľegătit muncitoľi
pentľu maşinile din industria metaluľgică ;

- procluctivitatea scázută' în lunilę de iamă datorită condi1iilor climaterice caľe au
afectat anrbientul de lucľu în secţiile de pľoducţie
- nu s-au realizat veniturile din închiľieľe la nivelul prevăzut în BVC;
- nu s-au realizat veniturile din vânzaľea de active pľevăzute în BVC;

2.1. Realizaľea indicatorului pľoducţie marň

Realizarea indicatoľului pľoducţie maľfü

In anul 2019 societateaarealizat o pľoducţie marfü de 4.294.796\ei.

Toate pľodusele au fost realizate la termenele contractuale fiind executate pebazá de comenzi şi
contracte', pľodtrctivitatea muncii fiind realizată"în pľopoľţie de 1I0j2oÁ faţă de prevedeľile din BVC.

Pľincipalele pľoduse ręďrizatę de cătľe societatea noastľă sunt:

Pentľu piaţa exteľnă:

Pentľu piaţa internă:

lăgăruiri
foarfeci
piese de schimb
containeľe
piese de schimb
prestări seľvicii pentľu diveľşi parteneri

Pľincipalii paľteneľi ai societăţii pe piaţa externă a societăţii sunt:
_ pe piaţa exteľnă:

SMS Group Geľmanta
SMS Group Italia
Męchacon Marea Bľitanie

pe piaţa inteľnă:
Avicola Braşov
Nedmetal Braşov
Euľofluid Pľoiect Sibiu
Metaľex Bucuľeşti



2.2. Realizarea indicatoľului cifľei de afaceri

Indicatorul cifľa de afaceľi realizatîn})I9 a fost de 4.657.908 lei, faţă de nivelul
prevázut în BVC de 5.550'000 lei şi reprezintă'83,93yo din acesta. Facem observaţia că pľin
adáugarea îrr cifľa de afaceľi a pľoducţiei pe stoc şi a pľoducţiei neteľminatę în valoare de
I.65l.784lei ce urmeazá a se livra în 2020, an în caľe va influenţa indicatoľul cifľa de afaceľi,
indicatoľul cifľa de afaceri s-ar realizaîn propoľţie de II0,02oÁ ťaţá de prevederile din BVC.

În anul 2OI9 nu s-au putut valoriÍica decât în mică măsuľă stocurile de pľoduse de
lanţuri cu ľole, piese cle schimb şi unelte pneumatice deţinute pe stoc.

Stocurile de prodrrse pentľu CNE aprobatę de Consiliul de Administraţie la casare au fost
casate în anul 2019 şi valorificate ca ĺteľ vechi.

S-au vârrdut pľoduse pentľu industľia metaluľgică în valoare de 3.743.083 lei.

Societatea a procedat la evaluaľea stocuľilor de materiale şi produse finite făľă
mişcaľea în uľma căreia arezuItat următoaľele:

- mateľii pľime cu o depľecieľe de 695,443,29lei
- materiale consumabile cu o depľeciere de 23.327,99lei
- obiectę de inventaľ cu o deperecierę dę 156.584,40 lei
- procluse finite cu o depľecieľe de I.399.789,Ż6lei

Deprecieľea a'fost înľegistľată în contabilitate în ľezultatul reportat.

În raportul auditoľului intęľn ľefeľitoľ la depľecieľile mai sus menţionate se aľată, çá
acestea au fost consemnate pľin ''documente legal întocmite şi sunt corect contabilizate.''

2.3. Realizaľea indicatoľiloľ din activitatea de ľesurse umane

Nr.
cr"t.

Indicatori Pľevăzut BVC
2019

Realizat
3I.1,2.Ż0l9

%

Real/Prevăzut
2019

1 Producţia marň 3.900.000 4.294.796 110 1 2
2 Cifra de afaceri s.550.000 4.6s7.908 83,93
.J Nr. niediu scriptic 60 62 103,33

4
Pľocluctivitatea murrcrr
calculată ca ľaport între PM şi
nľ. scľiptic (lei/peľsoană) 65.000 69.27r 106,57

5 Fond de salaľii brut total
arrgaiaţi

3.026.800 3.148.351 104,01

6 Salaľiu mediu lunar
(lei)

4.204 4.23Ż r00,61

7
Pľocluctivitatea muncrr
calculată ca ľapoft îrrtre CA şi
nľ. scľiptic (lei/peľsoană) 92.500 75.IŻ8 8r,22



În 20l9 pľoductivitatea muncii calculată la producţia maľfă compaľativ cu cea
prevázută' în BVC aferęnt anului 2019 a fost realizată în pľoporţie de 170,72 %o.

Calculată la cifra de afaceri, productivitatea muncii a fost ręalizată' în procent de
81,,22yo faţă de ceaprevâzută în BVC pentru exeľciţiul financiaľ 2019.

2,4. Indicatoľul de venituľi şi cheltuieli

Venitrrľi din exploatare

Îlr stľucttlľă venituľile din exploatare Se pľezintáastfel

Nr.
crt.

Indicatoľi Pľevăzut BVC
2079

Realizat
3L.12.Ż019

%
Real/Pľevăzut

2019
1 Pľoducţia vândută ( ct

10r,104,706,708 )

5.150.000 4.511.830 88,89

2 Venituľi clin vânzaľea
nrărfuľiloľ ( ct707 )

400.000 80.078 20,02

âJ Ciťra de afaceľi
( 01+02 )

5.550.000 4.651.908 83,92

4 Venituľi din producţia
stocată ( ct 711 )

- sold cľëditoľ
- sold dębitoľ 861.095

5 Venituľi din prod. de
inlobilizăľi ( ct722)

r 1.590

6 Alte venituľi din exploat
(ct754,758)

Ż.200.000 911.839 126,99

IV.1 Total verrittrľi din
exploatare(
ľd.03+04+05+06 )

7.750.000 4.780.242 62,97

Verritr"rľi din produc ţia d'ę bază" 3.858.238
Verrituri din prestăľi servicii 18.600
Verrittrľi din chirii 700.99Ż
Venittrľi din vânzarea măľfuri1oľ 80.078

r22.334Alte venituri din care
- venitrrri din vânzaľe cĺe active (net) 206.961
Total venituri din exploataľe 4.780.242



Nľ
crt

Indĺcatori Prevăzut BVC
2019

Realizat
31.12.2019

%
ReaVPrevăzut

2019
1 Venituľi din

dobânzi
( ct766)

265

6 Alte venituri
financiaľe
( ct765,767 )

36.420

rv.2 Total venituľi
ťlnanciaľe

20.000 36.685 183,43

Venituri financiaľe

Cheltuieli

2.5. Rezultatele exercitiului financiaľ

Nľ. crt. Indicatori Pľevăzut BVC
2019

Realizat
3r.r2.20r9

%
Ręal/Prevăzut

2019
IV.3 Cheltuieli din

exploatare
7.690.000 6.074.176 78,99

rv.4 Cheltuiëli financiare 70.000 99.s76 r42,25

IV.3+IV.4 Cheltuieli totale 7.760.000 6.173.752 79,56

Nr.
crt.

Indicatoľi Pľevăzut BVC
20r9

Realizat
3r.12.2019

%
Real/Pľevăzut

2019

1 Rezultat din exploatare
- pľoťrt
_ pieľclere

60.000
1.293.934

2 Ręzultat ťtnanciaľ
- pľofit
- pierdere

50.000
62.89r

ĄJ Ręzultat brut
- pľofit
- pierdeľe

10.000
1.365.825

4 Impozit pe pľofit
5 Rezultat net al exęľciţiului

financiar
- pľoĺlt
- pierdere

10.000
r.365.82s

6 Pľofit de repaĺlizat 10.000



Pieľderea din exploataľe de I'293.934lei se datoľeazáfaptului că societatea nu poate acopeľi dirr

venituľile geneľate, totalitatea costuľilor necesaľe funcţionăľii societăţii.

o altă cavzá caľe a dus la pieľdere a fost nerealizarca venituľiloľ din închirieľe şi vänzáti de active

pľevăzute în BVC în cadľul programului de valoľificate a activeloľ/proprietăţiloľ apľobate de acţionaľi'

Din totalul de 251.020 mp teľen din çare ]7 .439 mp supľafeţe constľuite'

societatea foloseşte doar suprafaţa đe 66.168 mp din care 36.0I9 mp suprafeţe construite,

ľespectiv 26,60yo clin suprafaţatotală. şi 46,5I% din supľafeţele constľuite, trebuind sá achite

impozitul pe teren, construcţii, cheltuieli cu cana|izarea şi apa pluvială pentru toate

suprafeţele' Sllľle caľe llu pot Íi acoperite din pľoducţieşi chirii şi caľe Se ľidică la 270.000 lei (

120.000 |ei canalizaľe pluvială şi 150.000 lei impozite şi taxe )

Sittraţia utilizăľii supľaťeţelor pe secţii de cătľe societate se pľezirrtă astfel:

-mp-

Supľafaţă
totală

Construită Libeľă

25r.020 77.439 173.581

TOTAL

din care
Indep errd e n ta utlilizează pentľu funcţi onaľe

23.64551.248 Ż7.603SECŢIA SUM
7.r04I5.5Ż0 8.816SECŢIA LANŢ CU ROLE

36.019 30.74966.768TOTAL supľafeţe utilizate

46,5 ]oń 17,71%26,600%procent utilizare
41.420 r42.832I84.Ż52suprafeţe netrtilizate

82,29%73,40% 53,490%neuţilizare

Stľuctura verrituľiloľ totale se prezintă astfel:

1. Venitrrľi din exploatare

- ręalizat2079 4'780.242
- pľevăzut BvC 2019 7.750.000

Rezultă o nerealizare faţă, de prevedeľile bugetului de venituri şi cheltuieli de

2.969.758lei.

2. Venituri Íinanciaľe

- realizat2)Ig 36'685
- prevăzut BVC 2019 20.000

Rezultă o cľeşteľe faţă de prevedeľile bugetului de venituľi şi cheltuieli de 16.685 lei.

Cea mai naľe paľte a venituľiloľ îlr sumă de36.420lei au fost înľegistrate ca venituri din

difeľenţă de curs valutaľ.

Din arraliza clreltuielilor totale o scădeľe de I.486.248 lei faţă de pľevedeľile din

bugetul de verrittrľi şi clreltuieli.

În stľucttlľă cheltuielilę se pľezintă astfel:



1. Cheltuieli de exploatare

- ľealizatŻ0I9
- prevázut BVC 2019

6.074.r76
7.690.000

Rezultă o clinrinuare a cheltuielilor cu I.615.724lei faţă de pľevederile din bugetul de
vęnituľi şi cheltuieli.

Clreltuielile materiale au crescut faţă de anul 2018 şi faţă de prevederile din bugetul
de venituľi şi cheltuieli.

Se constată o scădeľe a cheltuieliloľ cu utilităţile faţă de prevedeľile din bugetul de
venituľi şi clreltrrieli dar acestea Se ľecupeľeazá îĺ mare parte prin ľefacturaÍea 1or la
subconsumatoľii racordaţi la ľeţelele societăţii.

Clreltttielile cu peľSonalul au cľescut faţă de pľevederile din bugetul de venituri şi
cheltuieli.

2' Cheltuięli Íinanciare

- rcalizat2]I9 99.576
- prevăzut BVC 2019 70'000

Reztlltă o cľeştere a cheltuilelioľ financiaľe faţá de prevedeľile bugetului de venituri

şi cheltuieli dę 29.57 6 lei. Cea mai maľe pafte a cheltuieliloľ a fost geneľată de diferenţele de

curs valutaľ înľegistľate în cursul anului 2019, de 57.984 lei.

Din analiza indicatorilor ľezultatului exeľciţiului financiar rezultá că societatea a
înregistrat o pierdere de 1.356.825 lei, aceasta datoľându-se în pľincipal celor prezentate la
capitolul 2.5.

CAP. 3.Pľogramul de investitii

Pentľu anul 2019 s-a pľopus realjzaręa următoaľelor investi1ii:

În anul 2019 s-a cheltuit suma dę 1 1 1'590 lei pentru pregătirea spaţiilor de închiriat.

S-atr închiľiat spaţii în supľafaţă de 1.095 mp în valoare de 3.875 euľo lunaľ.

Nr.crt. Denunriľe investi1ie Cantitate UM Preţ unitar
ęstimat ( euľo )

Valoaľe
estinrată ( euro)

1 Pregătiľe clădiri ( spatii ) pentľu a
fi inclriľiate

II16 mp 100,00 1 17.600,00

2. Achiziçii şi modernizăľi utilaje 1 set 100.000,00 100.000,00
TOTAL 217.600,00



INDICATORI Realizat 2019

4.t lndicatori de lichiditate

4,L'L Lichiditate curentă =

Lichiditatea curentă reflectă măsura posibilĺtăţii ca elementele
patrimoniale curente să se transforme în lichidităţi, în vederea
satisfacerii obligaţiilor de plată exigibile'orice valoare peste 2 este
considerată adecvată

r,66

4.1.2 Lichiditate imedĺată =

łţcłiľe r'ttiel:c* -štc,cuľi 
-Ilgroĺi: ťţ-Îľt$ig

5.206.O47 -4.469.7 65
o,Ż3

3.137.106

Lichiditatea imediată reflectă măsura în care trezoreria de activ a

agentului economic acoperă datoriile pe termen scurt ale acestuia,
iar o valoare mai mare de 0,5 este considerată corespunzătoare

0,Ż3

4.2 lndicatori de risc

4'2.]. lndicatorul gradului de îndatorare =

Cap i ĺsľ inrp ľtl Eî ţtţâl rl ţss=
Capiiĺĺţ pľŮpľ;u 31.561.205

Pentru indicatorul gradului de îndatorare o limită de 0,5, cu

condi1ia ca rata profitului obţinută de societate să fie superioară
ratei dobânzii aferente creditelor bancare contractate de societate
pe termen lung, este satisfăcătoare.

4'2'Ż lndicator p rivi n d acoperi rea dobâ nzi lor =

= nr,ori

41.592

lndicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi

acoperĺte cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea plăţii

dobânzii şi impozitului' Cu cât valoarea indicatorului este mai mică

cu atât poziţĺa societă1ii este mai riscantă'

4.3 lndicatori de activitate

4.3.1- Viteza de rotatie a stocurilor =

Co srĺ_l'ţ'"'ärr ĺĂľi ţ o ľ
= nr.on

5c,rcl_ll tĺleci 
'_l

- 3'7eo'813 
= o,74 rotatii

5.1 2 0.5 09

0,74

CAP.4. Situatia principaliloľ indicatoľi de eficientă



4'3.2 Numărul de zile de stocare =

* 365 zile=
Cl:, słl-ll ĺ,.ĺr: ĺäłil a ľ

5.120.5 09 * 365 = 493,03 zile
3.790.873

493,03 zile

4.3.3 Viteza de rotatie a debitelor-clienti =

Sĺ[cţ l:rerlilr ctenţi * 365 zile =ťiĺľlł.ie níac+ľl

L.294.408 * 365 = l-01,43 zile
4.657.908

L1L,43 zile

4'3.4Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori =

x 365 zile =

1'037'068 * 365 = 87'Ż7 zile
4.657.904

Pentru aproximarea achiziţiilor de bunuri se utilizează costul
vânzării sau Cifra de afaceri

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţisiviteza de rotaţie a creditelor-
furnĺzori nu au o limită optimă stabilită, însă, de preferat este ca
perioada în care se plătesc obligatiile să fie mai mare decât
perioada în care se încasează creanţele de la clienţi, fapt care
conduce la obtinerea unui credit comercial gratuit şi implicit
degajarea unui fĺux de numerar pozitiv.

Viteza de rotaţie a debitelor- clienţi exprimă numărul de zile până

la data la care debitoriiîsiachită datoriĺle către societate şiarată
astfel eficacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale.

Creşterea numărului de zĺle poate implica probleme legate de
controlul creditului acordat clienţilor. Viteza de rotaţie a
creditelor-furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care îl
obţine societatea de la furnizorii săi.

Bt,Ż7 zile

4.3.5 Viteza de rotaţie a activelor imobilizate =

Ciťttl cle iąíacşľś

Ěctił'ş i:n':biţis*t+

4'6s7'eog 
= O,L6 rotatii

2 9.811.08 0

0,1-6 rotaţii

4.3.6 Viteza de rotatie a activelor totale =

cii'ľ,i đł .qťĺl":eľ! 
-Éeriľe toĺgLe

:fl::= o,13 rotaţii
3 S.0 24.3 8 B

0,L3 rotaţii

4.4 lndicatori de profitabilitate

4.4.L Rentabilitate capitalului angaja =

pľo řl ĺl.l I ilr a i"i*a pţíĺţ ţ ĺl şbán z i i sí !ľrpo eţt p:ľo fi t
37.56r.205Cagritai at:gĺj at

1.1



4.4.Ż Marja brută din vânzări =

Fyo ŕitr'r l Lr ľl-łt cî ř:: víľr s.šľl * l-00 =

4.657.908

4.5 lndicatorul privind rezultatul pe acţiune

Rezultatul pe acţiune : profit net atribuit acţiunilor comune =

Fľoíit nsľ

Rezultatul pe acţiunea de bază este calculat prinîmpărţirea

rezultatului net la numărul de actiuni ordinare încirculatie
lasfârşitul anului.

CAP.S. Rĺscuľi ale activĺtătii societătii în 2019

Concluceľęa Societăţii uľmăreşte efectele factoľilor de ľisc financiar asupra
peľfoľrnarrţeloľ so cietăţii.

ą) Riscul de credit

Societatea este supttsă unui ľisc de credit datoľat creanţeloľ sale comerciale şi a
celoľlalte cľeanţe, din această caĺlzá data de scadenţă a datoriiloľ este atent monitorizată şi
Sumele clatoľate clupă depăşiľea teľnrenului surrt urmărite cu pľomptitudine.

Datoľită Íäpttrltri că societatea este nevoită să acceseze cľeclite, acestea drrc la cheltuieli
suplimelrtaľe, în anul 2019 acestea fiind de 4I.592lei cheltuieli cu dobânzile si de 51'070 leí
cheltuieli cu comisioanele bancare.

b) Riscul valutar

Ar'ârrd în vedeľe obiectul de activitate şi destinaţia extęľnă a pľoduselor contľactate'

destinate expoľtului, societatea este supusă flucttraţiiloľ de schimb valutaľ.
Fluctuaţia cuľsului de schimb valutaľ a dus la o pierdere financiară de 21.564 \ei

( venituľile au Íbst de36.420lei iar clieltuielile au fost de 57.984 lei ).

c) Riscuĺ de ľată a dobânzii

Societatea înceaľcă să anticipeze varíaţiile viitoaľe ale ratelor dobânziloľ în momentul
în caľe încheie contracte de împľumuturi în lei

În arrul 20l9 societatęa a fost nevoită să acceseze în continuaľe linia de cľedit
contractată îrr 201 8 la Banca Comercială Feľoviaľă.

d) Riscul de lichidiĺate

Managenrentul pľudent al risculuí de lichiditate implică menţineľea de disponibil
bănesc suficieľrt pentru plata tutuľoľ obligaţiiloľ.

Politica societăţii ľeferitoaĺe la lichidităţi este de a păstľa suficiente lichidităţi astfel

încât să-şi poată achita obligaţiile la datele scadenţelor.

T2



e) Gľadul scăzut de utilizaľe a capacitčlţiĺoľ de pľoducţie
Societatea a avut pe paľcursul anului 2019 sincope în activitatea de producţie astfel că

nu S-a putut acopeľi în totalitate pe toată perioada arrului întreaga capacitate de prodLrcţie.

fl Riscul de piaţă

În actualul climat economic în care îşi desňşoară activitatea societatea, în care un
pľocent senrnificativ clin vânzări este deţinut de un număr restľâns de clienţi ( în special pe
piaţa exteľnă ) se acţioneazá în anul 2020 pentru diveľsif,rcaľea pľoducţiei şi a număľului de
clienţi, atât la intern cât şí la expoľt.

Riscr-rl de piaţă a fost diminuat în nrod hotărâtoľ clę intensificaľea activită1ii de
maľketing înbazapľogramelor de markęting solicitate, aprobate şi coordonate de Consiliul
de Administraţie şi puse în practică de conducerea ęxecutivă.

CAP.6. Realizaľea indicatoľiloľ şi obiectiveloľ
de ľrerfoľmantă în 2019 si stadiul ľealizăľĺi

pľogľamului de valoľificaľe a activelor

6.1.Gľadul de realizaľe a indĺcatoriloľ si
obiectĺveloľ de peľfoľmantă în 2019

Pľincipala pľeocupaľe a Consiliului de Administľaţie în anul 2019 a fost merrţineľea în
activitate a societăţii, chiaľ dacă au fost sincope în activitatea societăţii, pentľu conservaľea
forţei de nruncă şi desfăşuľarea activităţii în condiţii noľmale.

