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RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT  

ADRESAT ACŢIONARILOR „INDEPENDENȚA” S.A. SIBIU  
ASUPRA AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE  

 
 

 

 

 Opinie  
 

1. Am auditat situațiile financiare ale societății INDEPENDENȚA S.A. 
Sibiu(”Societate”), care cuprind Bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 
2021(F10), Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021(F20), Date 
informative la data de 31.12.2021(F30), Situația activelor imobilizate(F40) și 
note explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor 
contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:  

 

Total capitaluri proprii:   
 

     34.736.481 lei 

Cifra de afaceri 4.512.857 lei 

Rezultat din exploatare – profit             3.864.832 lei 

Rezultatul net al exercițiului (profit):            3.633.372 lei 

                                  
 
 

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale entității sunt 
întocmite, sub toate aspectele semnificative si prezintă poziția financiară 
a Societății la 31 decembrie 2021, precum şi performanța sa financiară, 
fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în 
conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 
1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare (“OMF nr. 1.802”). 
 
 
Opinia noastră de audit este fără rezerve. 
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           Baza Opiniei  

 
3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale 

de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România (“ISA”).  
Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în 
continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul 
Situațiilor Financiare din raportul nostru.  
Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de 
Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Bordul 
Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică 
relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit 
celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu 
aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-
am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei 
noastre de audit. 
 
 
Aspecte Cheie de Audit 
 

4. Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza 
raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în 
desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru perioada curentă.  
 
Aceste aspecte au fost analizate în contextul auditului situațiilor financiare 
anuale în ansamblu și în formarea opiniei noastre, și nu emitem o opinie 
separată cu privire la aceste aspecte. 
 

     Aspecte cheie ale auditului Modul în care auditul nostru a analizat 

aspectul cheie 

Nota contabilă nr. 4 – Analiza rezultatului 

din exploatare furnizează informații despre 

Cifra de afaceri(în scădere) și Cheltuielile 

activității de bază(prezintă variație 

semnificativă, peste 34% → diminuare). 

 

 

Risc de denaturare a situațiilor financiare 

prin posibila recunoașterea a unor venituri 

mai mici decât cele realizate și risc de 

nerecunoaștere a cheltuielilor de 

exploatare în contextul lucrărilor de 

modernizare efectuate/înregistrate în anul 

2021. 

Am verificat metodologia de urmărire a 

recunoașterii veniturilor și cheltuielilor. Am 

constat creșterea veniturilor din chirii cu 

75% față de anul precedent. 

 

Prin procedurile aplicate și probele de audit 

culese am urmărit obținerea unei asigurări 

rezonabile: 

- corecta înregistrarea a consumurilor pe 

comenzi și tipuri activității; regăsirea 

cheltuielilor materiale în  bonurilor de 

consum înregistrate lunar;    

- exactitatea pontajelor, a modul de calculul 

și plata salariilor; 
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- a modului de urmărire a consumului de 

utilității pe fiecare contract de închiriere. 

- teste privind cheltuielile de modernizare 

înregistrate pe fiecare lucrare/activ în 

parte; 

Am cules probe de audit și efectuat teste pe 

bază de eșantion, având în vedere politicile 

contabile, modul de evaluare-înregistrare. 

    
 

Evidențierea unor aspecte 
 
5. Fără a emite rezerve, atragem atenția asupra următoarelor aspecte, opinia 

noastră nefiind modificată ca urmare a acestora: 
 
5.1. Atragem atenția asupra Notei 5 din situațiile financiare anuale, în 
care Societatea detaliază tranzacțiile și soldurile semnificative realizate/ 
înregistrate cu părțile aflate în relații speciale. Tranzacțiile sunt supuse 
unor reglementări fiscale specifice, autoritățiile fiscale pot interpreta 
tranzacțiile și circumstanțele în mod diferit de interpretarea conducerii. 
Opinia noastră nu a fost modificată în raport de acest aspect. 
 
5.2 La 31 decembrie 2021, Societatea nu a calculat ajustări pentru facturi 
neîncasate mai vechi de 180 de zile în sumă de 11.916 lei. Conducerea 
societății apreciază în bază de argumente că sumele de încasat nu 
comportă riscuri sau șanse reduse de încasare și nu se impun alte ajustări 
sau provizioane.  
 
 

     Alte aspecte  
 

6. Această opinie este adresată Consiliului de Adminsitrație, acționarilor şi 
pentru uzul altor utilizatori cu acordul expres al conducerii societăţii. 
Raportul va fi depus alături de situaţiile financiare anuale la D.G.F.P. Sibiu 
şi la Oficiul Registrului Comerţului Sibiu. 

 
Situaţiile financiare anuale auditate nu sunt menite să prezinte poziţia 
financiară în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate 
în tării şi jurisdicţii altele decât în România. De acea situațiile financiare 
anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc 
reglementările contabile şi legislaţia din România, respectiv prevederile 
Ordinului M.F.P. nr. 1.802/2014. 
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Situațiile financiare ale societății INDEPENDENȚA  S.A. Sibiu încheiate la 
data de 31 decembrie 2021 nu au fost auditate de către un alt auditor, cu 
excepția procedurilor aplicate de către auditorul intern și care au vizat 
unele din informațiile cuprinse în documentele ce au stat la baza întocmirii 
balanței de verificare. 