În AGoA din 17.04.2019 s-au stabilit următorii indicatoľi şi obiective de peľformanţă
pentru anul 2019:

Indicatoľ Valoaľe Pondeľe Realizat
Pľofit bľut 10.000lei 30%
Profit din exploatare 60.000 lei 40%
Marja EBITDA min.5,00 % 30%

Realizat
Obiectiv Descľiere Poľldęľe Valori %

Pondere

1.Majoraľea graclului de
ocupaľe a spaţiiloľ
încliiriabile faţă cle nivelul
anului 201 I

Majoľaľea ęu l0%o a
spaţiiloľ înclririate faţă de
anul 2018

s0% 1.095 mp 48,550/o 24,27yo

2.Continuarea actiVităţii de
pľoducţie si menţinerea
societăţii pe piaţa
producătoľiloľ de uti laje
pentru inclLrstľia
colrstľuctoal'e de nlasin i

obţineľea ven iturilor din
vänzarea de pľoduse
asumate pľin BVC de min
3.900.000lęi

50% 4'Ż94.796lei 110,I20/o 55,060/,

t3



Gľad cle îndepliniľe a obiectiveloľ dę peľformanţă' ]9,33 Yo

Indicatoľii: proťrt brut, pľofit dirr exploatare şi marja EBITDA nu S-au reaIizat în
principal clin urnrăto arele cauze'.

- clreltr-rieli foaľte maľi de administľaľe, pazá şi funcţionaľe cum ar fi: amor:tizare,
canaIizare pluvială, pază' active frră activitate, impozit şi taxe active Íără activitate
caľe nll pot fi acoperite în totalitate din pľoducţie şi chirii;

- ľeduceľea numărului de peľsonal diľect productiv pľin pensionare;
- lipsa forţei de muncă calificate pe piaţă.

Supľafeţele spaţiiloľ închiľiatę au cľescut în cuľsul anului 2019 cu 1.095 mp de la
22'55Ż nrp la 01 '01 .201 9 la23.647 mp la 3l.I2.20I9.

În cltľsttl anttlui 2OIg, s-au pregătit spaţii ce pot fi înclriľiate în suprafaţă de
8.000 mp 'claľ cu toate efor1urile fücute nu S-au putut închiria mai mult de l.095 mp.Aceasta
s-a datoľat în special unor invęstitoľi caľe au constľuit şi amenajat masiv în zonă, spaţii de
închiľiat petltľtt birorrľi şi pľoducţie.

Pľin măsuľile intľepľinse ( contracte, colaborăľi ) s-a continuat activitatea de proclucţie

şi menţineľea societăţii pe piaţa producătoľilor de utilaje pentru industria constructoare de
maşini, reusilrdtl-se ob1ineľea de venituľi din vänzarea pľoduselor de 4.294.196 lei faţă de
3.900.000 lei asurnate pľin bugetrrl de venituri şi cheltuieli.

6.2.Stadiul ľealizăľii pľogľamului de valoľificaľe a activeloľ

Din ''Planul de nrăsuľi pentľu operaţionalizarea lrotăľâľii AGA de valoľiÍicaţe a
activeloľ'', pľezellĹat cle conduceľea ęxecutivă şi apľobat de consiliul de adnrinistľaţie, în anul
20i9 s-arr realizat uľmătoarele:

- S-au stabilit căile de acces la toate grupele de proprietăţi aprobate sprę valorificaľe;
- s-a Íăctrt gruparea activeloľ în funcţie de cererile de ofertă pľimite de la potenţiali

cunrpăľatori;
- îrr |ulrcţie de gľupaľea activeloľ Ia väĺzare s-a procedat la dezmembľarea

pľopľietăţiloľ/active şi înfiinţare numeľe topo pentľu căile de acces;
- s-a colrtinuat pľomovaľea pe piaţă a activelor/ proprietăţilor apľobate spľe vânzare.

Ţinând cont de pozi1iorraľea activeloľ (zoná apropiată de atrtostľada A1) a cľeşterii
inteľesului investitoľilor în aceastá zoná, de realizarea căiloľ de minim acces' a pľomovăľii
activeoľ/pľopľietăţilor \a vânzarc şi în condiţiile practicării unoľ preţuri competitive de
vânzarc , societatea va continua activitatea de pľegătiľe şi pľomovare a activeloľ în vedeľea
vânzárii - îrr vedeľea implementăľii pľogľamului de valoľiťrcare a activeloľ aprobat de
acţionaľi.

1.4
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S.C. INDEPENDENTA S.A. SIBIU

Sibiu, Stľ. Stefan cel Mare nr. l5Ż-I54

Ro Ż57 7 6',7 7, J32lŻI0 l I99 I

Tel: 0269505000, Fax: 0268505012

Anexa la Rapoľtul Consiliului de Administratie, conform reglementarilor

Codului de Guveľnanta Corporativa AeRo

Declaľatie pľĺvind Guveľnanta Coľporativa

Contine autoevaluaľea gradului de ľespectare a prevedeľilor de indeplinit precizate in

documentul '' Pľincipii de Guvernanta Corporativa pentľu AeRo _ piata de actiuni a BVB '' intrat

in vigoare la data de 04.01.2016, precum si a masuľilor care urmetva a fi adoptate in scopul de a

se ajunge la indeplinirea tutuľoľ acestora.

Pľeambul

Principiile de Guveľnanta Corporativa ale Bursei de Valori Bucuľesti aplicate de

S'C. Independenta S.A. Sibiu au scopul de a cľeste nivelul de transparenta si incredere pentľu

actionaľii prezenti si viitori ai societatii si de a crea o legatuľa mai stransa cu actionarii si o

deschidere mai maľe catre toti investitorii potentiali.

o buna guvemanta corporativa ęste un instľument puternic de crestere a competitivitatii

afaceľiloľ, iar S.C' Independenta S.A. Sibiu urmaľeste indeplinirea tutuľor acestor recomandari,

contribuind la cresterea eficientei activitatii, pentru succesul pe termen lung al societatii.

orice schimbare semnifrcativa faÍa de aceasta Declaratie anuala pľivind Guveľnanta

Coľpoľativa va fi prezentata intr-un rapoľt cuľent.



Tabel pľivind Conformitatea cu Pľincipiile de Guvernanta Coľpoľativa:

Pľevederile Codului Respecta Nu
Respecta
Sau
Respecta
partial

Motivul neconformitatii

I 2 3 4
4.1 Societatea trebuie sa detine un

regulament intern al Consiliului caľe Sa
include ţermeni de ľeferinta cu privire la
Corrsiliu si la functiile de conduceľe
cheie ale societatii. Administľarea
conflictului de interese la nivelul
Consiliului tľebuie de asemenea. sa fie
tratat in regulamentul Consiliului.

DA

4,2 Orice alte angajamente profesionale ale
membľi loľ Consiliului. inclusiv pozitia
de membľu executiv sau neexecutiv al
Consiliului in alte societati (excluzand
filiale ale societatli) si institutii non-
profit. voľ fi aduse la cunostinta
Consiliului inainte de numire si pe
peľioacla mandatului.

DA

A.3 Fiecare nrembľu al Consiliului va
inťorma Consi]iul cu privire ]a orice
legatuľa cu un actionar care detine direct
sau incĺiľect actiuni ľeprezentand nu mai
putin cĺe 5% din numaľul total de dľepturi
de vot. Aceasta obligatie are in vedeľe
orice fel de legatura caľe poate afecta
pozitia nrembrului ľespectiv pe aspecte
ce tin de decizii ale Consiliului.

DA

A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca
a avut loc o evaluaľę a Consiliului. sub
conducerea pľesedintelui. Trebuie sa
contina. de asemenea. numarul de sedinte
ale Consiliului.

DA

Pľoceclura pľivind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada in
care aceasta cooperare este impusa de
Bursa de Valoľi Bucuresti va contine cel
putin uľmatoare le :

DA

4.5.1 Peľsoana de legatura cu
Consultantul Autorizat;

DA

4.5

A.5.Ż Frecventa intalniľilor cu
Consultantul Autorizat, care va ťt

cel putin o datape luna si ori de
cate ori evenimente sau
irrfoľmatii noi irnplica

DA



tľansmiteľea de ľapoafte cuľente
sau peľiodice, astfel inca
Consultantul Autorizat sa poata fi
consultat;

Á..5.3 Obligatia de a furniza
Consultantului Autoľi zat toate
infoľmatiile relevante si oľice
infoľmatie pe caľe in mod
ľezonabil o solicita Consultanţul
Autorizat sau ęste necesara
Consrrltantului Autorizat pentľu
inclepl iniľea responsabil itati loľ
ce-i revin;

DA

A,.5.4 obligatia de a informa Buľsa de
Valoľi Bucuľesti cu priviľe la
orice disfunctionalitate aparuta in
cadľul cooperaľii cu Consultantul
Autoľizat sau schimbarea
Consultantului Autorizat.

DA

B.l Consiliul va adopta o politica astfel incat
oľice tľanzactie a societatii cu o filiala
ľeprezentand 50% sau mai mult din
activele nete ale societatii, conform celei
mai recente
raportaľi financiare, sa ťre apľobata de
Consiliu.

DA

8.2 Auditl-rl intern trebuie sa fie ľealjzat de
catre o StľLlctuľa organizatorica Separata
(departamentul de audit intern) clin cadľul
societatii sau pľin serviciilę unei tefte
pafti independente, care va ľaporta
Consiliului, iaľ' in cadrul societatii. ii va
rapofta clirect Directorului General.

DA

c.1 Societatea va publica in raportul anual o
sectiune care va include veniturile totale
ale nrenrbľilor Consiliului si ale
diľectoľul ui general aferente anului
financiaľ ľespectiv si
valoarea totala a tutuľor bonusuriloľ sau a
oľicaror coľnpensatii variabile si, de
aselrer.rea, ipotezele cheie si principiile
pentru calcularea veniturilor mentionate
mai sus.

DA

D.1 Supl inrentar fata cle infoľmatiile
prevazute in prevedeľile legale, pagina de
inteľnet a societatii va contine o sectiune
dędicata Relatiei cu Investitorii, atat in
limba ľonrana cat si in limba engleza, cu
toate infoľmatiile ľelevante de interes

PARTIAL Pagina de internet contine
sectiune in limba romana,
sectiunea in limba engleza
fiind in curs dę finalizare



pentľu i nvestitoľi, incluzand
D.r.t Pri ncipalele ľegulamente al e

societatii, in particulaľ actul
constitutiv si regulamentele
interne ale organelor statutare

DA

D.1.2 CV-uľile membrilor organelor
statutare

DA

D.1.3 Rapoar1ele curente si ľapoartele
peľiodice

DA

D.1.4 Infoľmatii cu priviľe la adunarile
geneľale ale actionarilor: ordinea
de zi si materialele afeľente;
hotaraľi le adunaľil or generale

DA

D.1.5 Infoľnratii cu pľiviľe la
eveninrente coľpoľative precum
plata dividendelor sau alte
evenimente care au ca ľezultat
obtinerea sau limitaľi cu privire
la dľepturile unui actionar,
incluzand teľmęnele limita si
pľĺricipiile unor astfel de
opeľatiuni

DA

D,1.6 Alte informatii de natura
extraordińaľa caľe ar trebui
facute publice: anulareď
nroclifi caľeď initierea coopeľarii
cu un Consultant Autorizat;
sem naľea/reinnoirea/ term inarea
unui acord cu un Maľket Maker

DA

D.1.7 Societatea trebuie sa aiba o
functie de Relatii cu Investitoľii
si sa includa in sectiunea
declicata acęstei functii' pe
pagina de internet a societatii,
numele si datele de contact ale
unei persoane care aľe
capacitatea đe a furniza, la
ceľeľe,informatiile
coľespunZatoaľe

PARTIAL A fost desemnata peľsoana de
contact si este in curs de
r ealizare functi a,,Rel ati i cu
investitorii" .

D.2 o societate tľebuie sa aiba adoptata o
politica de clividend a societatii, ca un set
de d i recti i ľeferitoare la r epartizar ea
profitului net. pe caľe societatea declara
ca o Va ľespecta. Principiile politicii de
diviclend trebuie sa fie publicate pe
pagina de internet a societatii .

PARTIAL Politica de dividend a fost
analizata in Consiliul de
Administratie si urnreaza sa fie
publicata pe pagina de
inteľnet.

D.3 O societate trebuie sa aiba adoptata o
politica cu pľivire la prognoze si daca
acestea voľ fi furnizate Sau nu.
Pľognozele ľepľezinta concluziile

PARTIAL Politica cu privire la
pľognoze a fost analizata in
CA si urmeazasaťle publicata
pe pagina de internet.



ca[Ô f,le care

ľREŞEDIľ{TELE

deteľmingrea ĺmpaotuluitotat al wci liste
do factoľi referitoľi la o peľ.ioada vÍitoaÍc
(asa-numiĺelo ipotr,'ze). PolitÍca mcbuie sa
pľevada frecventa, peľioada gvuta irt
vedeng si oontinutul pľognozelor.
Pľognrrzole, ĺJaca sunr publicäţe' voľ ľi
parte f, ľapoaneloľ 8nuale, semostľiale

EC.

o societate tľebuie sa $abiteasca ctatgţI-
locul unei adunaľi generale astfel incat sa
peľnlita palÎĺoipânla unui nuntar ţ8ţ maĺ
mare de actionari.

DA

Rapoaľrle financiaľe voľ include
inforľnatii ĺtat in ľoľnenł cat si in
engleza. cu privirc la pľincipalii fuctoľi
care infltlenúeaza schimbarĺ la nivelul
vanzaĺilor, PľoÍitului opeľational,
pľofituluj
finangĺaľ

nët seu orice alt ĺndicamľ
relevant.

PÂRI'IAL
infoľmatii cu pľiviľo la
pľiĺuĺpalii factÔľj carc
influorrteaza schimbari la
nivelul vanzaril oľ, pľofi ţul ui
opeľational, profitului net ssu
oľice alt indĺcatoľ Íinangieľ
ľelevanÎ, ĺn limbą loÍnonâ'
fiÍnd in cuľs de ľealizaľe
varianta in limba

Btateo vë oľgil)lza cel putĺno
inml lîlrc/ conÍbľintatelefonica cu anąlistj
ĺi investiţoń, in fiecare an.Infoľmatiilç
prezJentste cu açeste ocazií voľ Íi
publĺcaĺe in
sectitlnee Rolatiĺ ou Investítoľii de pe
pagina de ĺnternet a socielatii. Ia
moĺnentunt respËctiţ/Ëi htalniri/
confęľj ţelcfonice.

NU m anâ
Administľątie sĺ voľ ťr adoptate
ĺnasuľĺle coľogpunzatoaľe.

ßłÎa 39Vd VINV/\-IISNVäJ- lls gTZELDBgzavaa 6a:Ba azazlraßÎ



exeľcitiu Íinancinľ coľespunde cu Rnul calendaristic
Fĺ0 - BILANT
F20 - CoNTI]L DE PROFIT ŞI PĺERDERE
F3O . DATE INFORI\{ATIVE
F40 - SITUA]'IA ÁC'ľlvELoR Il\ĺoBILlZATE

Situaţiilc ânufinanciaľe Ż.20 cătrc entĺtăţlle inte publicľes cntită pľevazute
Regl em rile tabile,cott bateaI)ľo OMFPpľin nľ .80212014, modiÍicaľile completarile teľionľc, cRľoľ

Capitaluri - total

Capĺtal subscris

Profit/ pierdere 1 .3

lndicatoľi :

A.B.A. AUDIT 5.R.1. TIMISOARA

2019

Sulna de

situaţie

Anul

Entitatea

cţl
v)
é)L

Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

l1sr-_l

Sectol

Număr din tegistrul come4ului cod unic de inľegĺstřare

Formular VALIDAT
12.2002

căror exerciţiu

INISTRATOR,
Numele sĺ

Semnătula

Calitatea

semnätura

Nľ'de

Nume

ASPAASNr.de

AUDlTOR

*ţţ--

firmâ de audlt
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- lei-Cod '10

BILANT
la data de 31 .12.2019

Sold la:Denumirea elementului

clín coĺ B)laN

Nr.
rd.

01.01.2019 3 î .12.2019

B 1 2A
A. ACTIVE IMOBILIZATE

l' lMoBlLlzÁRl NEcoRPoRALE

1 .Cheltuiell de constitulre (ct.20l -2801) 01 0l

02 022.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

03
3. Concesiuni, bľevete, licenţe, mărcl comerclale, drepturi şi active simllare

şi alte lmoblllzäri necorporale (ct.205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
03 Ą49 0

4. Fond comerclal (ct.2071-2807) 04 o4

05 o5
S.Active necorporale de explorare sĺ evaluare a resurselor mlnerale

(ct. 206-2806-2906)

066. Avansurĺ (ct.4094 - 4904) 06

TOTAL (ľd.01 la 06) 07 0

: 1.Terenurişiconstľucţil(ct.21l +212-2811 -28l2 -2911 -2912) 08 08 9.396.546 26.372.827

2. lnstalaţii tehnice şi maşini (ct. 2'l3 + 223 - 2813 - 29î 3) 09 09 1.394.725 't.102.123

3. Alte instalaţĺl, utilaje şl mobilĺer (ct' 214 + 224 -2814 - 2914) 10 10

4. lnVestitii imobilĺare (ct. 215 - 2815 - 29l5) 11 2.156.349 2.157.765

5' lmobllizaľl corporale In curs de executie (ct.231-2931) t2 12 1 ĺ 1.590

1j 136.lnvestitii imobĺliare ln curs de executie (ct. 235-2935)

t4 14
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor mineľale

(ct. 2î 6-281 6-2916)

S.Active biologice productive (ct.217 +227 -2817 -2917'l 15 15

9. Avansurl (ct.4093 - 4903) 16 16

TOTAL (ľd.08la î6) 17 12.947.620 29.7Ą4'305

lll' lMoBlLlZÄRl FlNANc|ARE

1. Ac1iuni deţlnute la Íiliale (ct. 261 - 2961) t8 1 I

2' Împru muturl acord ate entităţilor din g rup (cl. 267'| + 267 2 - 2964) t9 't9

3' Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatÍle controlate in
comun (ct, 262+263 - 29621

20 20

4, Împľumuturi acordate entltäţl]or ásoclate sl entltatllor controlate In

comun (ct. 2673 + 267 4 - 2965)
2t

5. Alte tĺtluri imobilizate (ct. 265 +łó6 - 2963) 2)

6. Alte lmprumuturl
(ct.2675* +2676* +2677 +2678* +2679* -2966t -2968ł|

23 23 187.668 66.775

ToTAt (ľd. ĺ8la 23) 24 187.668 66.

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 241 13.135.737 29.81 ',I.080

B. ACTIVE CIRCULANTE

t. sTocuRl

-b) -
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1. Materii pÍime şi mateľiale consumabile (ct. 30l + 302 + 303 +/- 30B +321 +

322+ 323 +328+35r +358+38r +/-388-39r -392-395r -3958-398) 26 26 2.265.086 1 ,273.051

2. Producţia În curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/-348* - 393 - 3941 -

3es2)
27 27 183.944 873.524

3. Produsé finite şi mărfuľí (ct' 345 + 346 + 3Ą7 +

361 + 326 +ŕ368 + 37 1 +327 +/ - 37 8 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -
3956-3957 -396-397 - din ct.4428)

28 28 3.318.108 2,317.526

4. Avansuri (ct. 4091 - 490 ĺ ) 29 29 4.11Ą 5.66Ą

TOTAL (rd.26la 29) 30 5.771.252 4.469.765

ll. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o peľioadă mai mare
de un an trebuĺe prezentate separat pentľu fĺecare element.)

l. Creanţecomercĺale ĺ1 kt'2675ţ + 2676Ť+2678x +2679|'-2966ł -2968* +

4092+ 411 +413 +418'4907-491)
3t 3l 855.919 263.687

2. 5ume de íncasat de la entităţile afiliate (ct.451"* - 495ł) 32 32

3. 5ume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate ĺn comun
(ct,453*" - 495n)

33 33

34 34 451.900 384.279

5. Capital subscľis şi nevăľsat (ct.456 -495x) 35 35

36
35â
(roii

6. Cre.rnţe re prezentânľl cllvirJellclo repaítizate in cuľsul exerciţiuluĺ fĺnanciar

roTAt (rd.3l la 35 +3]5ł) 37 1.307.8'19 647.966

llt. tNvEsTlTll PE TERMEN sCURT

1. Acţiuni deţlnute la entitäţile afiliate (ct' 501 - 591) J8 37

39 38
2' Alte investiţii pe termen scurt

(ct. 505 + 506+ 507 + din ct. 508 -595 -596- 598+ 5l 13 + 5l 14)

40TOTAL (ľd.37 + 38)

4t 40 537.07Q 88,316
Iv. cAsA şl coNTURt LA BĂNcl
(din ct. 508+ct'51l2 + 512 + 531 + 532 + 541 + 5Ąz)

42 7,616.141 5.206.047

43 8.671c. cHELTUlELl ÎN AVANs (ct. ązl ) (ľd.43+ą4) 7.261

44 8.677 7.261Sume de ľeluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

45 44Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct' 471ł)

D. DAToRll: suMELE CARE TREBUIE PLĂTIE iNTR-o PERIoADÄ DE PANĂ
LAlAN

451.lmprumuturi din emisiunea de oblĺgaţiuni, prezentându-se sepaľat
imprumuturile din emisiunea de obligaţiuni conveľtlblle (ct' 161 + 1681 ' l69)

47 46 983.579 5'15,054mc datorate instituţiilor de credit (ct, 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +

1627 + 1682+ 5191 + 5192 + 5198)
2. Su

891.40048 47 495.7403' Avansuľi Încasate in contul comenzilor (ď' 419)

49 48 623.r 65 1.450,9684. Datorii comerciale - fuľnizori (ct' 401 + 404 + 40B)

50 495, Efecte de comerţ de plătit (ct.403 + 405)

50516. Sume datorate entităţilor din gľup (ct. 166l + 1685 + 2691 + 451**ĺ)

5'l7. 5ume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate ln comun (ct.

1 663+ l 686+2 692+2693+ 453***)

4. Alte crea nţe (ct' 425+4282+431"*+43ťl** + 437**+ 4382+ 441+*+4424+ dln
444**+445+446**Ą-447n*+4482+4582+4662+ 461 + 473łt - 496 +

sr87)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

*3S'-



F10 - pag. 3

53 52

8, Alte datorll, incluslv datoriile flscale şi datoriile privind aslgurärile soclale
(cr.1623 +1626+167 +1687 +2695 +421 +423+424+426+427 +4281 +

43l **ł + 4q6**++ 437ł** + 438l + 44l *xł+ + 4423 +4428**ř + 444*t* + 446*** +

447ł ** + 4481 + 455 + 456*xx + 457 + 4581 + Ą62 + 4661 + 473łx" + 509 + 5 1 86
+ 5l 93 + 51 94 + 5195 + 51 96 + 5197)

TOTAL (ĺd.45 la 52) 54 2.352.662 3.137.106

i, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
ľd. 4t +43-53-7 o-7 3-7 6l

55 5.272.156 2.076.202

:.TOTALAcTlvE MlNUs DATOBI| cURENTE (ľd. 25+44+54) s6 't8.407.893 31.887.282

G. DAToRll: sUMELE CARE TREBUlE PLÄTITE lNTR-o PER!oADA
MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumutuľĺ din emisiunea de obligaţiunl, pľezentându-se separat
din emĺslunea de obligaţiuni conveľtibile (ct' l61 + 168l - 169)

57 56

58 57
2. Sume datorate lnstltuliilor de credlt (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 +

1627 + 1682+ 5191 + 5192 + 51 98)

3, Avansurl încasate în contul comenziloľ (ct.41 9) 59 58

4. Datorli comeľcĺale - furnlzori (ct.401 + 404 + 408) 60 59

5. Efecte de comeľţ de plătĺt (ct.403 + 405) 61 60

6'Sume datorate entităţĺlor dĺn gľup (ct. 166l + 1685 + 269'l + 451***) 61

7. Sume datorate entităţĺlor asoclate si entităţilor controlate in comun
(ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453*x*)

62

8. Alte datorll, lnclusiv datoĺlile fiscale şi datoľiile privind aslgurăľĺle sociale
(ct.1623 +1626+167 +1687 +2695+421 +423+424+426+427 +4281 +
43 1 

tł* + 4'Jťl{ l'l +437 *** + 4381 + 44 ĺ *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446**ł +
M7*** + 4481 + 455 + 456*ł* + 458 1 +462+4661 + 473*** + 509 + 5 1 86 + 51 93
+5194+ 5195 + 5196+5197)

64 63 1 8.607

TOTAL (rd.56la 63) 65 18.607

H. PROVIZIOANE

66 65Pľovizloane pentru benefĺclile angaJatlloľ (ct.'l5l5+1517)I 1o1'24Ą 170.310

2. Provĺzioane pentru lmpozite (ct. l5l6) 67

3.Alte provizioane (ct. 1511 +'1512+ 1513 + 1514+ 1518) 68 67 264657

ToTAL (ľd.65la 67) 69 3ó5'90l

l.vENlTURlĺľĺ RvłNs
l ' Subvenţil pentru investiţii (ct.475Xrd.70+71| 70

Sume de reluat ĺntr-o perloada de pana la un an (ct.475ł) 7l

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.475*) 72 71

2. Venituľi înregistrate în avan5 (ct.472) (rd,73 + 74| 71

Sume de ľeluat intr-o perioada de pana la un an 472r) 74 73

Sume de reluat intr-o perloada mal maľe de un an (ct.472*) 7S 74

3. Venituri în avans aferente activelor primĺte prin transfer de la clien1l
(ct.479)lrd,76+771 76

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1.478") 77 76

Sume de reluat lntr-o perloada mai mare de un an (ct.478*) 78 77

Fond comeľcial negatlv (ct,2075) 79 78

ToTAt (ľd. 69 + 72 + 75 + 78| 80

J. cAPITAL Şl REZERVE

1. Capital subscris Vărsat (ct' 1 0l 2) 80 7.179,235 7.179.235

137.1

*36'



2' Capital subscris nevăľsat (ct' 1 0l l ) 82 8l
3. Patĺimoniul regiei (ct. 1015) 8J 82

4' Patrimonlul institutelor naţlonale de ceľcetare-dezvoltaľe (ct. 1018) 84 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1 031) 85 84

TOTAL (ľd.80la 84) 86 7.179.235 7.179.235

ll. PBIME DE CAPITAI (ct. 104) 87

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 8,449.908 25.560.30(

IV. REZERVE

1 , Rezerve legale (ct. 1 061) 89 88 1.209.592 1.209.592

2' Rezeľve statutare sau contractuale (ct. 1 0ó3) 90 89

3. Alte rezeľve (ct' 1 068) 9l 90 4.271.522 4.271s22

ToTAL {ľd.88 la 90) 92 5.481.r '14 5,481.1 14

Acţiuni propríi (ct' 1 09) 93 92

94 93

95 94

v. PRoFITUL sAu PIEBDEBEA REPoRTAT(Ă) soLD c (ct. l l7) 96 0

SoLDD(ct.ll7) 97 5.302.625

vt. PRoFITUL sAU pIERDEREA EXERC|TIUtUt FtNANCtAR

SOLD C (ct. 121) 98 97 0 0

SOLD D (ct. 121) 99 1.273.427 1.356.825

Repartizarea profitului (ţt. 129) 100

cAPlTALURt PRoPRl! - TOTAL (ľd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96
+97-98-99)

101 18.041.992 31.561.205

Patrimoniul public (ct. I 016) 102 101

Patrimoniul pĺivat (ct. l01 7) 2) t03 10Ż

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+r 01+r 021 (rd.25+41+42-53-64-68.79) t04 18.041.992 31.561.205

Câştigurĺ legate de instľumentele de capitaluri propľii (ct' l41)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri propľii (ct. 149)

Suma de control F'10 : 4303062491874217472

.. *) Conturi de repaítizat după natura elementelor respective.
**) Soldurl debitoaľe ale contuľilor respective.
řł*) Solduri creditoare ale conturilor respective'

ADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele

Semnătuľa

ĺ) Sumele lnscĺlse la acest rând şi preluate dln contul Ż675 lô 2679 ]eprezintă creanţele aŕerente
contĺacţeloĺ de leaĺing financiar łi altoÍ contÍacte ôsimilate, pĺecum şi a|te cĺeanţe imobilizate, scadente
intr-o pelioadă maimică de l2 luni.
2) 5e va completa dc cătÍe entităţile căÍoľa le sunt incidente pĺevedeĺile ordinului mlnistrului finanţe|oľ
publice şi al ministruluĺ delegat pentru buget nr' óó8/2ol4 penttu aprobatea p.eclzárilor privind lntocmiÍea
şi âCtualizaÍea inventaÍului centÍâlizat âl bunuĺilol imobile pÍopÍietate pĺivată a statului şl a dĺeplurilor
reale ĺupuĺe inventalielii, cu modiíicälile şi completălile ulteŕĺoale

INTOCMIT,

Numele si pľenumele

Calitatea

Semnătuľa

Nr'de inľegistraíe in o19anismul profesional:

VASILE

.I 
1 -.DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

-3+ -
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CONTUL DE PROFIT \SI PIERDERE
la data de 31 .12.20"19

Cod 20 -lei-

Exeľciţiul financiar
Den umirea indicatorilor

dĺlc,r|cu| st}lcffiä la N

Nr'ľd'
OMFP

nt"37811

20t9

Nr
ľd

201 8 201 9

A B 1 2

l, Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+06) 5.305.1 t 8 4,6s7.908

Pľoduc1ia vândută (ct.7 01 +7 02+703+704+705+706+708) 02 02 5.107.931 4.577.830

Venlturi dln vânzarea mă rfurllor (ct. 707) 03 03 197.187 80.078

Reduceri comerclale acordate (ct. 709) 04

struţgeneral
o$

Venituľĺ din subven1ll de exploatare afeľente cifrei de afaceľi nete (ct'741 1 ) 05 06

2. Veniturl aferente costului producţĺei în cuĺs de execuţie (ct.711+71 2)

06 0 0

Sold D 08 1.045.780 867.095
3' Venituľi din producţia de imobilizari necoľporale si corporale

(ct.721+ 722) 08 09 26,003 1 1.590

4' Venlturi din reevaluaľea imobilizărilor corporale (ct.755) 09 10

5' Venituri din producţla de investi1li imoblliare (ct. 725) 11

7412 + 7413 + 741 4 + 7415 + 741 6 + 7417 + 741

deSU

e)

6,
1t 12

7, Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781 5) t2 l3 2,672.336

-din caľe, venituľi din subvenţii pentru investiţiĺ (ct.7584) 't3 14

-dln caľe, veniturl din fondul comercÍal negativ (ct.7815) 15

VENITURI (ľd. 3)DIN EXPLOA TOTAL +07-08+09+01 0+ĺ ĺ1 t+ 2+1 6.957,677 4.780.242

8. a) cheltuielicu materiile prime şi materialele consumabile (ct.6ol+602) ,6 1.874.854 2.242.416

Alte cheltuieli materĺale (ct.603+604+606+60B) ,7 18 257.107 269.302

ergĺe apăXct.605)Alte ch rn en(cu şl 19 1'032.37Ą L003.172
c) Cheltuieli privind mărfurĺle (ct'607) t9 20 136,649 27.079
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

9. cheltuieli cu peľsonalul (ľd.23+24) 2t 3.437.96Ą 3.225.01

a) Salaĺi i şl lnde mnlzaţll (ct.641 +642+ 643+ 644) 22 23 3.352.452 3.148.351

b) cheltuieli cu asigurărlle şi protec1ia socială (ct,645+646) 23 24 85.s12 76.661
'l0.a) Ajustărl

(rd.26
şl

27) 24 813.272 476.067

a'1) cheltuieli (ct'ó8l 1+6813+6817+ clin ct'68t8) 25 26 813.272 476.067

a.2) Venituľi (ct'78î 3 + dĺn ct'781B) 26

activele clrculante (rd.29 - 30)b) Ajustări de 27 28 -207.663

977

*"Łł-



F20 - pa9.2

b.l) cheltuieli(ct'654+68l4 ł din cţ'68î8) 28 29 0 18.921

b.2) Venituľi (ct.754+78t 4.r"din Ct.7B1 8) 29 30 207.663 2.143.256

I 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 1.010.675 1.013.894

1'l .l. Cheltuieli pľivind prestaţiile externe
{đ.6 1 1 +6 l 2+ 6 1 3 + 6'l 4+ 6 1 5 + 621 + 622+623 + 624 + 625 + 626+627 +628)

3' 32 643.035 634.538

1 1,2, Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsäminte asimilate;
cheltuieli repľezentând transferuri şi contribuţii datorate În baza unor
acte noÍmative speciale(ct,635 + 658ó*)

32 33 344.132 348.446

1 1.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconJurătoľ (ct. 652) 34

l l.4 cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct' 655) 34

11,5. cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct.6587) J5 36

1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588) J6 37 23.508 30.9 t 0

--:thehuieli cu'tlĺlľl;!ĺł*,ĺle ĺ;le ĺeíhraRţaľe{nĺegis'{ĺĺlţe*tJe-enţłtłiţile-rĺłdiate<Jin
ReEii*tľul geneľ'aĺ.*i'.ľ;łreĺ'nai ĺlu.ĺn"clerularetorttĺ-ae"te.rJe]easirtg-(et$6(ŕ}

Jë

37 -1 95.594 -58.431

- chelruieli (ct.6812) 38 40 108.993 I 10.045

- Venituľĺ (ct.78l2) 39 304.587 168.476

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL
ĺľd.17 la 20-21+2.2+25+28+3l+ 39)

40 8.159.638 6.074.176

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATART:

-Profĺt(ľd.t6_42) 41 43 0

- Pieľdeľe (ľd. 42 - 16) 42 1.201 .961 1.293.934

l2. Venĺturi din interese de participare (ct.761 1+76l2+7613) 4i

- din care, veniturĺle obţinute de la entitäţile afiliate 44 46

13, Veniţurí din dobânzĺ (ct. 766) 45 281 265

- din care, veniţurile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

14. Venituri din subvenţiĺ de exploatare pentru dobânda datoratä (ct. 741 8) 47 49

48 35.483 36.42C

49 51- din care, venĺturi din alte ĺmobllizăÍi fĺnanclare ( ct. 7615)

5AVENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50) 35.7@ 36'ó85

l ó. Ajustări de valoare privind lmobll|zările financiare şi investlţiile financĺaľe
deţinute ca active circu lante (rd. 54 - 55)

51

- Cheltuieli (ct.686) 52

53 55- Venituri (ct.78ó)

54 56 55.799 41,592'l7. cheltuieli privind dobânzĺle (ct.666)

55 57- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afĺliate

56 58 5r.431 57.98Ąl 8. Alte cheltuieli fĺnanciare (ct.663+6ó4+665+667+668)

57 107.230 99.576CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. s3+s6+sB)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

58 60 0- Pľofit {ľd. 52 - 59)

59 71.466 62.89'.t

Ajustări privlnd provizioanele (ľd.40 - 41)

'I 5. Alte venitu ri f ina nciar e (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+7 61 5)

*3r *
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vENlTuRlToTALE (ľd. 16 + 52) 60 6.993.441 4.816.927

cHELTUrEu TOTALE (rd.42 + 59) 6t 8.266.868 6.173.752

l9. PRoF|TUL sAU PlERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd.62 - 63) 62 0

- Plerdere (ľd. ó3 - 62) 1.273.427 1.356.825

64 662"0. lmpozitul pe profit (ct.69î)

6521. lmpozitul specific unor activităţi (ct. ó95) 67

22. Alte lmpozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.ó98) 66 68

23. PRoFlTuL sAu PlERDEREA NET(Ä) A ExERclTlULUl FINANCIAR:

- Proflt (ľd. 64 _ 65 _ 66 - 67 - 68) 0 0

- Pieľdeľe (]d. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 1.273.427 1.356.825

Suma de F20

*) Contuĺi de ľepartizat dupä natura elementelor ľespective.
La rândul 22 (cf'oMFP 378 l/201 9)- se cuprind şí drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, caÍe se preĺau din rulajul debitor al

contului 621 ,,cheltuleli cU colaboratorii", analitlc,,Colaboratoľi peĺsoane fizice".
La rândul 32 (cf.oMFP 37Bl120'l9)-în contul 6586,,Cheltuĺelí ľeprezentând transferuri şi contĺlbuţii datorateîn baza unoľ acte normative

speciale' se evidenţiază cheltuielile reprezentând transfeľurĺ şi contrlbutll datorate În baza unor acte normatiVe speciale, altele decât cele prevázute
de Codul fiscal.
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-lei-Cod 30 (fĺľrnulł:}e ĺje ĺ:;ilc'.li sc ľtlÍclł lł Nľ.ľd. ĺJin col'B)

l. Date privind ľezultatul inregistľat
Nr,rd,
OMFP
nř.978 l/
2019

Nr.
rd. Nr.unltati Sume

1 2

Unitaţi care au ĺnregĺstrat profit 01

Unitaţĺ caľe au inregistíat pieľdere 0) 1 r.356.825

Unltaţi care nu au lnregistrat nici proíit, nici pierdere 03

ll Date pľivind platile restante Nľ.
ľd

Tota!,
din care:

Pentľu
activitatea

Cuřenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B ĺ=2+3 2

Plati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 667.569 667.569

05 05 667.569 667.569

353.293 353

- peste 90 de zile 07 291.462 Ż91.462

- peste 1 an 08 08 22.814 22.814

obligatii restante fata de bugetul asĺ9uľarilor sociale -
total(ľd.10 !a 14)

09

- contĺibutiĺ pentru asigurari soclále de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate

ll 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară t)_ 12

- contributii pentru bugetul asiguraľiloĺ pentru somaj t3 l3
_ alte datoriĺ sociale t4 14

obligatli ľestante fata de bugetele íondurilor speciale si

alte fondurl
t5 15

obligatii íestante íata de alti credĺtori 16 16

t7

- contributia asiguratoľie pentĺu munca t8
17d

(3() ĺ J

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

t9 18

Nľ.
ľd.lll. Numar mediu de salaľlati 31.12.20ĺ 8 31 .12.201 9

A B 1

20 19Numar mediu de salariati 7Ą 62

20 69 60
Numarul efectiv de salaľiati eXĺstenti la síarsitul perioadei,

respectĺV la data de 31 clecembĺie

Sume (lel)lV. Redevenţe plătite în cursul peľioadei de rapoľtare,
subvenţli încasate şi cľeanţe ľestante

BA

22
perioadei de raportare pentru rncurs

blic, primite in concesiune, dín caľe:

23- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

24 23Redevenţă minierä plătitä la bugetul de stat

Furnizori ľestanţi - total (rd. 06 la 08)

- peste 30 de zile

lmpozite, contributii si taxe neplatite termenul stabilit
bugetul de stat, clin care:

*+t -
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2ĄRedevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat

2ó 2SChirii plätlte în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ĺ/

27Venituri brute din servicii plätite către persoane nerezldente, dĺn caľe:

- impozitul datorat la bugetul de stat 28

/ęIĺtuľi bľute dln servlçţipţąlite cätre persoane nor'ptldente din statele membre ale
Jnlunll Europsne; din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat 29

31Subven1il încasate în cursul perioadeĺ de raportare, dilr Ćare:

- subvenţll încasate în cursul peľioadei de raportaľe aferente activelor 32 31

_ subvenţli aferente venlturiloľ, dln caľel 33

- subvenţii pentru stimularea ocupăľil forţel de muncă *) 34 33

cřeanţe řestantą caľe nu au fost încasate la termenele prevăzute în contľactele
comerciale şi/sau în actele normatĺve în vigoaĺe, din caľe:

3S 3lĺ

- cľeanţe Íestante de la entĺtăţi din sectoľul majoritar sau lntegral de stat 36 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul pľlvat 37 36

V. Tichete acordate salariaţilor Nľ.
ľd.

A B 1

Contravaloarea tichetelor acoĺdate salariaţilor 38 37 187

Çontravaloaľets tichqţeloľ acoľdaţc altor categorii de beneíici,:ri, altiidecat salaľiatii 39

eltuieli efectuate peńtru devt. ch
Ceľceta Itaredezvo **)

Nľ.
rd. 31.î 2.2018 31.ĺ2.2019

A

cheltuieli de ceľcetare _ dezvoltaľe : 40 38

- dupa surse de finantare (rd.40+41) 4l 0 0

- din fonduľi publice ,12 Ąo

- din fonduri 4i 41

- dupa natura cheltuĺelilor (rd,43+44) 0 0

45- cheltuieli curente 43

- cheltuieli de capital 4ó ĄĄ

Vll. Cheltuieli de inovaÍe **{ţ} 31.Î 2.20ĺ8 31.12.20î 9

A B ĺ 2

cheltuieli de ĺnovare 47 45

V!ll. Alte informaţii Nr.
ľd. 31.12.2018 31.12.2019

B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizărÍ necorporale
(ct.4094), clin care:

48

- öVĺ1ílS(lri acordate c'ntitäţilor neaÍiliate nerezldenţe
pellţĺu ĺľnollilizĺłľi neĺĺlrpĺrĺale (dĺn ct' 4094)

49
46ir

ţ303)

- âVđn5ttľi acordate entltaţilor afiliate neľezlr{ente pentľĺ.l

iĺnobiliziiri ľtectlrtrrorale (dĺn ĺĺ. 4094)
50

46b
ĺ304)

Avansuri acoľdate pentru lmoblllzăľl coľporale
(ct.4093), din care:

5t

_ avansĺ'lľi acoĺdate entităţiloľ neaÍjliate norezidente pentľu
ir nobilizĺlrĺ coľpoľa le (cĺin ct. 4093)

-.lVanstlrĺ aľoľdate entităţĺlor af|liate nerezĺdente penţľu
iľnoľ.lilizäľi corpoľale (din ct. 4093)

53
(106)

Sume (lei)

*'\oł -
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lmobi]ĺzărĺ fĺnanciare, În sume brute (řd' 49+54) 54 187.668 66.775

Acţĺuni de1inute la entitäţile afĺliate, inteľese de
partlclpare, alte tltlUri lmoblllzate şl obligaţiunl, în sume
brute (ľd.50 + 5l + 52 + 53)

55

- acţiunĺ necotate emĺse de ľezidentl s6 50

- părţi sociale emise de rezĺdenti 57 5l

58- actiuni si parti sociale emise de nerezidentĺ,c.ĺin care: 52

_ detll)eľi cĺc'tĺ':ł putĺn 10oll 59

- obligatiuni emise de neľezidenti 60 53

Creanţe imobilizate, în sume brute {rd' 55+56l 6t 187.668 66.775

- creanţe ĺmobilizate În leĺ si expŕimate ĺn lei, a caľoÍ
decontare se face in functie de cursul uneĺ valute
(din ct.267)

t32 55

- creanţe imobilizate in valutä (din ct' 267) 63 56 187.668 66.775

64 1.s81.063 1.007.753

- creanţe comerciaIe ln rela1ĺa cu enîităţilĘ nełíĺlĺate nerezidento,
avansuri pentru cumpărărl de bunuri de natura stocurilor şl pentru
pĺestări de servicii acordate furnizoriloľ ne,Jĺ'iliaţi nerezidenţi şi alte
conturi asĺmilate,în sume brute i,l rĺ:lłrţĺe cu neaŕiĺiaţiĺ tleľeziclellţi
(din ct.409l +din ct,4092 + dinct.411 +dinct.413+dinct.4lB)

65 58 445.080 3.790

- cÍeanţe coľnercia|e îll relaţĺa cu elltiţäţile aÍiliate neľezidente,
avansuri pentĺu culłpärăľi <le buntlri cle natura stocurilor şi pentřu
plestări ĺlel selvicii acĺ:ĺdate íĺrrĺrizĺ;ĺilor afiliaţi nerezĺclenţĺ şi alte
contuľi aĺimíl.'tte' în stlrncl brtl1'e în rtllaÎie cu afiliłţii nerczidnllţi (clin
ct^ 4091 ł. din ct, 4092 l dĺn ( t- 4'| l tl, cíin ci. 41 3 ł, din ct. 41 B)

66
ĺ.i8l

(_308)

67 59
cřeanţe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 +din ct. 4092 +din ct.41 I + din ct.413)

ó8 60Creanţe în legătură cu personalul şi contuľi asimilate
(ct.425 + 4282)

69 451.900 383.329

70

7t 63 451.900 383.329
- cľeänte fiscale in legatuľa cu bugetul statului

(ct.43 6+ 44'l + 4424 +4428+ 4 4 4 + 4 46\

72 64- subventii de incasat(ct.445)

73 ó5- fonduri specĺale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

74 66- alte creante in legatura cU bugetu| staţului(ct'4482)

75
Creanţele entităţii În relaţiile cu entĺtăţile afilĺate
(ď.451), din caľe:

76
- creanţe cu entităţi afĺliate nerezidente
(din ct.45l), clin caľe:

77
_ cľeanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451)

78 70

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 43'1+ din ct.