 
       Incertitudine Semnificativă Legată de Continuitatea Activității  
 

7. Actionarii vor analiza prin prisma crizei energetice, provocărilor pe piața 
muncii, evoluția pieței specific → oportunitatea dezvoltării și proporția 
alocării de resurse pentru cele doua activitati: productie si închiriere. 

8. Nu există nici o incertitudine materială care ar putea pune la îndoială în 
mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea 
conform principiului Continuității activității.    

 
     Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile 

Financiare 
 

9.  Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a 
situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1.802 și pentru acel 
control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite 
întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. 

10.  În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru 
evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului 
continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de 
continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al 
continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu 
intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia 
sau nu are altă variantă realistă în afara acestora. 

11.  Persoanele însărcinate cu guvernanța au responsabilitatea pentru 
supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.  

 
 
      Responsabilităţile Auditorului pentru Auditul Situaţiilor Financiare  

 
12.  Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind 

măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări 
semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea 
unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea 
rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție 
a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta 
întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există.  
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Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate 
semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, 
individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, 
luate în baza acestor situații financiare. 

 
Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm 
raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe 
parcursul auditului. De asemenea: 
 

• Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a 
situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și 
executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și 
obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază 
pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări 
semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de 
nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, 
deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni 
intenționate, declarații false și evitarea controlului intern; 

 

• Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea 
proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a 
avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern 
al Societății; 

 

• Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și 
caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente 
realizate de către conducere; 

 

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de 
către conducere a contabilității pe baza continuității activității și 
determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o 
incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar 
putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de 
a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o 
incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul 
auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în 
cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm 
opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute 
până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau 
condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare 
activitatea în baza principiului continuității activității. 

 

• Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanța, printre alte 
aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și 
principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale 
controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului. 
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      Alte informații - Raportului administratorilor 
 

13.  Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea 
raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF nr. 1.802, 
punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și 
pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru 
a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină 
denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul 
administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. 
Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul 
administratorilor. 

 
14.  În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit 

raportul administratorilor ce conține 14 pagini, anexat situațiilor financiare 
și raportăm că: 
a) în raportul nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în 

toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile 
financiare; 

b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, 
informațiile cerute de OMF nr. 1.802, punctele 489-492; 

c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la 
mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare 
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, nu am 
identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie 
eronate semnificativ. 

 

     Numirea auditorului și durata misiuni 
 

15.  Am fost numit auditor al Societății de către Adunarea Generală a 
Acționarilor prin hotărârea AGA din data de 15 aprilie 2021 pentru două 
exerciții financiare.  

16.  În realizarea misiunii de audit pentru exercițiul financiar 2021, ne-am 
păstrat independența față de societatea auditată. Nu au fost furnizat 
serviciile non-audit interzise, menționate la art. 5 din Reg.(UE) nr. 537/14. 

 

                 
      Sibiu,                                                           AUDITOR, 

         07 martie 2022                                         ec. Tudor Constantin  
                                                                           Autorizație: A.F. 1.353 
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RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI UNIC

privind gestiunea societăţii în anul 2021

CAP.I. Pľezentaľe generală

1.1. Îndepliniľea condiţiilor legale de funcţionare

S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU înľegistrată la Registrul Comeţului sub numărul

J32l2l0ll991 ; CUI 2577677, este persoană juľidică română deţinută public.

Funcţionează ca o societate pe acţiuni confoľm Legii 31/1990 republicată, cu modificăľile şi
completările ulterioaĺe, având drept activitate principală fabricaľea utilajeloľ pentru metalurgie ,

cod CAEN 2891.

S.C. Independenţa S.A. a fost înfiinţată pe structura fostei întľepľindeľi Independenţa Sibiu
care a fost înfiinţată în anul 1869' funcţionând ca societate pe acţiuni confoľm Legii 3IlI990
ľepublicată, cu durata de funcţionaľe nelimitată.

Este societate deţinută public, acţiunile fiind tľanzacţionate pe piaţa buľsieră RASDAQ din
data de 3O.O7.I997. Începând cu data de 20.04.2015 acţiunile sunt tranzacţionate pe BVB -
Segment SMT, Categoľia AeRo Standaľd

Din punct de vedere al întocmirii situaţiilor financiaľe societatea aplică reglementările

contabile aľmonizate cu diľectivele europene şi Standardele Internaţionale de contabilitate.

Activitatea de auditare a situatiilor financiaľe ale anului 202l este rea|izată' de către Data
Cont S.R.L. Sibiu.