+ din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct.4428 + din ct. 444 + din ct.445 + din ct.

etu asra cu lor sociale şĺCľeanţe în

446 + dĺn cl.447 + din ct.

, avansuri pentru cumpărärl de bu de
natuľa stocurilor şi pentru prestări de servĺcii acoľdate

loľ şi alte contuľi asimilate, în sume bľute
+ 4092+ 41 + 413 + 418), din care:

cu bugetul asigu eşĺ
statului (dĺn cţ. 43 1 +436+ 437 + 4382+ 441 + 4424 + 4428 +

+ 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)
- creante atura cu

1 +437+4382)

* ĺľ:r --
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579creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 4731,

,72la741

80 72
- decontaĺi privind inteiesele de participare,decontari cu

actionarii/ asociatii privind capitalul,decontarl din
operatlunl in participatie (ct,453+456+4582)

B' 73 4.338

_ alte creante in legatuľa cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
lnstitutille publice (institutiilę 5tatului)

(din ct,461 + din ct.471 + din ct,473+4662)

82 74
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'

reprezentând avansurlle de trezorerie, acoľdate potrivit legii

şi nedecontate pânä la data de raportare (din ct.461)

8iDobânzi de Încasat (ct. 5 1 87) , din care:

B4

'?6a

(ßl_Đ
l]obânzł rje încĺsat ĺltl la neľeeidenti (clln đ. 4,5 t 8 r ľlin ct.

4538)

86 77
Valoaľea împrumuturlloľ acordate operatorlloľ

economlcĺ '*"')
lnvestĺţii pe termen scurt, în sume brute (ct.501 + 505 + 506

+ 507 + d|n ct.508)' (ľd.79Ia 82)

88 75,- acţiuni necotate emise de rezidentl

89 80- părţi sociale emlse de ľezidenti

90 B1- actiuni emlse de nerezldenti

91 82- obligatiuni emise de nerezidenti

92 83Alte valori de lncasat (ct. 51 13 + 51 l4)
93 4.713 5.686în

94 4.713 5.686- în lei (ct.53'l 1)

95 86- in valutä (ct' 53 l4)

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (ľd.88+90) 96 532.357 82.630

97 76.047 65.687- în lei (ct. 512l ), din care:

89- contuľi cuľente ln lei deschise la bănci nerezidente

99 90 456.31 0 16.943- în valuţă (ct. 51 24)' din care:

- conturi curente în valută deschlse la băncl
nerezidente

91

l\lte contuľl cuľente la băncl şl acredĺtlve, (ľd.93+94) t0,

- sume in curs de decontaľe, acľeditive şi alte valoľl de
încasat, în lei (ct' 5l'l 2 + din ct.5l25 + 54l1)

- sume in curs de decontaľe şl acreditive în valutä (din
ct. 5125 + 54"lĄ)

103 94

Datorĺi (ľd. 96 + 99 + 1 02 + ĺ 03 + 1 06 +.t 08 + 1 10 + î t 1 +
'116+119+122+1281 104 1.369.083 2.640.659

cľedite bancare externe pe termen scurt (crediÎe prilĺlĺte de
la instĺttlţii ĺĺnanCi0ľe nerezidente pentrU care dţlľata
contľacttlluĺ de cľedĺt este ĺLaj:tĺś.ą cle l an)
(dĺn cţ' 519), (ld.97+98)

105

106 97- in lel

107 98- în valută

bancare externe pe termen ng( pľinlite
in9ţituţii Íinanciare ncrezidcnte pentru care duíata

lui de creĺlit estĺl _aąLn}_ąĺg şau cqalä cu l an)
in ct. 162), 1 00+1 0l )

108

- În lei 109 100

-l.,ç
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- în valută It0 't01

Credite de la trezoľeria statului si dobanzile aferente (ct.

1 626 + dĺn ct' l 682)
102

Alteîmprumutuľi şi dobânzĺle afeľente (ct' 166 + 1685 +

1686 + 1687) (ľd. I04+105)
112

- în lei sĺ exprimate in lei, a caror decontaľe se face
in functie de cursul uneĺ valute

ltl 104

- În valută t14 105

Alte Împrumuturi şi datoríi asimílate (ct. 167), dĺn care; n5 106 18.607

- va|oarea coľrcesiunilor primite (din ct. 167) fi6 107

Datoĺii comeľciale, avansuri pľĺmite de la clien1i şi alte
conturi asĺmĺlate, în sume bľute (ct' 401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419)' din caľe:

n7 1.1 18.905 2.342.368

- datoriĺ comeľciale în relaţia cu entitżiţile neafiliate
neľezidente, avansuľi primite de la clienţi neaÍiliaţi
neľezidenţi şi alte conturi asinlilate, În sume brute in ľelaţie
cu neafiliaçii nerĺ:zi<lcnti (din ct. 401 + din ct,403 + din ct.404
+ din ct. 405 + din ct, 408 + din ct. 419)

118 'r09 495.595

lr9
'l09â

{30e}

Datorli în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct.42l +

ą23 + 4z4 + 426 + 427 + 4281}
120 ll0 97.55€

121

Datorii în legătuľă cu bugetul asigLiľărilor sociale şi bugetul
statului (ct' 431+436 + 437 + 4381 + 441 + Ą423 + 4428 + 444
+446+4Ą7 +448l) (rd.r12la ĺĺ5)

1 09.865 124.973

- datoľii in legatura cu bugetul asiguľarllor soclale
(ct.43l +437+4381)

122 112 88.334 86.629

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.436+ 4 4 1 + M23 + 4 428 + 4 44 + 4 46)

t23 1 'r3 21 .531 38.s44

124 l't4
_ fondurl speclale - taxe s| Vaľsamlnte aslmllate

(ct.447)

125_ aĺte datorii in legatura cu bugetul staţului (ct'4481) 't15

126 116 i

127
- datorii cu entităţi aÍiliate nerezidente z,)

(dln ct.451), dltr care:

128
.t18

" (i] 'jt]ł''lťjl,ĺĺlÍł łlźţi.;i;,: lył'ł: ĺll?:l'{) ĺlť uľt ,łll

_ d.rtoľii çolnţľcialo ru clrtitäţile afiliate lrcrezldente
indifeľent rje scadenţä ĺĺJirr ct. 451)

r29
11ĺJâ
("ţ i 0)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 130 119

- sume datorate actionarilor / asociatiloľ ilers'fizice

ti2 121- sume datoľate actionarilor / asociatilor pers.jurĺdice

BJ 41.785 57.153Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
472+473 +478+ 509) (ľd.ĺ23 la t27)

134 123

-decontari privind interesele de paĺtĺcipare,
decontari cu actionarii /asociatii prĺvind capitalul, decontari
din opeľatii in paľticlpatie

(cr.45 3+45 6+457 + 4581 )

57. t 53135 ĺ24 41.785

-alte datorii in legatura cu peľsoanele íĺzice si
persoanele juridice, altele decat datoľiile in legatura cu

instltutiile publice (instĺtutiile statului ) J)
(din ct,Ą62+ 46ó'l +d in ct'.47 2+din ct.47 3)

datorĺi comercĺalt îll ľelaţi.r cu c:ntitäţĺle afĺliate
ri pĺimite cle la clieĺtţi afiliaţi neĺezideIlţi şl alte corlturi

asilrtiĺate, în stlnte brilte îĺl reĺaţie cu afiliaçiĺ neľezidenţi (dĺn

40'l ł- clin ct.40.l "í- din ĺ:t. 404 ł- dĺn ct' 405 .ł" din çt, 408 "F

in ct. 419)

entităţil în cu ent (ct. 4s 1 ).
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125- subventil nereIuate la venĺturi (din ct' 472)

t37 126
- vaľsamĺnte de efeçtuat pentru imobilizarl flnanciare

si lnvestitii peteĺmen scurt (ct'269+509)

r38 127
activelor primite prinavansrn aferenteven itu

478)de la clienţi
1i9 128Dobânzi de plătit (ct. 5l 86), ditr caľe;

t40- cřlţľe nerezidenţĺ (ii I l)
1 )*í'

(cĺin ct.4518 J- din ct' 4538)

p
t4t

1 2łih
i3!4)

129Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii

economici ***)
142

Capital subscľis vărsat (ct' l 01 2), din care: t43 130 7.179.235 7.179.235

t44 131- acţiuni cotate 4) 7.179.235 7.179.235

- acţiunĺ necotate 5J 145 132

t46 133- pärţi sociale

- capital subscrís varsat de nerezidentl (dln ct. l012) 147 134

Brevete si licente (din ct.205) 148 't35

ielile cuchetx.l
laboľatoľii

Nĺ.
rd. 31.12.2018 3Î.t 2.2019

A B î 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 149 36 419.039 327.700

bunurile din domeniulII

blic al statului
Nr.
ľd. 31.12.2018 3l.12.20î 9

A B 1

administľaľe
rarea

137

Valoarea bunuľilor din domenlul public al statulul aflate în
concesĺune

r5t 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 152 139

Xl. lnfoľmaţii privind bunuľile din pľopľietatea
prlvatä a statuIui supuse inventarierii cf. oMFP
nr.66812014

Nĺ.
ľd. 31 .12.2018

A B 1 2

Valoarea contabIlä netă a bunuĺilor o/ 153 140

31.î2.2018 31 .ĺ 2.2019Xll. Capital social värsat Nľ.
ľd.

Suma (lei) o/o z) Suma (lei) o/o z)

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) z;'

(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 15ĺ + 152)
s4 X 7 X

- deţinut de insţituţii publice, (ľd. l43+144) 155

- deţinut de lnstitu1ii publice de subord. centrală 156

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 157 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, dĺn care: 158 lä5

- cu capital integľal de stat 't 59 146

- cu capltal majoritar de stat 147

- cu capita| minorítar de stat t6l

31,12.2019

*4 r."
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- deţlnut de regll autonome 162 149

- de1lnut de socletă1i cu capltal pľivat t63 150 4.569.635 63,65 4.569 63,65

- deţlnut de persoane fizice t64 151 2.609.582 36,35 36,35

_ deţĺnut de alte entităţi 1ő5 152

Nr
rd Sume (lei)

A B 201 I 2019

Xlll. Divldende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de ľepartizat din pľofitut exerciţiuluifinanclaľ
de către companiile na1ionale, socletă1ile naţionale,
socletăţlle şl ľeglile autonome, din care:

t66

- cătľe instituţii publice centrale; 167 154

- către instituţii publice locale; ló8 ls5
- către alţĺ acţionaľĺ la care sÎatul/unităţile admlnistratlv
teľitoriale/instituţiile publice deţin dĺrect/indiľect acţluni
sau participaţii indifeĺent cie pondeĺea acestora.

169 156

Nr.
ľd. Sume (lel)

A B 201 I 201 9

XlV. Dividende/văľsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local si virate in perioada de ĺaportare dln profitul
companiiloľ naţlonale, societäţiloľ naţionale,
societăţiloľ şi al ľegilloľ autonome, din caľe:

170 r57

- dividende/vărsăminte din profitul exercĺţiului financiar al
anului precedent, din care vĺrate:

t71

- către lnstĺtuţii publice centrale t72 159

- către instituţii publice locale t73 160

- către alţi acţionaľi la care statul/ unităţile
administratĺv teritoriale /lnstituţiile publlce de1in
diľect/indirect acţiuni sau paľtĺcipaţii indiferent de
ponderea acestora.

174 'r6l

t75
nterĺoare anulul din carę virate:

inte

- către instituţii publice centrale l7ó 163

t77 164

t78 ló5

- către alţi acţionari la care statul/ unĺta1ile
administrativ teritoľiale /instituţiile publice de1ín
dĺrect/indiĺect acţiuni sau paľticipaţii indiíerent de
ponderea acestora

Nr.
ľd.

e I

ľtôt
. Divi Sume (lei)

A B 20t I 2019

t79
I ó5ä
(31 2)

Divĺderrde distrihuiitł actiotr;łriĺor Îtr perioacla cle ratrlortaľe

din profĺtul repoľtat

Sume (lei)aľtiză ľĺ inţ<eľi ľĺl aľe
nr. 163i 201 s

B 201 9A

180
1 65b
ßl5}

2017

- divicĺendrlle inţnrim.rľe ľeparţizate 8)

Nľ,
ľd. Sume (lei)XVll' Creanţe pľeluate prin Gesionaľe de la

persoane jurid i ce'x''Í'łţ')ś''+)

2019B 20r IA

- cătľe instltuţii pulrlice locale

_+ţ *
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,81
creanţe preluate prĺn cesionare de la persoaneJuľldice (la

valoarea nominală), din care:

,82 167
- creanţe preluate prln cesionaľe de la persoaneJuľldlce

afiliate

r83
:reanţe pľeluate prln ceslonare de la persoane Juridlce (la

:ost de achiziţie), din care:
- creanţe pľeluate prln ceslonaľe de la persoaneJuridlce

afillate
t84 169

Nr.
rd. Sume (lei)XVlll. Venltuľl obţinute din activitäţi agľlcole

l**łĺ***)

201 9A B 20t I
185 170obţlnute din agrlcole

-ĹB.



Suma de control F3O : 80212743 l 874Ż17472

*) subvenţiĺ p€ntřu stitnulilrea ocupărĺi fořţci dé muncă (tÍansfeÍUľĺde la bugetul statuluĺ Cătře angajator) - Íepľezinţä sumele acordate angalatořilor penţľu plata
lnstituţiilor Cle inVăţămänt, stimulaíea şomeľiloľ care se Încadľează ln muncä înainte de expiľarea peľloadel de şomaj, stimularea angajatoľilor caľe

în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri in vârsta de peste 45 anĺ, şomeriîntľeţinátorl unici de famille sau şomeri care in termen de 3 anĺde la data
tndeplinesc concliţiile pentru a solicita pensla anticipată parţlală sau de acoĺdale a penslei pentĺu limita de vârstä. oÍl pentru alte sltualli pľevăzute prĺn
în vigoare privind sistemul asĺguľărilor pentľu şomaj şi stímularea ocupăÍil fotţel de muncă,

}') Se va completĐ cU cheltUĺelile eŕectUate pentru activltatea de cérceţale.dezvolţare, re5pectivceÍcetarea fundamentală, cercetarea aplĺcativă, dezvolţolea

şi compĺetáli plin Legea nr.324l2003, cu modiíicălile şi completărĺle ulteřioaľe, cheltuíelĺle se vor completa conform ReEulamentului de punere în aplicare (UE) nr,
al Comisieĺ din 26 octolnbtĺe 2012 de stabilire a normelor de punere În aplicare a Decĺzlel nr. 1 .ó08/2003/CE a Parlamentului Euľopean şi a Consĺliulul prlvind
şĺ dezvoltarea statistlcilor coĺnunitale în domenlul ştiinţei şĺ al tehnologiei, publicat în Jurnalul oíiclal al Uniunii Europeną seľla L,nl.299t27.1O,2O12'

"l} Se va completa cu chcltuiollĺQ €fectuate pentru actlvĺtätea de inovare confořm Regulamentuluĺ de puneře în apĺicaľe (UE) nl.gg5t2o12 al comlsleĺ dln 26
2012

"ł') ln categoľia operatorilor economici nu se cupľind entităţile reglementate şi 5upravegheate de Banca Naţĺonală a Românĺel, řespe(tiv AutoÍitatea de

ultelĺoaľe.

"'*'*) Conl'oĺmaľt, ll dinRegulämentul Delegat(UE)nr.639/2014alComisieĺ dinll maľtĺe20l4decompletařeaRegulamentului (UE} nĺ. l307/2013a|
Euľopean şi al Consilĺultli de stabilire a unor noľme pľivinĺJ plăţile diľecte acoldate feľmieliloľ pľin scheme de spĺĺjin în cadrul politĺciĺ agricole comune şi
a anexel X la regulamentul menţionat,'(l ) ... venituľile obţĺnute din activitäţile agľlcole sunt venĺturĺle care au íost obţlhuţe de un fe]mler din actiVitatea

agricolă ill sensul ařtĺcolului 4 aliĺreatul (l) litera (c) din regulamentul ľnen|ĺonat (R
EGA} şl dln tondul european agrlcol pentľu

(UË) l 307l20l3), în cadrul exploataţĺei sale, incluslv spľţillul din paľtea Uniunlĺ dĺn
Fondul european de gaĺanţarc agricĺllă (F dezvoltaľe ľuralä (FEADR), plecum şl orlce a,ĺUtor naţionaĺ acordat pentľu acţivĺtăţĺ

cu excepţĺa pläţiloľ diľecte naţĺonale complementare in temeiul arţicolelor 1 8 şi l 9 din Regulamentul (UE) nř' 'l3o7lzo13
obţinuţe din prelucrarea pľoduseloĺ agĺicole În sen5ul aľtiColulul 4 alineatul (l ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1 307/20l 3 ale exploatäţiei sunt

venĺturĺdln

com

agrlcol În sensul

de stabillre a noľmelor de puneľe ln âpllcaľe ô oecĺziei
ulrltaľc Îlt domcniul ştiinţei şţ al tehnologiei, publicat în

nř. 1 .608/2003/cE a PaľlamentulUl Europeän şl a con5llĺuluĺ privind pľoduc1ía şĺ dezvoltôrea
Juľnalul oficial al Unluniĺ Euĺopeną seria L, nr. 299/27.t 0'20ĺ 2.

rămână propľietatea fermleľului şl ca o astfel de preluctaľe să aibă Ca rezultat un alt
nr. I 307/201 3

acţivităţi agľicole cu condiţía ca pľodusele prelucĺate să

articolului 4 alirreatul (l ) litera (d) dln Regularnentul (UE)

orĺce alte veniturl sunt conslderatc venltuľl din actiVităţi neagricole.
(2) ln sensul allneaţului (l }, 'Venituri' înseamnä venĺtuľlle břutą înâintea deduceľii costuÍlloř şl lmpozltelor âfeľente. 

'.'|.

Se vor include chĺľĺlle plătite pentru teľenuľl ocupate (cultuĺi agrlcole, păşunl' fâneţe etc.) şi afeľente 5paţiilor comeľciale (terase etcJ apaľţlnând propĺletariloľ
sau unor unĺtäţi ale administraţiei publĺce, ĺnclusiv chiriĺle pentru íolosirea luclului de apă ln scop ĺecĺeativ sau În alte scopurĺ (pescuĺt etc)"

mare de un an' şl 'datoľlĺ comercĺale cu entităţile âíilĺate neľezĺdente lndííelenţ de scadenţă (dln ct'45ĺ)'

ôíeľente Vcnĺtuľilor existenţe în soldUl contuluĺ 472'
Titĺuľi de valoaľe caĺe coníeră dľepturi de proprietate asupra societăţilor, câľe sunt negociabile şĺ kanzacţĺonate, potľivít legii,
Tĺtluľi de valoare care coníelă dľephlri de proprietate asupřa societăţiloř, caľe nu sunt tranzacţionate.

l4 pentÍu aprobarea Preclzărĺlor prlvĺnd lntocmĺrea şl actUallza]ea ĺnventaÍulul centÍalizöt al bunurĺloĺ imobile proplletate prlvată a statulul şi a dreptuľiIor reale
ĺnventarleřii, cu modiflcăĺĺle şl cotnpletäľĺleulterloare.

7) ţa secţiunea 'Xll Capital socĺal välsat' Ia rd. l 55
värsat ins(řis la ľd, l 54.

1 65 În coĺ' 2 şi col.4 entităţĺle vor înscľie přocentul coľespunzător capitalului soclal deţinut în totalul capitalului

8) La acest lând se cupĺĺnd dividendele ľepartizate potľĺVlt Legiĺ nI. 1 63/201 8 pentru rnodificaĺea şi completaľea Legii contabilităţii nř. 82ll 991. modlÍicarea şl
Legli socieţäţilor ní.31/1990, p]ecum şl modiíĺcaľea Legii nľ.1/2005 pľlvĺnd organizarea şl Íuncţlonalea cooperaţiel. Nu se raportează dividendele

Formular
VALIDAT
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INTOCMIT,
Numele sĺ pľenumele

Calitatea5emnatuľa

Nr.de inĺegistrare

Semnatuľa

ADMtNISTRATOR,
Numele si prenumele

la ĺd. l6ó.

- t)%.*



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILI Z ATE
la data de 31 .12.2019

F40 - pag. 1

- lei-Cod 40

rute
lmobilizaľl

lnitlal Total Din caľe:
dezmembrari

si casaľi

(co!.5='l+2-3)

A B ĺ 2 3 4 5

!.lmobiIizaľl necorporale

cheltuieli de constituiľe si
cheltuieli de dezvoltare

0'l X

Alte lmobilizarl 02 6.214 x 6.2 1

Avansurl acordate pentru
Imobilizarl necoľpoľale

03 X

Active necorpoľale de exploraľe
sl evaluare a resurselor minerale

04 X

IOTAL (ľd.01 la 04) 6.21Ą X 6.214

ll.lmobillzaľl coľporale

Terenuri 06 6.699.662 16.885.475 X 23.585.137

Constructĺl 07 3.021.0'l ĺ '183.260 399.151 2.805,'ľ4

tehnice sl masini 08 6.3r 0.880 305 305 6.310.575

Alte instalatĺi , utĺlaje sl mobllleľ

1 0lnvestltli imoblllare 2.331 .087 91'97ţ 265,30r 2.157.765

Active coľpoľale de explorare si
evaluare a resurselor mĺneraIe

Active blologice productive 12

lmobilizaľl coľporale in cuľs de
executie

13

lnvestitii imobiliare ĺn curs de
executie

t4 1 21 1 2A 9,530 1 I r.590

Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

t5

TOTAL (ľd.06 la î 5) 18.362.640 17.281.834 674.293 305 34.970.18'l

ll l.lmoblllzarl flnancIaľe 17 187.668 47.583 168.476 X 66.775

ACTIVE IMOBILIZATE . TOTAL
(ľd.05+16+17) 18.556.522 17.329.417 842.769 305 3s.043.170

"-.ť" "
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- leí-

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

(Íd.19+20+21)

coľpoľale

E!emente de imobilĺzaľi Nľ.
ľd.

Sold lnitial Amoľtlzare ln cuľsul
anulul

Amortizaľe afeľenta
lmoblllzarllor sGoase

din evidenta

Amoľtizare la
sfaľsitul anului
(col.9=6+7-8)

A 6 7 I 9

l.lmoblllzari necorporale

che|tuieli de constituĺre si
cheltulell de dezvoltare

19

5.765Alte imobilizari 449 6.21Ą

Active necorporale de explorare
si evaluaľe a ľesurselor minerale

21

22 5,765 449 6.214

23Terenuľi

24 324.127 75.030constľuctii 399.157 0

lnstalatii tehnice si masini 25 4.916'15Ą 292.602 304 5.208.452

Alte instalaţii ,utilaje si mobilier 26

lnvestitii imobiliare 27 't74.739 90.562 265,301

Active coľporale de explorare si

evaluare a ľesurselor mlnerale
28

29Active biologice pľoductive

TOTAL (ľd.23la 29) 5.415.020 458.19Ą 6U.762 5.208.4s2

458.643 664.762 5.214.666AMoRTlzARl - TOTAL (ľd.22 +30) 5.420.785

{)



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
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- lei-

17

Suma de control F40:

ADMINISTRATOR,

Numele sl prenumele

5emnätuĺa

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

Semnätura

Formular
VALIDAT

Sold final
(col.13=10+ĺĺ-12)

Ajustaľi
reluate la venituri

Nr.
rd. Sold lnltlal

A|ustaĺi constitulte
in cursul anulul

î3l2B t0 '11A

|.lmobiIlzaľl necoľporale

32Cheltuieli de constltulre si

cheltuiell de dezvoltare

33Alte imobilizaľi

34Active necorporale de explorare sl

ÚVâluare a ľesurselor minerale

(ľd.32la 34)

corpoľale

36

17-42Ą17.42437Constructii

38tehnice si masini

39Alte instalatii, utilaie si mobilier

40lnvestitll lmobiliare

41ActiVe coípoľale de explorare si

evaluare a ľesuľselor mlnerale

42Actlve biologice productive

Ą3lmobi|izarĺ coľporale ln cuľs de
executie

de

17.42417.Ą2Ą(ľd.36 la 44)

46lll.lmobilizaľi ÍlnancIare

17.424AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE .

ľOTAL (td.35+45+46)

1-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in oľganismul



A1EN ĺ lË 
'

Pľevederi ľeÍeľitoare la obligaţiile opeľatoriloľ economici cu pľ|vire la întocmiľea
ľapořtărllor anuale pľevăzute de legea contabilităţii

A. lntocmiľe ľapoľtäli anuale

l . slţuaţli flnanciare anuale, potÍivlt aľt' 28 âlĺn, (ĺ ) dĺn legea contabllltăţll:
o termcn de dcpuneIe -'l50 de zlle de la lnchelerea exeľclţlului financlar;

2" Raportăří (ontabĺle anuale, potĺĺvit aľL 37 din lagea contabillţăţíl:
o teľmen de depuľleĺe -1 50 de zile de la lnchelerea exeľclţiului financiar, respectiv a anului calendaľlstĺc;
o entltăţl caľe depun íapoÍtări contabile anuale:
- entĺtăţile caľe aplicä Reglementările contabile confoľme cu stândaľdele lnternaţlonaIe de Rapoľtare Financiaĺä, apľobate prin oMFP nr. 2 .8Ą4l2o16'

cu modificările şi completăĺile ulterioaľe;
- entităţile care au optat pentru un exerciţiu financĺar dlfeľlt de anul calenĺlaľistlc;
- suburritáţlle desclrise îlr Românla de societä1i rezidente în sÎate apa4lnând spaţiului Eţonomic Euľopean;
- persoanele jurĺdice aÍlate în lichldarą potr|vlt legĺl - ln Îermen de 90 de zile de la încheĺerea anu|ui calendaristĺc.

Depun situaţĺi financiare anuale şl řaportăľi contabile anuale;
- entităţile care aplică ReglementăIłle contabile confoľme cu standaľdele lnÎernaţlonale de Rapoľtaľe Financlară, apľobate prin oMtP nr.2,8Ą4t2o16,

cu modiíicăľile şĺ completärĺle ulteľíoare; şĺ
- entităţile care au optât pentru un exerclţlu flnancíaĺ dlferit de anul calendaľistic,

3' Declaľaţie de inactivitâte, potrivĺt ařt. 36 alin. (2) din legea contabilităţĺĺ, depusă de entităţile caľe nu aU desfăşurat activitate de la constltuĺre până la sfâľşitul
exerciţiului financiaľ de rapoľtare:

o termen de depuneľe -60 de zile de la încheierea exerciţiului finôncĺaÍ

B.śotęgterse-d.e-el9:i ctlpľinse În sItUaţlile financĺare anuale şl Íapořtăľlle contabĺle anuale - se poate €fectua doaľ in condiţĺlIe P]oceduriĺ de corectaľe a erorllor
cupllnse ln sltuaţĺlle finânciare anuale şi rapoľtările contabile anuale depuse de opeřatoľlĺ economĺci şĺ persoanele juridlce íăľă scop patľĺmonial, apĺobată pĺin
oMFP nr' 450/2016, cu modificăľile şi completăľile ulteľioöre.

ţrotile contabi|e, aşa cum sunt delinite d'e ľeglementărĺle contabile apĺicabile. se corectează potrlvlt reglementăIiloř řespectĺVe. Ca uĺmaľe, ln cazul çoľeclălii
acestořa, nu poate ŕi depus un alt set de 5ltuaţÍi Ílnanciare anuale/řapoŕtăľl contabile ânuale coľecţate.

c. t{ĐIŁĘ|ľp""iilËłâlĺl-_ĺś{RłÍľ'Ĺl-ĺü"Ăl1uLg.i!& ulteľíoľ alegeľii unui exeľciţiu financlar dĺferit de anul calendaristic, potľivĺt art. 27 dln legea
contäbĺlĺtăţli

oll de cäte 01ĺ entitatea îşl alege un exerciţiu financlar diferit de anul câlendarĺstic, se apĺică prevedeľile aľt' Vl alin' (l) - (6) din oMFP nľ' 4.l60/2015 pĺivind
modiÍlcaľea şl completarea unoľ ľeglementăľl contabile.

ln cazul reveniril la anul calendaľistic, legea contabilĺtăţli nu pľevede depunerea vĺeunei însţlinţăří în acest sens.

Polrivlt prevederlloľ art" Vl alĺn. (7) dín otdĺnul menţĺonat,în cazul ln caľe entĺtatea Îşl modlÍlcă data aleasă pentru lntocmĺľea de sĺtuaţii financiare anuale astfel
Încât exeľcltlul Ílnancĺar de ľaportaľe ľedevine anul calendaľĺsţĺc, solduľile bĺlanţlele rapoÍtaţe lncepând cu uľmătorul exeľclţlU Ílnanclaľ l) incheĺat se refeľä la

data de l ianuarie, respectív 3l decembrle, iaľ rulajele Conturiloř de VenituÍi şi cheltuĺeli corespund exerci1iului íinanclar curent 2), respectlv exerclţlulul ílnanclaľ
precedent celul de rôportare.

De exemplu, dacă o socletate cate a avut exerclţlul financlar difeľlt de anul calendarĺstic' optează 5á ľevlnă la anul calendaľlstic începând cu 01 ĺanuaľle 2020,
aceasta întocmeşte řaportăři conţabile după cum urmeazä;

_ pentru 3 l decembrie 201 9 - řapoltäÍĺ contabile anuale;
_ pentľu 3'l decemblie 2020 -5ituaţiĺ ílnancĺaľe anuale'

D. contabilĺzareâ sUmelor Drimite de la acţionaÍi/ asoclatl - se efectueazä în contul 455 3) 
'sume 

datořâte acţionariloľ/asociaţiloť.
ln cazul În care lmpřumUtuřlle 5Unt primite de la entitäţi afillatą contravaloarea acestora se înřeglstľeaŽă În contul 45l 

'Decontări 
intře entltăţlle aílllate''

l ) Acesta se reíeră la primul exerciţiu fihanciar pentru Care situaţiile Íinarlciare anuale se reintocrnesc la nivelul unui an calendaľlstic.

2) A(esta repľezinţă pľlmul exeřclţlu ílnanclar caľe ľedevine an calendařlstlc'

AstÍel, potílvit exemplului pľezentat mal sUs, solduľlle bĺlanţieľe Cupřĺnse în 5ituöţiile financiare anuale incheíate la data de 3l decemblie 2020 se referă lô dôta de

financlar pľecedent celui dc rapoĺţale (20l 9)'

3) A se vedea, in acest sen' prevedeÍile pct, 349 dln reglementäřlle contabile, potľivlţ căro]a sumele depuse sau lăsâte temporaľ de cătí€ ac|lonarl/asocia1i la

conturĺ curente', ĺespectiv contul 4558 "Acţionarl/ 
asocĺaţĺ 'dobânzi la contuřĺ (uÍente').

--Sr
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281
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208
2LL7
212

302
3021

3022
3024

3028

345. r
345. 1.

3Ą5 'I '2
345.2
346
348

348.1
348.1, I

Lr.2
8.2

392i
3922

7224

303

331

345.
34 5.
345.
345.
346

6954 4 3,

L',l991,2,

23321,
t56584,

DE SCHIMB

MATERIALE CONSUMABIIE
DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR

PRODUST FINTTE VECHI

PRODUSE EINiTE VECHT - DEPRECIERE

PRoDusB EIN]ÎE NoI
PROil,SE REZTDUALE

DIEERENTE DB PRET I,A PRODT}SE

DIP. DE PRET tA PROD. !'INITB VECHI
D]ľ. DE PRET LA PRoD. I"INITE vEcHI

F' DE ruT LA PRoD. EINITÎ VECHĺ - DP'
DE PRET ĹĂ PRoD. EINITE NoI

sI !.IATERIALE AFI',I\TE 1Â TERTI

PT. DTPRECIEROA MATER. PRIME

PT. DEPRECIEREA IłÄT0RIALELoR

' DEPREC.MATERIAr,ELoR coIţsuMABItE
, PT. DEPRECITREA MATER.DE NAT,OB. INV
.PT

ľnTERII PRIME

coł|sUl'ĺABIl,E
AUXTTIARE

IN CURS DE EXECUTIE

FINITE
PÍNIÎE vEcHI

375?0,
11862,

25708,
420',t2',t,

18394 3,

43235L7t
ąl2'l92l,
22519Ą9|27
78'.t59',t2,

195589,
4't69t

'l2499Ąt 4

BĽ1296,
859195r
48502,
2ą926,56

,t:

765',112t

25690,
9553r

11094,
119434,25
241549,41

4 832219,08
5113992, 5l
924918,14

924918,14
4 189074, 3?

533252,60
47 48'tL,12

Ą'l!.B',lll
58381,

210't9,

37

61

165634,14

11094,12
119577

4142638,

250']85'l,2Ą
1037859,80
146999?,44
3606403,82

1211032,56
1189119,70
515060,86
673258.84
8't912,86

270',l9| Ą6

6954Ą3,29
t19912,39
2332'1,99

156584, 40

25Ą09,
9553,

203342,86

3?5s2,65

1109{,12
LĄ5742,
6622]6,51

5016162,
94 3?503,
5052839,5r
2251949,27
2800890,
4384664,01

Ą169,56
225824'.t t09
2151362, 68

817296,31
1334066,37
10608{,4l
249Ż6t56
2't0'19,46

280

165634, l4
25409, t4

t2't1032t56
1189119,70
515860,86
6?3258,84
87912,86

2'10't9,46

695Ą43,29
t799r2,39
23327,99

156584,40

11094,12
1195??,49
2a9519,22

41{2638,63
67r426L,06
250785?,24
1037859, 80

1459997,44
3606403, 82

9553,

L6'12734,02

3?708, ?2
12143,51

25565,2r
Ą!2151,29
873524

33232ą2,Ą6
254Ą982,2']
1214089, ł1
1330892,86
?78260,19

4'169,56

98i214, 53

962242t98
301435,45
66080?,53
189i1, 55

2Ą926,56

,,:

41i{,3{
4114,34

'l 95853, 84

125IĄĄ,6',l

'l2L8ţ,

1633,57

i09044

6?78181,60
6159260,32

18921

1117711, 09

83,51

?39440;, {

?394408/ 4

1098441,42
5?4?,91
5't41,9L

8299180,11
1555114,16
744065,95

858057,60

5600317,84
1189091,68

83,51
83r 5l

? 3944 08, 4 6

7394408, {6

5664,40
566Ąl 40

90471i,65
160705,70
i44065,95
10298i,01

4091

a092

4 118

418

11

111

Ą092

411

4111

4 118

418

FUBtlIzoRI - l'AcTuRI NEsosIľE
zuRNlZORI . DEBITORI

ţURNIZoRI-DEBIToRI Pľ'CIJMPABÂRI sÎocURI
!1JRNIZoRI-DEBIToRI Pľ, CI]ľ|PARARI sERvÎcII
CTIENTI
CTIENTI
CIIENTI INCIRľI sAU IN LITIGI0

DE INÎÚCMIT

CCNT DENt]lłIRE

sotD INIÎiAt
tDl tcl

Rtu,Aü ctţĺutAŤ
tDl t0l

Ť0T'AĹ sUM!;

ĺD} tcl
SOID PINAI

ĺDl (ci ccilÎ

1012

105

106

1061

r068
11?

11?1
1i?4
1175

11?6
121
151

1572
1517

1518

16?

cAplŤÄt sUBscRIs vAľsAT
REZERVE D]N REEVAĹUARE

PčzERvE
REZERVE TEGALE

AITT REUERVE

REZULTATUT REPORTAT

BfZULT,RXPORT..PROF.NEREP. /PIERD.NEACOP.
REzutT'REPoRT' _CoRECTARE ERoRI cołlTABItE
REZUTT.REP.REPREZ.SURPTUS DIN REZ. RIBV.
REZULT.REPoRT' -TREC,/tPtlc.Rc cľ. D. Iv cEE
PRoFIŤ sÍ PÎERDERE

PRovIzÍoA}iE PENTRU RISCURI sI CHELTUIEtI
PRovIz. PT. GARÂNÎII ACoRDATE ctIENTItoR
PRovIzloANE PŤ'TERMINAREA co,lTR. MJNCA

ALŤE PRoVIZIoANE
ALŤE IMPRUMUTURI sl DAToRII ASIMILAľE

,03
103600

1794 030,
316758?,34
3892508,

67

1l',t9235
84{9907,

365901, 1?

185203, i7
10124{

7945{

35485?;,9?
1213Ą21 |03
2215144,9Ą

8485185,28
168175,50
1684r5,50

1240785

40785,72

40785, ?2

8402086, 92

1100ł4,64
4158Ż,6Ą
69066
-6604

?151183,i

1860? 18

5343410,32
4441014 r 3?
616?6s3, 07

103600
9758912,31
168475,50
168475,50

{078 5t12

5Ą096ą2, Ú4

530262ą,60
Ą4470L4l31
6167653,0?

103600
1356825, J9

1119235
25560305, 83

5481114, s3
1209592,6't
Ą21|521,86

54096Ą2,8Ą

3074?0í 31

64310,31
110310

12850

1860?, 18

t0t2
10s
105

i061
1068

117

1171

11i4
11?5
117 6

r2t
151

1512

151i
1518

1.61

2Ĺ32
2133
275
231

26'18

IMOBITI ZARI NECORPORAIE

e INST.DE I'íASURA,C0NľRoL ţ REGL

Dt TRÄNSPoRT

TI4OBILIZARI CORPORAI..E IN CURS

PRIVIND IMoBILÎz. NECoRpoRÄLE

,BREV. ú AIToR DR. ţ vAt.
ÂLToR IM0BÍLIZARI NECoRPoR.

PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORATE

INSTÂiÂTIItoR sÎ MIJI.TRANSP.
ÎNVEST1TIILoR IMoBILIARE

PT. DEPRtc 
' 
coNsľRUcTIItoR

coNsľRUcľIIInR

II.'OBILIARE

CREANTE II4Ots]LIZATE

TEHNrcË st MIJLoACE
TEHNOI,OGICE

4544,18
6699661,'12
3021010,74
63i0880, i1
5926780,66

68871,
375221,52

2331087r 35

187667,66

:

5165,23
i670
4095,23

5415020,10
32ą726,96

4916154,42
L1 4'138 t'tz

i 688s{7;, OB

183260,19

91978, 65

721120,21
Ą1582|6Ą

66Ą162t74
399156, 93

304,81
255301

399156,

304, 81

265301

9530, 12

168{75,50
{48, 95

{48,95
45819{,54
?5029, 97

292602,29
90562,28

45Ąą,
23585136,
3204210,
6310880,
5926190,

60871,93
315227,52

2Ą23066
72rr20,21
2352s0,30

664162,'lĄ
399156,93

304,81
26s301

399156, 93

304, 81

304,81
265301

9530,12
168'175,50

6214, 18

16?0
{54{, 18

5873214, 64

399156,93
5208756,71
265301

454 4,

23585136,
2805114

6310575,

s926780,
68871, 93

3L4922,'rL
2157?65
111590, 1

661'lĄ,

ozli, rs
1670

4544,18
5208451,90

5208451,

1íY "



CONT DENUI'IIRE

SOID INITIAL
tDl tcl

RUI'ĂiI ct]l4ulÄT

ĺDl ĺc]
TOTAL SUME

ÍD] ĺcl
sťlt! ľlNÄt
lĐ) {c)

206949,20
1959,39

18?189,38

1?800, {3

5015

239936
433?ł 8{

86'l'1,82

4 95739,76
800?5

31s4

?16

t5$22,6t)
88334

63233

2s101
5619

4L185,2Ż

nfl,;,61
4337,84

15912

1{5,45
26{5089

14528
711555

4t294
10014,61
21L83,2Ą

216823, {0

9055

1043261
747005

296256
666?5

1706541,92
62010,98

252133,5{
704063,08
51183?,11
L1649't tzL
197285

3Ż82ą3

419
42L
Ą23

425
Ą26

Ą21

4281

{31
4315
4316

{36
ą42
ą423
4Ą2Ą

4Ą26

4Ą21

ąĄ28

ąĄą

4Ą6

Ą482

461

Ą62

4't!
481

ł91
496

CLIENTI - CREOITORI

PEPSoNÄL - SALARII DAloRÂTE
PERSoNĂL - AJUToARE I.łAŤERIAIE DAToRATE

AVA}'ISURI ACORDATE PERSONATUTUI

DREPTURI DE PERSO}IAI NERIDICATE
RETINĘRI DIN sAtâRII DAToRÂTE TERTIIoR
ALTE DAmRII IN LEGATURA cU PERSoNALÜL

ASIGţ'IRÄRI socIAtE
CoNTRIB. DE AsIGUBĂRI soc]AtE (cAs)
coţlTRIB. DE ASIG. soc. SA},łATATE ĺcAss)
co\TRIB. ASIG0RAIţRIE Pľ' MUNCA

TĐß PE vAtoAREA ADAUGÄTA

TVA DE PTATA

Jlłpo?ITĺII i,l Vş}IITURI DE NAŤ.SALĄRIII0R
Ălţt IMPoZ.'TA,\[ ú VAR5Ă}łINTE ASI}íŢLATB

nL]ĺł: cil[ANŢB PRIvÍliD BĺIGüTLII sTIlŤutUI
DEBIľoRI DIVERSI

çilľpľ?ffiĺ DIVERSI

lilstľulEtl INREGISTR'ATE IN ÂVANS

DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI

BJU$ŤA&I PT. DEPREC.CREA},ITEIoR - CLIENT
Aíţl9ŤţÄl PT'DEPR.CREA.- DEBIToRI DIvERs

DE RECUPERAT

DEUrcTIBlLA
colEcTAľA
NEEXlGIBILA

395805,83
26{?155

L1492
71i555

9055

104155;
?4 5814

295142
66609

15ł5603,41'
620101 98

62010r 98
704063,08

511037,11
206681,26
L91122
3332s8
239936
{03{4
25382,36
28599,8{

216823,40
18921,28

145,
2645089

1{528
i1?555

9055

1043261
7{i00s
296256

66675
1913491,

63970,37
Ą39322,
704063r
511037,
19429?ĺ 6{

197285
333250
239936

45631,84
10014, 6l
35861,06

216823, {0

891545,
2121230

146{6
?1?555

216
9055

75022,
1129890
809047

320843
12228

154 6603,
62010,
62010ł

704063,
s1183?,
206681,
2r3634
3332s8
239936
,r03{{

6716?, 58

28599, 84

276823t
?4 4065,

3n31,1,1

:

5281 t

,,:,

366887,71

22

1959,

891400,14
821{l

118

216

75022,
86629
620Ą2

2Ą587

55s3

12383,62
16349

'?44065,

9757152,

419
Ą2l
423
425
426
42't

428r
431

4 3I5
4316

436

Ą42
4423
4Ä2Ą

4426
Ą421

4Ą28

4{4

4ą6
ą482
461

Ą62

471

{81

491

Ą96

5121

sr2101
512102
512103
512104

512401

512403
512409
51 2410

5i9i

5311

531{
5Ą2
5420r
5Ą202

10

02

IÂ BANCI IN ĹEI
tA BANCI IN T,ET-BANCA T'EROVIARA

[A BĂNCI IN LtI-BcR
tA BA}ICI IN tEI-TREZMERIE 1

tA BAl\lcI IN VAIoTÂ BcR
t'A BAl'lcI IN VN,UTÂ Bcl' cAnü'RI
IA BANCT IN VALUTA BTRL
tA EANCI IN VAI,UTA I,EUMI

BANCARE PE TERI'ĺEN scURT

DE TREZoRľ':RII

DE TREZORERIE DEPLASARI
AVAI'ISURI OE TREZORERIE CUMPARARI

vIRÂMENTE INTERNE

iN
]N

IN

IN

IN

IN
IN
IN

LEI-GARN,ITII

VAIUTA BANCA

CONTURI I,A BANCI

CONT{JRT

CONTURI

LA BANCI

tA BÄ!łcI
tA BNłCI
LA BANCI

tA BANCI

IN LĽI
IN VALUTA

LEI*TRüZoRERIE 2

LEI-POPRIRE BCR

trjI_PoPRIxI 1TţÂNSILV

tEI_B. ľRANSItvA}łŢA
tEI.B.IEUI4I
VAIUTA

LA BANCI
IÂ BANCI

76041,
50454,12

1533r 54

2493, Ą6

15022,60

16?0

28'12,05

{56309, 87

26ą t
413t

4 55366,
206t

8,

1993,

Ą'l7Ż,
4'1L2,

983578,59

7ĄĄ711L,1 Ą

5361597,68
198s00
395628,62

1460110, {{

6001139,05
4786312,86

6tzg
4780r 3l

1210032,81
6,'12

26Ą5261,ĄĄ
218286, 49

199655,

18630, 51

36582, 64

36282,64
300

25935

28

7452132,58
5399222,98
199954,49
3646?1

1462407, l1
920

6440s05,

1652010, 6{

212,82
2116143,
217313,01
198682,50
18630,51
36582,64
36282,6Ą

300

4786312,86
205, {0

2Ą951

L't64,

8,29
7462982,Ą9

1993,39
645-lĄ48,92
{786312,86

210t59
5253,71

1665398,94

18630,51
36582,64
36282|6Ą

300

?517819,
5412051,80
200033,5{
3981221
L5022ł
25935
1670

2645261,Ą4

20Ą368,

28

2!Żt

1Ą52132t

5399222,
199954,
364 671

I 4 6240?, 1l
920

64 40505,73
4?86312,

205r
176{,01

1652010, 64

2r2,92
3160321,75
21?313,01
198682,50
18630,51
36582,64
36282,64

300

24951

28

16943,

65,

3489,
13308,

5686, lE
5686,10

65686,
7Z82Bt

't9,

334 51,
75022,

978

16?0

8,

5't5t

30

5r5054,

5121

512 101

512102

512104

512105
51210?

512108
5I2109
512i10
5124

51240i
5L2402
5r2403
5124 09

512410

5311

5Ą2
54201

5Ą202
58r

zu7b7vlt9:2
16563{,14

25409,14
9553,39

1109ł,12
1195??,49
248448,54
20853,28

1003171, 60

21019,46
84163, B0

23322,26
26299,38

327?00
3000

L023,62
34598,53
3Ą102,14
27588,10
5I0?0,06

349310,46
348445,56

2632't12

zulb t\lt92
165634, t{
25409,14

9553,39
11094, 12

1195?7,49
2Ą84ą8,5Ą
20853,28

r003171, 60

2'1079, Ą6

8{163,80
23322,26
26299t38

327i00
3000

L023t62
34598,53
34102r 14

27580,10
5i0i0, 06

349370,46
348445,56

2632112

zg161ELt92
165634, 14

25{09, 14

9553,39
11094,12

1195??,49
248448,5{
20853,28

1003171, 60

21019 l ą6

84163,80
23322t26
26299,38

321100
3000
1023,62

34598, 53

3{ 102, 14

27588,10
51070,06

3{9370,46
348445,56

26321L2

zg1b1ţl,92
16563{,
25Ą09,
9553,

11094,
7L9511 |

248ĄĄ8,
208s3,

10031?1,60
2't019,46
84163,80
23322t26
26299t38

327100
3000
t023,62

34598,53
3Ą"102,Ią

27588,10
51070,06

349370,46
348445,56

26321t2

14

l4
39

l2
49

5{
28

602L
6022
602Ą
6028
603

604

605

607

61i
612
613

621

623
624
625
626
621

628

CHELTUIEtI cu MTERIÂLE coNsUl'łABJtB
cllEtÎUIEtI cu },ĺATERIĺ\IBLE AUXILIARE

cHELľUtEti PRIVIND coMBusTIBILII
CHELTUIELI PRIVTND PTESELE DE SCHIMB

CHELŤUIEII PRIVIND ALÎE t1AT.coNsUMBItE
CHELT. PRIVTND MAT, DE NATURA OB.INV.
cHEtT. PRIVIND HATERIALEtE NESIţCATE

PRIVIND ENERGIA SI APA .

PRIVIND !ü\REI)RILE

DE INTRETINERE e REPAnĂTII
c0 REDEV.,ĺ,0c'DE GEst.6 cltlR'
CU PRIMELE OE ASIGUR,ARE

CU COI..ABORAIIRII

' PRIVIND co.ĺŢsIoANEtE sI
.DE PR0ľocot,REcInMA sI
.cU ľRÄNSP.DE BUNURI sI DE

.cu DEPLASARI. DETASARI sI TRĂNSFER.

.PosTAtE sI TĐG DE ľELECoMuNICATII

.CU SERVICIILE BANCNRE SI ASIMII,ATE

CHEtT.CU SERVICIILE TJXECUT.DE TERTI

.cu ALTE lltPoz.,TAXE ţ vARsAl''.AsIM.

PRIME

cu PERSONALUTUI

bur
602

6021

6022
6024
6028

603

604

605

60?

611

612
613

621
622
623
62ą
6Ż5
626
621

628
635

641
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703
70{

i06
?0?
i1t
122

758

7583

7588

165

I
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cotłT
SOID INITIAT

tDl tcl
RUIAJ cÜtlUĹAT

ĺDl lc1

ToľAI SUME

tDl ĺc]
scLD I'IN.ĄL

tnl lcl coM

6Ą2Ż

6458

646

658

6581
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S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU

NoTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNcHBIłľp
LA 31 DECEMBRIE 2OI9

Aceste situaţii financiare sunt pľezentate de S.c. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu şi incoľpoľează
rezultatele operaţiuniloľ societăţii.

obiectul pľincipal de activitate al S.C. INDEPENDENŢA S.A SIBIU îl ľepľezintă pľoducţia şi
comeľcializaľea de maşini şi utilaje specifice în industľia metaluľgică.

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMoBILIZĂRI NECORPoRALE

Cost Deprecieľe cumulată Valoare netă
Sold la 01.01.2019 6.2t4 s.765 449
Sold la 3I.|Ż.2019 6.214 449 0
Imobilizările necorporale include concesiuni, bľevete, licenţe, mărci, dreptuľi şi valoľi similare şi alte

imobilizări necorporale.

B. IMoBILIZĂRI CoRPoRALE

Terenuľi,
construcţii,
investilii

imobiliaľe

Instalaţii
tehnice
şi maşini

Alte instalaţii,
utilaje,mobilieľ

Imob.
coľporale în

cuľs şi avansuľi
Total

CostlEvaluaľe
Sold la 01.01.2019 12.05r.t60 6.310.880 r8.362.640
Creşteľi 9.s30 rzt.r20 130.650
Dif.din reevaluaľe 1 7 151.1 84 17.1 5 1.1 84
Reduceri 664.4s8 30s 9.530 674.293
Sold la 31.12.2019 28.548.016 6.3r0.575 111 s90 34.970.181
Depľecieľe cumulată
Sold la 01.01.2019 498.866 4.916.Ţ54 5.4t5.020
Depľeciere în curs an r6s.s92 292.602 458.r94
Diferenţe din ľeeval.

664.458 304 664.762Reduceri
Sold la 31.12.2019 5.208.452 5.208.452
Pľovizioane
Sold la 01.01.2019
Provizioane în curs an 1,7.424 t7.424
Reduceľi

17.424 17.424Sold la 3L12.2019
Valoaľe contabilă
netă la 01.01.2019

tt.999.694 1.93 1.556 13.93r.250

r.102.r23 111.590 29.744.305Valoaľe contabĺlă
netă la 3t.12.2019

28.s30.592



Terenurile la3l.l2.2019 au o valoare contabilă de 23.585.136,80 lei şi reprezintă o suprafa1ă de25I.020
mp.

Reevaluaľea imobilizărĺloľ corpoľale

La 3Ţ.12.2002 imobilizările corporale au fost reevaluate în confoľmitate cu HG 40312000. Suľplusul din
reevaluaľe, a fost creditat în contul de ľezeľve din reevaluare în cadrul capitaluľiloľ proprii. La 3I.IŻ.2003
imobilizăľile coľpoľale au fost ľeevaluate în confoľmitate cu HG 155312003. Difeľenţele din reevaluare au fost
afectate ľezerveloľ din ľeevaluare din cadrul capitaluriloľ proprii. La 3I.12.2004 societatea a procedat la
reevaluarea activelor imobilizate neľezultând modificaľea capitalului propľiu.

La 31.12.2005 societatea a procedat la ľeevaluaľea terenurilor , iar la 3LI2.2006 , 3Ţ.12.2007, 31.12.2008 ,

3LI2.2009 ,3I.l2.20|0,3L12.20I2 şi la 3l.12.2016 s_au reevaluat teľenuľile, construcţiile şi utilajele utilizând
opinia unor specialişti, angajaţi ai societăţii. La 31.12.2013,3l.IŻ.2016 şi 3I.l2.20I9 construcţiile au fost
reevaluate de un expeľt autorizat, iaľ terenurile de cătľe specialişti din cadrul societăţii.

Minusurile din ľeevaluare ' au diminuat contul de rezeľve din reevaluare în cadrul capitaluľiloľ pľoprii.
Valoarea celorlalte imobilizări corporale este prezentată ťre la cost istoric indexat în conformitate cu hotăľâľile
guvernamentale, aşa cum am prezentat mai sus, fie la cost istoric.

Imobĺlizăľi coľpoľale ipotecate, gajate şi ľestľicţionate

La 31 decembrie 2019 societateaaveaurmătoaľele active ipotecate:

(D Confoľm acoľdului de garantaľe 7lBCl20I5l30.06.20l5' BANCA TRANSILVANIA pune la dispozi1ia
societăţii un plafon pentru emiterea de scľisori de garanţie în limita sumei de 500.000 EURO. Gaľanţia este
constituită din ipotecă mobiliaľă de ľang I pe soldul conturilor deschise la bănci şi ipotecă imobiliară de rang I
asupľa pľoprietăţii imobiliare înscľisă în CF 1 14408' nľ. Top 7l2l2lIl5lI, 7I2l2ltlslYII' 7l2l2lIlslIX, proprietate
a societăţii.

(II) Confoľm acoľdului de garantare 82l779ll1.05.2015, BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ pune la
dispoziţia societăţii un plafon de credit în limita sumei de 500.000 EURO. Garanţia este constituită din ipotecă
mobiliaľă de ľang I pe soldul conturilor deschise la bănci şi ipotecă imobiliaľă de rang I asupľa propľietăţii
imobiliaľe înscľisă în CF 103527 Şelimbăr şi 122384 Sibiu, nr. Top 7l2l2l1/1ll7,712/2/I/1/18 pľoprietate *
societăţii.

DIRECTOR DIRECTOR ECON
ING ECâ.
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NOTA 2. PROVIZOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumiľe pľovizion Sold la 01.01.2019 Transferuľi în cont Transfeľuri din cont Sold la 3Ţ.l2.20l9

Provizioane pentľu litigii

Provizioane pentru gaľanţii 185.203 47.s83 168.476 64.3t0

Provizioane pentru teľm.
contract munca

r0r.244 69.066 170.310

Alte provizioane pentľu riscuľi
şi chetuieli

79.454 -6.604 72.850

365.901 110.045 168.476 307.470TOTAL

Societatea are constituite, la data de 3l.I2.20I9, pľovizioane pentru pľodusele vândute şi aflate în
garanţie |a data bilanţului conform cerinţeloľ prezentate din IAS 37 "Ptovizioane, datoľii şi active contingente'' în
sumă de 64.3|0lei, pľovizioane pentru teľminaľea contľactului de muncă de 170.310 lei şi provizioane pentru
concedii neefectuate de 72.850 lei.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC
ING. ŢIRoGA EC. TRoANCĂ Io

)



Repaľtizările de mai jos au fost ňcute de societate confoľm Legii nr.31 l 1990 pľivind societăţile
comeľciale.

Exerci1iul financiaľ încheiat la
3t.12.2018

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.t2.2019

Pľofitul net de repartizat:
Rezerva legală
Acoperiľea pieľderii contabile
Fond de paľticipaľe a salariaţiloľ la
pľofit
Surse proprii de finanţare
Dividente
Pľoťrt nerepartizat

La Adunarea Generală a Acţionaľilor se va discuta şi se va supune aprobării bilanţul contabil pentľu
exeľci1iul financiaľ încheiat |a 31.l2.20l9.

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIRoGA



NOTA.4. ANALIZA REZULTATULU DIN EXPLOATARE

Indicatorul Exerci1iul financiaľ încheiat la
3I.I2.Ż0I8

Exeľciţiul ťtnanciaľ încheiat la
3r,r2.2019

1. Cifra de afaceri netă 5.305.118 4.657.908
2. Costul bunuľiloľ vândute şi
serviciilor prestate (3+4+5)

4.445.548 4.465.371

3. Chelt. activitătii debaza 1.7s5.720 3.1 18.281
4. Chelt. activ.auxiliare
5. Chelt'indiľęcte de prod. 2.689.828 1.347.090
6. Ręzultatul brut afeľent cifrei
afaceri nete (1-2) 859.570 19Ż.537

7. Chelt.de desfacere 223.277 223.268
3.490.813 1.385.537
r.652.559 122.334

10. Rezultatul din exploataľe (6-7-8+9) -r.20L96r -t.293.934

8. Chelt.de
. Alte venituľi din loataľe

Pentru deteľminarea structuľii chetuieliloľ în vedeľea determinăľii rezultatului de exploataľe conduceľea a
folosit estimăľi şi calculaţia realizatäîn anii 2018 şi 20l9 pentru o gamă de pľoduse consideľată semnificativă.

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIRoGA VAS

tNĐ
s.A.

DIRECTOR
EC.

32-Ż1oa1
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Teľmen de lichiditate
Cľeanţe Sold la 31.12.2019

sub 1 an peste I an
Creanţe comerciale 1.007.753 1.007.753
Efecte de comeľţ de primit

Sume de pľimit pľivind interesele de paľticip.

Alte cľeanţe, inclusiv creanţe fiscale si creanţe
pentru asig. sociale 384.279 384.279

Alte creanţe
TOTAL 1.392.032 r392.032

NOTA 5. SITUATIA CREANŢELoR ŞI A DAToRIILoR

Termen de

Componenţa detaliată a cľeanţelor şi datoriiloľ este explicată în notele nr.l2."Creanţe comeľciale '',
13. ''Alte creanţe" ,15. ''Datoľii comerciale ce trebuie plătite întľ-o perioadă de un an'',
16.'' Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datoľii pentru asiguľările sociale ce tľebuie plătite într-o

perioadă de un an".

z
DIRECTOR GENERAL DIRECTOR

EC. TRoANCĂ I

\_
k

Datorii Sold la 31.12.2019
sub 1 an 1-5ani 5ani

Datoľii comerciale 1.450.968 1.460.958
Avansuri încasate în contul comenzilor

de la clienţi 891.400 891.400

Împrumutuľi din emisiuni de oblig.

Sume datorate institutriilor de cľedit 515.054 515.054
Efecte de comeľţ de plătit
Sume datoaľte privind inteľesele de

participare

Alte datorii, inclusiv datorii fiscale
şi datoľii pentru asig. sociale 298.29r 279.684 18.607

TOTAL 3.r55.713 3.r37.106 18.607

ING. ŢIRoGA V iu-



NoTA 6. PRINCIPII. PoLITICI ŞI METoDE CoNTABILE

Bazele întocmiľii situaţiiloľ Íinanciaľe

Situaţiile financiare ale S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU afeľente exerciţiului încheiat la 3l.I2.20I9
sunt întocmite în conformitate cu Legea nr.82l 1991, Legea contabilităţii, modificatá şi completată şi cu
Reglementările contabile confoľme cu diľectivele euľopene aprobate pľn oľdinului Ministeľului Finanţeloľ
nr.1802/2014.

Pľezentele ľeglementări tľanspun paţial pľevederile Directivei 20I3l34lUE a Paľlamentului Euľopean şi a
Consiliului pľivind situa1iile ťlnanciaľe anuale, situaţiile financiaľe consolidate şi rapoaľtele conexe ale anumitor
tipuľi de întreprinderi, de modificare a Directivei2006l43lcE a Paľlamentului Euľopean şi a Consiliului şi de
abrogare a Diľectivelor 78l660lCEE şi83l349lCEE ale Consiliului, publicată în Juľnalul oťrcial al Uniunii
Europene nr. L 182 din data de 29 iunie 2013.

Evaluaręa posturilor cupľinse în situa1iile ťtnanciare ale societăţii s-a efectuat în acord cu pľincipiile contabile
geneľale acceptate: principiul continuită1ii activităţii, pľincipiul peľmanen1ei metodelor, pľincipiul prudenţei,

* 'ncipiul independenţei exerci1iului, pľincipiul evaluării separate a elementeloľ de activ şi pasiv, pľincipiul
intangibilităţii, principiul noncompensării, principiul pľevalenţei economicului asupra juridicului, principiul
pragului de semniťrcaţie.

Nu există abateľi de la pľincipiile şi tľatamentele contabile de bazá. Un activ, respectiv o datorie, este
recunoscută atunci când:

- este posibil ca aceasta să aducă societă1ii beneťrcii economice viitoaľe, respectiv să genereze ieşiľea
acestora.

- costul său sa fie evaluat în mod cľedibil.
Societatea a uti|izat raţionamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie să ťre

prezentat în bilanţ, ci trecut în contul de profit şi pieľdere. De asemęnea, ľaţionamentul pľofesional a fost utilizat şi
la luarea decizięi ręferitoaľe la nęcesitatea înregistrării activelor în categorii sepaľate sau intr-o singură categorie
comună.

Pentru evaluarea elementelor din bilanţ s-au utilizat uľmatoarele ľeguli:
a. La data intľăľii în patľimoniu bunuľile se evaluează şi se înľegistrează în contabilitate la valoaľea de

intľaľe, denumită valoare contabilă, caľe se stabileşte astfel:
_ bunuľile ľepľezentând apoľt la capitalul social, la valoarea de apoľt stabilită în urma evaluării efectuate

potrivit legii, în funcţie de pľeţul pieţei, utilitatea, staľea şi amplasarea acestoľa;
- bunuľile procurate cu titlu oneros' la valoarea de achiziţie, denumită cost de achizi1ie;
- bunurile produse în unitatea patľimonială, la costul de producţie.

Costul de achizi1ie al unui bun este egal cu pľeţul de cumparaľe, taxele neľecupeľabile, de tľanspoľt -
aprovizionaľe şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intľarea în gestiune a

bunului respectiv.
Costul de produc1ie al unui bun cupľinde: costul de achiziţie al mateľiiloľ pľime şi consumabile, celelalte

cheltuieli directe de producţie, pľecum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocate în mod ľaţional ca Íiind
legate de fabricarea acestuia.

Cheltuielile generale de adrninistľaţie şi cele financiare nu se includ în costurile de pľoducţie.
Cheltuielile de desfaceľe nu se includ în costul de pľoducţie al unui bun.

b. Evaluarea elęmentelor patľimoniale cu ocazia inventaľierii se face la valoaľea actuală a fiecaľui
element, denumită şi valoare de inventaľ stabilită în funcţie de utilitatea bunului, staľea acestuia şi pľeţul pieţei.

c. La incheierea exerci1iului elementele patľimoniale se eva|ueaző şi se reflectă în bilanţul contabil la
valoarea de intraľe în patrimoniu, ľespectiv valoaľea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventaľierii,
efectuându-se coľecţiile ce se impun.



IMoBILIZĂRI NpcoRPoRALE

( 1) COSr
( i ) Progľame infoľmatice
Costuľile pentru dezvoltarea sau întľeţinerea progľameloľ infoľmatice sunt ľecunoscute ca şi o cheltuială,

în momentul în care sunt efectuate.
Cheltuielile caľe deteľmină prelungirea duratei de viaţă şi mărirea beneÍiciilor progľameloľ informatice

peste specificaţiile ini1iale sunt adăugate la costul oľiginal al acestora. Aceste cheltuieli sunt capitalizate ca
imobilizări necoľpoľale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizăľiloľ necorporale.

( ii ) Alte imobilizări necoľpoľale
Toate celelalte imobilizări necoľporale sunt ľecunoscute la cost de achiziçie.
Imobilizările necoľporale nu sunt reevaluate.

( 2 ) AMORTTZARE
( i ) Progľame informatice
Chcltuielile de dezvoltare a pľogramelor informatice capitalizate sunt amortizate folosind metoda liniaľă

pe o peľioadă între 3 şi 5 ani.
( ii ) Alte imobilizări necorpoľale
Brevetele, măľcile şi alte imobilizări necoľporale sunt amortizate folosind metoda liniaľă pe durata de

viaţă utilă a acestora, daľ nu mai mult de 20 ani. Licenţele afeľente dreptuľiloľ de utilizaľe a pľogľameloľ
infqrmatice sunt amortizatepe o perioadă de 3 ani.

IMoBILIZĂRI coRPoRALE

( I ) COST/EVALUARE

Imobilizările coľpoľale sunt evaluate ini1ial la costul de achizi1ie.
o paľte din imobilizárile coľpoľale au fost ľeevaluate inbaza HG. 945 l 1990, HG. 500 l 1994 şi nr.983 /

1998, pľin indexarea costului istoľic cu indici pľescľişi în Hotarările de guveľn . Cľeşterile valoľiloľ imobilizăľilor
coľpoľale ľezultate din aceste reevaluări au fost creditate ini1ial în rezerve din ľeevaluare, iar ulterior cu excepţi^
HG. 983 l 1998 în capitalul social, în confoľmitate cu prevedeľile ľespectivelor Hotărâri de guvern.

La 3I.12.2002 imobilizárile coľpoľale ale societăţii au fost ľeevaluate în conformitate cu HG. 403 l
2000.În confoľmitate cu HG 4O312OO0 costul istoľic sau valoarea rezultatá pľin aplicaľea hotăľâľiloľ de guvem
anterioare pľivind reevaluarea imobilizărilor corporale şi amoľtizarea cumulată a fost indexat cu indicii cumulativi
de inflaţie întľe data achizi1iei sau a ultimei ľeevaluări şi data bilanţului.Totodată, HG 40312000 prevede
necesitatea ajustăľii valorii indexate prin compaľaţie cu valoare de utilizaľe şi valoarea de piaţă. Creşteľea valorii
contabile rezultatăîn uľma acestor reevaluări a fost cľeditată în ľezerva din reevaluare.

La 3I.12.2003,2004 ,2005 ,2006 ,2007,2008 , 2009,20Ţ0 
'20II, 

2012 imobilizăľile coľpoľale ale
societăţii au fost ľeevaluate conform HG. 1553 l 2003. La 3l.l2.20l3 , 3I.12.20l6 şi 31'.12.2019 construcţiile au
fost ľeevaluate de un expeľt autorizat, iaľ teľenuľile şi utilajele de către specialişti din cadrul societăţii.oMFP
I802l20I4 pľevede că reevaluarea imobilizárilor corporale se efectuează în vederea determinării juste a valorii
acestora. Suľplusul din reevaluaÎą a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitaluľilor proprii.
Minusul din ľeevaluare a diminuat fondul de rezervä din reevaluaľe.



( 2 ) AMORTTZARE

Amoľtizarea se calculeazäla valoarea analitică, utilizându-se metoda liniaľă de-a lungul duľatei utile de
viaţă estimatá a activeloľ,după cum urmează:

Activ
Construcţii
Instalaţii tehnic şi maşini
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

Ani
5-45
3-Ż0

3-30

Teľenurile nu se amortizeazá deoarece se consideľă ca au o duľată de viaţă indefinită.

STOCURI

Stocuľile sunt înregistate la cea mai mică valoaľe dintľe cost şi valoarea realizabilă netă.
Costul este deteľminat, în general pe baza costului mediu pondeľat. Costul produseloľ ťrnite şi în cuľs de

execuţie include mateľialele, foţa de muncă şi cheltuielile de producţie indirecte afeľente. Valoaľea de vânzaľe
netă este estimată pebazapľeţului de vânzare diminuat cu costurile de finalizaľe şi chetuielile de vânzaľe.

CREANTELE COMERCIALE

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea ľealizabilă anticipată. Provizionul pentru cľeanţele
inceľte sunt calculate ca difeľenţă dintre valoaľea facturată şi valoarea ľecupeľabilă.

NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numeraľul şi echivalentul de numeľaľ sunt evidenţiate în bilanţ la cost. Pentľu situaţiile fluxului de
numeľaľ' numerarul şi echivalentele acestuia cupľind numeľaľ în casă, conturi la bănci, investi1ii financiare pe
termen scurt, net de descopeľitul de cont. In bilanţ, descoperitul de cont este pľezentat în '' Datoľii ce tľebuie plătite
' 'ľ-o perioadă de un an _ sume datorate institu1iile de cľedit''.

CAPITAL SOCIAL

Acţiunile oľdinare sunt clasificate în capitaluľile proprii.

DATORII

Datoľiile sunt înľegistrate |a valoaľea nominală care apľoximeazá valoarea justă a sumelor ce uľmeazá a ťl
plătite pentru bunurile sau serviciile pľimite.



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Pľovizioanele pentru ľiscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligaţie
legală sau implicitá rezultatá din evenimente trecute, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de
resurse care încoľporeazá beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce pľiveşte
valoarea obligaţiei.

Garanţii pentru bunurile vândute

Societatea recunoaşte obliga1ia să repare sau să înlocuiască produsele vândute şi aflate încă în garanţie la
data bilanţului. Acest pľovizion este calculat pebazanivelului de ľeparaţii şi înlocuiľi estimat.

IMPOZITARE

Societatea înľegistreză impozitul pe proťrt curent pe baza pľofitului impozabil din rapoľtările Íiscale
confoľm legislaţiei ľomâneşti relevante.

RECUNOASTEREA VENITURILOR

Veniturile se referă la bunurile vândute şi la seľviciile furnizate.
Venituľile din vänzárile de bunuľi sunt recunoscute în momentul în caľe societatea a tľansfeľat

cumpărătorului principalele riscuri şi beneficii asociate deţineľii bunuľilor.
În aceste situaţii Íinanciare, venituľile şi cheltuielile sunt pľezentate la valoaľea brută. În bilanţul contabil,

datoriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt pľezentate la valoaľea netă în momentul în caľe există un drept de
compensaľe.

CIFRA DE AFACERI

Cifľa de afaceri reprezintă sumele factuľate şi de facturat, nete de TVA şi rabatuľi comeľciale, pentľ'
bunuri livrate sau seľvicii prestate teţilor.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuielile de exploatare sunt ľecunoscute în perioada la care se referă.

10



MANAGMENTUL RISCULUI FINANCIAR

Prin natura activităţii efectuate, societatea este expusă unoľ ľiscuľi variate care includ: ľiscul de credit,
riscul valutar, riscul de ratä a dobânzii şi riscul de lichiditate. Conducerea uľmăreşte ľeduceľea efectelor potenţial
adverse, asociate acestor factori de risc,asupľa peľformanţei financiaľe a societăţii.

i) Riscul de cľedit
Societatea este supusă unui ľisc de credit datoľat creanţe|or comeľciale şi a celoľlalte tipuri de creanţe.

Referinţele pentru cľedite sunt obţinute în mod noľmal pentru toţi clienţii noi, data de scadenţă este atent
monitoľizată şi sumele datorate după depăşirea teľmenului sunt uľmăľite cu promptitudine.

iĐ Riscul valutar
Societatęa este expusă fluctuaţiiloľ de schimb valutaľ pľin datoria geneľată de împľumutuľile exprimate în

valută. Datorită costuľiloľ mari asociate, politica societăţii este să nu utilizeze instrumente Íinanciaľe pentru
diminuarea acestui ľisc.

iii) Riscul de ľată a dobänzii
Riscul ratei dobânzii reprezintă ľiscul ca valoaľea unui instľument ťrnanciaľ să fluctueze ca urľnaľe a

vaľiaţiei ratei dobânzilor de pe piaţă.
Fluxurile de numeľar operaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile ľatei dobânzilor în pľincipal

datorită împrumuturilor în valută.
Societatea încheie contracte de împľumuturi în lei la ľate vaľiabile ale dobânzii. Societatea încearcă să

anticipeze variaţiile viitoare ale rateloľ dobânziloľ în momentul în care încheie aceste contracte.

iv) Riscul de lichiditate
Riscul lichidităţii , denumit şi risc de finanţare, repľezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăţi în

acumulaľea de fonduľi pentru a_şi îndeplini angajamentele asociate instumentelor financiaľe. Riscul lichidităţii
poată să apaľă ca uľTnaľe a incapacitá1ii de a vinde ľapid un activ fltnanciar la o valoare apľopľiată de cea justă.

Managmentul pľudent al ľiscului de lichiditate implică menţineľea de numeľar suficient şi a unoľ linii de
credit disponibile.

Politica societăţii referitoaľe la lichidită1i este de a păstra suťtciente lichidita1i astfel încât să îşi poată
achita obligaţiile la datele scadenţelor.

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIRoGA VASILE

DIRECTOR ECONOMIC
EC. TRoANCĂ

-rľtľU _
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NoTA 7. ACŢIUNI ŞI oBLIGATIUNI

a. Acţiunĺ

Structuľa acţionariatului la 3l.12.2019 se pľezintă astfel:

100,0000

Capitalul social nu a suferit modificări faţă de anul 201 8, valoarea lui la 3I .l2.20I9 Íiind ca în
prezentarea de mai sus.' Toate acţiunile sunt comune, au fost subscľise şi sunt plătite integral la 3I.I2.2019.Toate acţiunile au
acelaşi dľept de vot şi au o valoaľe nominală de 2,5 RoN pe acţiune.

b. oblĺgaţĺuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligaţiuni la3l.IŻ.20l9

DIRECTOR
ING VASILE

DIRECTOR
EC.

Număľ de actiuni Suma o/o

SIF Transilvania 1.s30.636 3.826.590,00 53,3008
Geoľgescu Ioan 339.399 848.497,50 1 88,811

Trestok Gľoup Limited Nicosia 287.40r 718.502,50 I 10,008
Persoane Fizice 704.434 1.761.085,00 24,5303
Peľsoane Juridice 9.8Ż4 24.560,00 0,342r

Total 2.871.694 ?.179.23s,00

t2



a)

NoTA 8. INFoRMAŢII PRIVIND SALARIATII. ADMINISTRAToRII
SI DIRECTORII

Salarĺzarea diľectoľĺloľ şi admĺnistľatoriloľ

3r.t2.20r8 31.r2.20r9
Salarii de plata la sfârşitul peľioadei
Administľatori 0 0
Directori 4.s02 4.502
Total 4.502 4.502

Societatea nu a acordat avansuľi sau credite diľectoľilor sau administratoľilor în cursul exerci1iului fllnanciar
încheiat la 3 I .12.201 9 şi respectiv 3 ţ .12.20 I8.

De asemenea nu există obligaţii viitoare asumate de societate în numele diľectoľilor sau a administľatoľiloľ la
3I.Ţ2.2019 şi respectiv 3 L.l2.Ż0l8.

b) Salariaţi

Personalul din S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu este foľmat din angajaţi cu contract de muncă. Există un
contľact colectiv de muncă pentľu toţi angajaţii, iar fiecaľe dintľe aceştia are un contract individual de muncă.

Număľul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum urmează:

31.12.2018 3r.12.2019
Personal administľativ 28 24
Personal în pľoducţie 46 38

TOTAL: 74 62

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR
ING. ŢIRoGA VASILE EC.

31.r2.2018 3l.IŻ.20I9
Cheltuiala cu salaľiile:
Administľatoriloľ 133.044 162.220
Directoľiloľ 220.840 165.480
Total 353.884 327.700

E .t-troo'
***
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NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI Realizat2019 Realizat 2018

4.r Indicatori de lichiditate

4.1. l Lichiditate curentă :
Acţirrscrĺľsntę s.206'047

= 1,66Đá.Ëoťii€urËnt6 3.137.L06
Lichiditatea curentă reflectă măsura posibilităţii ca elementele
patľimoniale curente să se hansforme în lichidităţi, în vedeľea
satisfacerii obligaţiiloľ de plată exigibile.orice valoaľe peste 2 este
considerată adecvată

r,66 3,24

4.l .2 Lichiditate imediată :
5.20 6.047 - 4.469.7 65 : 0,23

Lichiditatea imediată reflę"" -'uť'iJ;iĺ6"u." t.""o.".ia de activ a
agentului economic acoperă datoľiile pe termen scurt ale acestuia,
iar o valoare mai mare de 0,5 este considerată corespunzătoare

0,23 0,78

4.2 Indicatoľi de risc

4.2.l Indicatorul gľadului de îndatoraľe :
Ea3itď fmpľuĺnxlttt * 10F

{ĺpitaÎ Prppľţrr 31.561,205
Pentru indicatorul gradului de îndatorare o limită de 0'5, cu condiţia
ca rata profitului ob1inută de sociętate să fie superioară ratęi
dobânzii aferente creditelor bancare contractate de societate pe termen
lung, este satisfácătoaľe.

4.2.2 Indiçatoľ pľivind acoperirea dobânzilor :
Đľn*tĺnaĺrĺt'se plě$i dob"şi inr'pş"ofi* : nr.ori

- u--sm- -

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câtę ori pot Íi
Acoperite cheltuielile cu dobânda din pľofrtul înaintea plăţii
dobânzii şi impozitului. Cu cât valoaręa indicatorului este mai mică
cu atât poziţia societă1ii este mai riscantă.

4.3. Indicatoľi de activitate

4.3.I Yiteza de rotaţie a stocurilor :
toerutr ĺÉnzëľiloł

Stoĺul ĺnłdirĺ
: nľ.orl

3.790.813 :0,74 rotaţii
5.120.509 0,74 0,68
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4.3.2 Număľul de zile de stocare:
* 365 zilę:

5.120.509 * 365 : 493,03 zile
3.790.813 493,03 zile 540,23 zile

4.3.3 Yiteza de ľotaţie a debiteloľ-clienţi :
* 365 zile:

7.294.408 * 365 : Ţ0I,43 zile
4.657.90A 101,43 zile I3I,6I zile

4.3 .4Y iteza de ľotaţie a crediteloľ-fuľnizori :
SoId ĺĺed'ĺu fuľnÍgori * 365 zile :
&chŕ.zü$i

1.037.068
de buntłľi
* 365 : 81,27 zile

4.657.908
Pentru aproximarea achizţiilor de bunuľi se
utilizeaző costul vânzării sau Cifra de afaceri
Yiteza de ľotaţie a debiteloľ-clíenţi şi viteza de ľotaţie a cľeditelor-
fumizori nu au o limită optimă stabilită, însă, de pľefeľat este ca
perioada în carę se plătesc obligaţiile să fie mai maľe decât perioada în
caľe se înca'seazâ creanţele de la clienţi, fapt caľe conduce Ia obţinerea
unui cľedit comercial gľatuit şi implicit degajarea unui flux de numeľar
pozitiv.
Yiteza de rotaţie a dębitelor_ clienţi expľimă număľul de zile până la
datala care debitorii îşi achită datoriile cătľe societate şi aľată astfel
eficacitatea societăţii în colectarea creanţeloľ sale. Cľeşterea
numărului de zilę poate implica probleme legate de contľolul cľeditului
acoľdat clienţiloľ. Yiteza de rotaţie a cręditelor-furnizori exprimă
numărul de zile de cľeditaľe pe care îl obçine societatęa de la fuľnizorii
săi.

8I,27 zilę 58,05 zile

4.3.5 Yiteza de rotaţie a activeloľ imobilizate :
ëţfra đg gfac*ľŕ

Äetĺve ţľngbü!izatg
4.657.908 :0,16 ľotaţii
29.811.080 0,16 rotaţii 0,40 rotaţii

4.3.6Yiteza de ľotaţie a activeloľ totale :
CÍf,l'e đ*.ĺŕeceri
jĺcttv* ţotn}e
4.657.908 :0,l3ľotaţii
35.024,388 0,13 rotaţii 0,26 ľotaţii

4.4 Indicatori de pľo fitabilitate

4.4. I Rentabilitate capitalului angaja :
pľoťlttrt inaţte* p}&ýi đob&nz.É:i şi ţnrpoxitpľof}t_

E8pitBţ ĺrĺEeist

31.56L.205
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4.4.2 Marja brută din vânzări:
* 100:

4.657.90A

4.5 Indicatorul privind rezultatul pe acţiune
Rezultatul pe acţiune : pľofit net atribuit acţiuniloľ comune

.PÉo#trrst

BIr.etçiuĺri

a'g?l''6ţ}ił
Rezultatul pe acţiunea de bază este calculat pľinîmpăţiľea rezultatului
net la numărul de acţiuni oľdinare încirculaţie lasňrşitul anului.

DIRECTOR
ING. ŢIROGA SILE EC.

***
32-Ż1 0.9'l

s.A.
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NoTA 10. ALTE INFoRMAŢI

a) Infoľmaţii cu pľĺvĺľe la pľezentaľea societăţiĺ

Sediul social al S.C. INDEPENDENŢA S.A. este situat în localitatea Sibiu, Stľ. Ştefan cel Mare,
Nľ.l52-l54.
obiectul de activitate principală este fabricaľea utilajelor pentľu metaluľgie.
Capitalul social de7.l79.235 lei este foľmat dintr_un număr de2.87I.694 de acţiuni a câte 2,5lei fiecaľe.
Totalul activului bilanţieľ la3l.l2.2019 este de24.59I.257 lei faţă de 20.760.555 lei cât era|a3l.I2.20l8

b) Modalitatea folosită pentľu expľimaľea în moneda naţională a elementeloľ
patrimoniale, a venituľiloľ şi cheltuieliloľ evidenţiate întľ_o monedă stľăĺnă

31

Principalele ľate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la
12.2019 sunt:

Rata de schimb
Monędă străină Abľeviere

3r.12.2018 31.r2.2019
Dolar SUA USD 4,0736 4,2609

Monedă unică euľcipeană EUR 4,6639 4,7793

c) Infoľmaţĺi refeľitoare la impozitul pe pľofit cuľent

Exeľci1iul financiar
încheiat

la3I.l2.20I8

Exerci1iul financiaľ
încheiat

la3I.l2.20I9
Profitul bľut -r.273.427 -1.365.825
Venituri neimpozabile
Elemente similaľe venituriloľ 212.803 40.786
Cheltuieli nedeductibile 13.134 25.Ţ0I
Profit impozabil pentru anul de ľaportare,

înainte de reportaľea pieľdeľii
-1.047.490 -Ţ.299.938

Impozit pe pľofit datorat ( minim)
Sume reprez.sponsoľizaľi in limita

pľevedeľiloľ legale
Recupeľare pierdere per.anterioaľă

Rezeľva legală deductibila
Profit impozabil -r.047.490 -r.299.938
Impozit pe pľoÍit datorat Íinal

t7



Cifľa de afaceľi

DIRECTOR GENERAL
ING. ILE

s.A.
32-210-91 >

***

.R DIRECTOR
EC.

Exerci1iul ťrnanciar încheiat la
3r.12.2018

Exerci1iul fînanciar încheiat la
31.12.2019

Venituri din vânzarea pe:

- piaţa inteľnă 1.516.390 1.937.ss9
- piaţa externă 3.788.728 2.720.349

Total 5.305.118 4.657.908

RON
Exerci1iul financiar încheiat la

31.12.2018
Exerci1íul Íinanciar încheiat la

3t.12.2019

Venituri pe piaţa exteľnă

Europa 3.788.728 2.720.349
Total 3.788.728 2.720.349



NOTA 11. STOCURI

Exerci1iul ťrnanciaľ încheiat la
31.12.2018

Exeľci1iul financiaľ încheiat la
3r.12.20t9

Materii pľime şi consumabile 2.265.086 2.t48.407
Provizioane pentľu materii prime şi

materiale consumabile
-875.356

Pľoductie în cuľs de execuţie 183.944 873.524
Pľovizion pt.prod.în curs de execuţie

6.053.275Produse ťrnite şi mărfuľi 4.309.227

Pľovizion pt.produse ťlnite şi mărfuľi - 2.735.167 -r.991.70r
Avansuri pentru cumpăľari de stocuľi 4.r14 5.664

Total 5.77I.Ż52 4.469.76s

DIRECTOR GENERAL
ING' ŢIRoGA VASILE

DIRECTOR
EC.
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Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.12.2018

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.12.2019

Creanţe comerciale:
Clienţi interni 1.135.984 1.003.963
Clienţi exteľni 445.080 3.790

Pľovizion pentľu clienţi incerţi (725.Ţ45) (744.066)
Avansuľi prest.seľvicii,lucrări

Total 855.919 263.687

NOTA 12. CREANTE COMERCIALE

s.A.
32-2XO-91 >

***

'toţł

NoTA 13. ALTE CREANŢE

.r-1
DIRECTOR EC'ONOMIC

EC. TRoANcĂ IołN
DIRECTOR
ING.

DIRECTOR DIRECTO

Exerci1iul financiaľ încheiat la
3Ţ.l2.20I8

Exerciţiul financiar încheiat la
3l.IŻ.20l9

Creanţe în legatuľă cu peľsonalul

T.V.A. de ľecuperat 1 89.148 379.27r
T.V.A. neexigibilă 17.801 4.0s8
Impozit pe proťrt

Taxe locale 5.015

Alte cľeanţe -debitori diverşi 4.338 5.288
Contribuţia priv.indemn. concedii med.

Fond risc şi accident
Alte creanţe cu bugetul statului 239.336
Pľovizion pentľu debitori diveľşi (4.338) (4.338)

Total 4s 1.900 384.279

oal3Ż"ŻĄ

E
s.Â.

ING. EC. cĂ IołN



NoTA 14. CASA ŞI CoNTURI LA BĂNCI

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.12.2018

Exerciţiul Íinanciar încheiat la
31.r2.20r9

Conturi curente la bănci şi numeľaľ caseľie
- în lei 80.760 71.373

456.310_ în monedă straină 16.943
Total s37.070 88.316

DIRECTOR G
ING. ŢIRoGA V

DIRECTOR ECONO
EC. TRoANCĂ

,,Ę

NOTA 15. DATORII COMERCIALE CE TREBUIE PLATITE
ÎNľn-o PERIoADĂ DE UN AN

Exeľci1iul financiar încheiat la
3r.r2.2018

Exerci1iul ťtnanciar încheiat la
3r.12.2019

Fuľnizori interni factuľi sosite:
- de stocuľi şi seľvicii 527.199 1.359.518
- dę imobilizări
Furnizoľi externi facturi sosite:

23.786- de stocuľi şi servicii
- de imobilizări

Fuľnizoľi facturi nesosite inteľni :

- de stocuri şi servicii 72.180 91.450
623.16sTotal r.450.968

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIRoGA VAS

DIRECTOR ECO
EC. TRoANCĂ

l(.. i\,/ .lĺ-/
Ş.4.
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Exeľci1iul financiar încheiat la
31.12.2018

Exerci1iul financiar încheiat la
31.r2.20r9

Datorii în legatuľă cu personalul 98.s28 97.558
Contributia la asieurăľile sociale 88.334 86.629
Contľibuţia la fondul de somai
Alte datorii sociale s.619 5.553
Impozit pe pľofit
Taxa pe valoarea adăugată de plată

Taxa pe valoaľea adaugată neex. 16.442
Impozit pe salarii 15.9r2 16.349

Alte datorii fa1ă de bugetul de stat

41.785 57.1s3Alte datoľii
Dividende de plată
Total 250.178 279.684

e)
"ý

DIRECTOR
ING VA

DIRECTOR
EC.



NOTA 17. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

Exeľci1iul ťlnanciaľ încheiat la
31.12.2018

Exerciţiul ťtnanciaľ încheiat la
31.r2.20r9

Poľţiunea curentă
Linie de credit 983.579 s15.054

Impľumuturi pe termen lung

Poľţiunea pe teľmen lung
Total 983.579 51s.0s4

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIRoGA VASILE

\
DIRECToR EcoNoMIč
EC. TRO

tľsö
s.A.

š sz-zĺołĺ )"
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NoTA 18. PRoDUCŢIA VÂNDUTĂ

Producţia vandută are uľmatoarea stľuctură:

DIRECTOR N3Đ
ING. ŢIRoGA V

s.Â.
EC.

gz-aągşl P
***

DIRECTOR MIC

ć''' 
\1

NOTA 19. CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME SI MATERIALELE CONSUMABILE

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.12.20t8

Exerci1iul ťtnanciaľ încheiat la
3r.12.2019

t3.823 6.724Utilaj minier
4.581.459 3.848.128Utilai metalurgic

Lant cu role s80 3.386
Echipament pneumatic

Piese schimb utilaj minieľ
Lucrări cu caracter industľial
Altele 709.2s6 799.670

5.305.118 4.657.908Total

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.r2,20r8

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.r2.20r9

1.803.392Cheltuieli cu materii prime
71.462Cheltuieli cu mateľiale consumabile

r.874.854 2.242.416Total

2.076.782
165.634

DIRECTOR G
ING. ŢIRoGA

D
EC.

OMIC

a
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Exerci1iul fînanciar încheiat la
31.12.2018

Exerciţiul financiar încheiat la
3t.t2.20r8

Chęltuieli cu pľovizioane pt. deprecieľea
stocuľiloľ
Cheltuieli cu pľovizioane pt. depľecieľea
creanţelor

-207.663 -2.Ţ24.335

Alte cheltuieli
Venituri din pľovizioane pt. depľecieľea
stocuľilor
Venituľi din pľovizioane pt. depľecieľea
cľeanţeloľ
Venituľi din creanţe ľeactivate
Total -207.663 -2.124.335

NOTA 20. AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE

DIRECTOR GENERAL
ING. ŢIROGA VASILE g2-2'ro-91 b

***
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NOTA 2I. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE

27.s88

DIRECTOR
ING. ŢIRoGA

DIRECTOR
EC.

Exeľci1iul financiar încheiat la
3t.l2.Ż0I8

Exerci1iul financiaľ încheiat la
3l.12.20ĺ9

Chelt.de întreţineľe şi repaľatii 17.803 84.164
Cheltuieli cu chiriile 7.503 23322
Chelt.cu primele de asigurare 35.452 26.299
Chelt.pľivind comisioane şi onor. 9.184 3.000
Chelt.de protocol,reclamă şi publ 3.s60 r.023
Chelt.transp.bunuľi, personal 46.780 34.599
Chelt.cu deplasăľi, detaşăľi 3s.t90 34.102
Chelt.poştale, taxe comunicaţii 26.r00
Chelt. cu serviciile bancare s8.320 s1.070
Alte cheltuieli şi servicii teľţi 402.543 349.37r

Total 643.03s 634.s38



NoTA 22. CHELTUIELI CU DESPAGUBIRI. DoNAŢII sI ACTIVELE CEDATE

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR
ING. ŢIRoGA v EC.

(

Exeľci1iul fînanciaľ încheiat la
31.t2.20r8

Exeľci1iul ťtnanciar încheiat la
3t.12.2019

Cheltuieli cu cedarea activelor
imobilizate
Amenzi şi despăgubiľi 20.473 r8.427
Alte cheltuieli 3.03s 12.483

Total 23.508 30.910



NOTA 23. CONTINGENTE

(a) Acţiunĺ în instanţă

Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cuľsul normal al desÍăşurării activită1ii.
Conducerea societăţii consideră că aceste acţiuni nu voľ avea un efect adveľs semnificativ asupra rezultatelor
economice şi a pozi1iei financiare a societăţii.

(b) Impozitaľea

Sistemul de impozitaľe din România este întľ-o Îază, de consolidare şi aľmonizaľe cu legislaţia euľopeană.
Totuşi, încă există interpretări difeľite ale legislaţiei ťrscale. În anumite situa1ii, autorităţile fiscale pot trata în
mod difeľit anumite aspecte, pľocedând la calcularea unor impozite şi taxe suplimentare şi a dobânziloľ şi
penalită1iloľ de întârziere afeľente (O,03% pe zi). În România exerci1iul fiscal rămâne deschis pentru verificare
fiscală timp de 5 ani. Conducerea societăţii consideră că obliga1iile fiscale incluse în aceste situaţii financiare
sunt adecvate.

(c) Contľacte oneroase

Un contľact oneľos este un contract în cadrul căruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligaţiiloľ
contractuale depăşesc beneficiile economice care Urmeazá a fi obţinute ca urÍnare a acestuia. Aceste costuri
obligatorii reflectă cel puţin costul net afeľent ieşiľii din contľact, caľe reprezintă, minimum dintľe costul
îndepliniľii contľactului şi orice compensaţie sau penalitá1i reanltate din neîndeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase |a data de 31 decembrie 2019.

(d) Contĺngenţe legate de mediu

Reglementările privind mediul înconjurătoľ sunt în dezvoltaľe în România, iar societatea nu a înregistrat nici un -
fel de obligaţii la 3l decembrie 2018 şi 2019 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onoľarii juridice şi
de consultanţă, studii ale locului, designul şi implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de
mediu înconjurătoľ. Conduceľea societăţii nu consideľă cheltuielile asociate cu eventuale pľobleme de mediu ca
fiind semniťrcative.

(e) Pľetenţii ľefeľĺtoaľe la defecţiuni ale pľoduseloľ

La 3l decembrie 2018 şi 2019, societatea nu a înľegistrat nici un fel de obliga1ii pentru eventuale pretenţii
referitoare la defecţiuni ale pľoduselor. Conducerea societă1ii nu consideră semnificativă existenţa unoľ astfel
de pretenţii. În timpul anului 2019, societatea nu a avut nici un fe| de poliţe de asiguľaľe pľivind garanţia
pľoduselor.



(Đ Asiguľăľĺ încheiate

La sfâľşitul anului 2019, societatea are încheiate poli1e de asiguraľe pentru imobilizări cotporale.

Acoľduľĺ de gaľanţiĺ

La 3I decembľie 2019 societatea avea contľactate acorduľi de gaľanţie de la Banca TRANSILVANIA
sucursala Sibiu, astfel:

(D Conform acoľdului de gaľantare 7lBCl20l5l30.06.20I5, banca pune la dispozi1ia societăţii un
plafon pentru emiteľea de scľisori de gaľanţie în limita sumei de 500.000 EURO. Garanţia este
constituită din ipotecă mobiliaľă de ľang I pe soldul contuľiloľ deschise la bănci şi ipotecă
imobiliară de ľang I asupľa proprietăţii imobiliare înscľisă în CF l14408, nľ. Top 7l2l2lll5l\
7 lŻl2l l l 5 /v II, 7 12/ 2/ I l 5/IX, pľoprietate a societăţii.

La3l decembrie 2018 societateaavea contľactate acoľduľi de gaľanţie de la Banca Comeľcială Feroviară,
'-sucuľsala 

Sibiu, astfel :

(II) Confoľm acoľdului de gaľantaľe 82l779ll1.05.2015' banca pune la dispozi1ia societăţii un plafon
de credit în limita sumei de 500.000 EURO. Gaľanţia este constituită din ipotecă mobiliară de
ľang I pe soldul conturilor deschise la bănci şi ipotecă imobiliară de ľang I asupľa pľopľietăţii
imobiliaľe înscľisă în CF l0352l Şelimbăr şi 122384 Sibiu, nr. Top 7I2l2lIlU1'7,7Ţ2l2l|llll8
pľopľietate a sqcietăţii.
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NOTA 24. EVENIMENTE ULTERIOARE
DATEI BILANTULUI

a) ModiÍicarea cuľsuluĺ de schimb

Tranzacţiile derulate de societate se realizeazá în lei, iaľ cele în devize în EURo şi USD. La data de
3I.I2.20I9, cursul de schimb lei/tJSD eľa de 4,2068 (aceasta repľezintă o depľecieľe a lei faţă de USD cu 4,96%0

faţă de 3I.I2.20I8), iar cuľsul de schimb lei/EURo eľa de 4,7793 (aceasta reprezintä o depľeciere a lei faţă de
EURO cuZ,4lo/o faţă de 3I.l2.20I8).

b) Inflaţia

Rata oficială a infla1iei comunicată de Comisia Naţională de Statistică a fost pentru perioada ianuarit
decembľie 2Ol2rata inflâ1iei a fost de3,33o/o, pentru perioada ianuarie-decembrie zolz ratainflaţiei a fost de--

3,98o/o, pentru perioada ianuarie_decembrie Ż0Ţ4 rata inflaţiei a fost de I,0'Io/o, pentru perioada ianuarie-decembľie
2015 rata inflaţiei a fost de -0,59%o, pentru perioada ianuarie_decembrie 2016 rata inflaţiei a fost de -1,5 o/o, pentru
peľioada ianuarie-decembrie 2017 rata inflaţiei a fost de 1,3 o/o,pentru peľioada ianuarie-decembľie 2018 rata
inflaţiei a fost de 4,6 o/o iaľ pentru perioada iqnuqrie-decembrie 2019 rata inflaţiei a fost de 3'8%o.

c) Modificaľea capitalului social

În cuľsul anului 2Ol9 nu s-a produs modificarea capitalului social al societăţii, acesta având o valoaľea de
7.179.235lei.
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NoTA 25. TRANZACTII CU PĂRŢI AFILIATE

Următoaľeletranzacţii cu păľţi afiliate au awt loc în cursul anului şi următoarele solduľi la
finele anului au ręzultat dinttanzacţii cu părţi aťrliate:

a) Achizi1ii de bunuľi şi seľvicii

b) Solduľi rezultate din vânzaľeďcumpăľaľea de bunuľi/servicii

- Solduri debitoare cu păľţi afiliate .

- Solduri creditoare cu păľţi afiliate

c) Venituľi din vânzăľi de bunuľi/prestări de servicii

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC\.
Ş..4.

32-2xa.Đ1
tł 

'ţ 'ţ

Exeľci1iul ťlnanciar încheiat la
31.r2.2018

Exeľcitriul financiar încheiat la
3r.12.2019

Tľansilvania Travel Bucuľeşti

Casa Albă_Independenţa Sibiu
Virola-Independenţa Sibiu

Total

Exeľci1iul financiaľ încheiat la
31.12.2018

Exeľci1iul Íinanciar încheiat la
3r.12.2019

Virola-Independenţa Sibiu 4.383
Casa Albă-Independenţa Sibiu 15.837

Total 20.220

Exerciţiul financiar încheiat la
3r.12.2018

Exerciţiul financiaľ încheiat la
31.r2.2019

Casa Albă-Independenţa Sibiu
Virola-Independenţa Sibiu

Total

Exeľci1iul ťtnanciaľ încheiat la
31.r2.20t8

Exerci1iul fînanciaľ încheiat la
3r.r2.2019

Virola_Indępendenţa Sibiu 8.157
16.609Casa Albă-Independenţa Sibiu

Total 24.766
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SC INDEPENDENŢA SA

DIRECTOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2019

É},ţtr

oz
3u-210"91

s.Â.

489.13 1
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IOAN

i

Variaţia 2019-2018 3r.r2.2019 3r.r2.2018

-r.3s6.825ieľdere/proťrt net -1.3s6.82s

ş1pľovlzloane s68.688 s68.688

-788.137 -788.137descreşterea numeľarului din exploatare
de modificarea ciľculant

-659.8s3 647.966 1.307. 9
-1.30r.487 4.469.765 5.77rstocuľilor

datoriilor comeľciale altoľ datorii +1.271.576 2.640.6s9 r.369.
+2.444.779 -3.26s.209 -5.709.988Flux de numerar net generat de activită1i

-9.55r.246Flux de numeľar din activitatea de investi1ii -9.ssr.246

efectuate -9.s5r.246 -9.ssr.246
Flux de numerar net activitatea de
Flux de numerar din activitatea de

-468.525 515.054 983.s79+ încasări cľedite
Rambursări
Dividende
Flux de numeraľ net din activitatea de -468.s25 515.054 983.579

+6.673.927 19.818.341 13.144.4r4altor elemente de activ
altor elemente de +14.248.919 32.656.8r2 18.407.893

+7.574.992 +IŻ.838.47l +5.Ż63.47Fluxuľi de numerar din alte
Flux de numeľar total
Modiťrcarea numeľarului -448.754
Numerar la +47.939 537.070

-496.693 -448.7s4 +47.939numerarului
Numeľaľ la sňľşitul perioadei -448.7s4 88.316 s37.070

ING. ŢIRoGA VA EC



SC INDEPENDENŢA SA

SITUAŢIA MoDIFICĂRILoR CAPITALULUI PRoPRIU LA DATA DE 3I.I2.20l9

Pentru exeľci1iul ťlnanciaľ închęiat |a data de 3t.12.2019, situaţia modificărilor capitalului
propriu compaľativ cu anul 2018 se prezintá după cum urmeazá:

Capitalul social al intľeprinderii estę integľal subscľis şi vărsat. Ac1iunile emise sunt acţiuni
oľdinare (la purtătoľ).

Valoaľea totală a capitalului social este de 7.179.235 lei şi este divizatîn2.871.694 acţiuni a
cäte2,50lei ťrecaľe.
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Element
alę

Capital.
propriu

Sold la
01.01.18

Cľeşteľi
2018

Reduceri
2018

Sold la
31.12.18

Sold la
01.01.2019

Cľeşteri
2019

Reduceľi
2019

Sold la
31.12.19

Capital
social

7.179.235 7.179.235 7.179.235 7.t79.235

Rezeľve
din ľeeval

8.779.062 329.154 8.449.908 8.449.908 17.15l 184 40.786 25.560.306

Rezervę
legale

1.209.592 1.209.592 1.209.592 1.209.592

Alte ľezerve
4.271.s22 4.271.522 4.271.522 4.27t.522

Ręzult.
ľeportat
repţez.
suľp.din
rezęrvę ręęv

5.039.703 329.154 s.368.8s7 5.368.857 40.786 5.409.643

Rezult.
reportat
pľofit
nerepaľt.
pieľdere
nęacopęrita

sold
creditor

6.373.848 789.847 7.163.69s
sold

debitor
7.163.695 3.548.5',r2. 10.112.267

Rezult.
exercitiu

sold
cľeditor

sold
debitoľ

789.847 9.070.6s7 8.587.077 1.273.427 1.273.427 8.585.485 8.502.087 1.356.82s

Repart.
profit
Total cap
pr. t9.31s.419 18.041.992 18.041.992 31.561.205
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DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.B2l1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 3t11212019 pentru :

ENtitatea: S.C. INDEPENDENTA S.A.
Judetul: 32--SIBIU
Adresa: localitatea SIBIU, str. STEFAN CEL MARE, nr.152-154
Numar din registrul comertului: J32l2L0l1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 289l-Fabricarea utilajelor
pentru metalurgie
Cod de identificare fiscala: Ż577677

Directorul economic, ec. TROANCA IOAN, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare anuale la3IlI2l2019 si confirma ca:

a) Politicĺle contabile utilĺzate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditĺi de continuitate.

Sem