' 1.2. Conducerea societăçii

Până la data de I3.I2.202l societatea a fost administľatá pe bazá de contract de

administraľe de un Consiliu de administľaţie foľmat din trei membri, după cum uľmează:

t



- Şerban Iulian Gabľiel - pľeşedinte

- Stan Iulian -membru
- Teodorescu Constantin - membru

Din data de |3.12.202I,Ia solicitarea acţionarului majoritar SIF Transilvania.sociętatea este

administrată de către administratorul unic Teodorescu Constantin
Consiliul de administraţie s-a întrunit în şedinţe, în care s-a urmărit rea|izarea programului

de activitate propus' au fost aĺa|izate problemele apărute, şi s-au luat hotăľâľi pentľu ca activitatea

societăţii sa se desfăşoare in cele mai bune condiţii.

În anul2021 conducerea executivă a fost exercitată în peľioada ianuarie _ 18 maľtie de
diręctorul general ing.Ţiroga Vasile, cu contract de mandat , iaľ din 19 maľtie de diľectorul general
ing.Stăneci Ion,cu contract de mandat.

1.3. Capitalul social şi structura acţionariatului

Capitalul social subscris şi văľsat la ďata dę3Lt2'2021 este de7.179.235lei ,reptezentând
2.87ţ.694 acţiuni cu valoaľe nominală de2,5lęi.

Toatę acţiunile sunt nominative, ordinare, demateria|izatę şi indivizibile.
Structura sintetică consolidată a acţionariatului la data de 3I.l2.202t se prezintă astfel:

Număr de acţiuni Suma %

3.826.590,00 53,3008SIF Transilvania 1.530.636

848.497,50 11,8188Georgescu Ioan 339.399

Trestok Group Limited Nicosia 287.40r 718.502,50 I 0,008 1

Persoane Fizice 573.848 1.434.620,00 L9,9829

140.410 351.025,00 4,8894Persoane Juridice
2.871.694 7.179.235,00 100,0000Total

1.4. Pręzentarea activeloľ societăţii

Ladatade3I.12.2021 situaçiaterenuriloľ,construcţiilor,utilajelorşiinvestiţiilorîncursdin
patrimoniul societăţii se pľezintă astfel:

Valoare inventaľ( lei )CONT

21.248.138,7121 I l-Terenuri

212-Construcţii 2.866.069,23

5.786.839,7Ż2 1 3 1 -Echipament şi utilaj tehnologic

85.934,322|3}-Aparate de măsură şi conÍol

372.780,87ŻI33 -U tilaje de transport

2.164.1,40,7721 5-Investiţii imobiliare

75.125,35Ż3l-Imobi|izări corporale în curs

32.539.028,97Total



CAP.2. Rezultatele economico-Íinacĺaľe

În şedinça AGOA din 20.04.2021 a fost aprobată strategia de ľestructurare a societăţii

Independenţa S.A, pľopusa de Consiliu de AdministĄie. Restructurarea activităţii societăţii a avut

in vedeľe menţinerea, consolidarea şi asiguľaľea viabilităţii acesteia, uľmând să desÍăşoare două

activităţi principale:
_ formarea unui nucleu investiţional caľe să valoriÍice pľin închirieľe activele societăţii
_ redimensionaľea în condi1ii de eficienţa a activită1ii de producţie

Pentru realizare nucleului investiţional s_au realizat următoaľele obiective:
_ s-au identificat spaţiile ce voľ deveni nucleul investiţional
_ s-au identiťrcat investiţiile ce trebuíe rea|izate cu prioritate
- s-a stabilit succesiunea investiţiilor ce trebuie făcute

În componenţa nucleului investiţional au fost cuprinse două zone impoľtante ale societăţii:
- zoîa Lanţ cu Role - Independenţa S.A.
- zoîa SUM - Independenţa S.A.

În zona Lanţ cu Role - Independenţa, în anul 202I all fost ĺeabilitate şi pregătite pentru închiriere
spaţii în suprafaçă de 9.677 mp,7.5I7 mp. găsind-si deja chiriaşii 

' 
cu care s-au încheiat contracte

feľme. Au fost reabilítate căile de acces şi paľcările din zonă.

În zona SUM _ Independenţa S.A. au fost ľeabilitate şi pregătite pentru închirieĺe spaţii în suprafaţă

de 1.430 mp' care ulterioľ au fost închiriaţi in totalitate. Mai sunt în curs lucľări pentru reabilitare

acoperişuri, reabilitaľe şi pregătire pentru închiriere spaţii în suprafaţă de 3.900 mp,2.600 mp şi
5.400 mp.

Pentru reparaţii, reabilitare şi pľegătiľe spaţii pentru închiriere în cursul anului 2021 s-au făcut

cheltuieli în valoare de 1.l28'331 lei şi investiţii în valoare de 343.180 lei.

Activitatea de producţie a fost redimensionată încât să asigure eficienţa maximă:

- au fost ľestrânse spaţiile de producţie ,

- s-au identificat si păstrat activităţile eťrciente ,nivelul de capabilitate şi obiectul principal de

activitate ne fiind afectate.
Din activitatea de producţie au fost încheiate contracte în valoare de 283'862 euro

cu următorii parteneri:

- externi

- Mechacon Germania

- interni

2.773 euro

Nedmetal Braşov
LibeĘ Galaţi
Professional Recycle Tg' Muľeş
Wienebeľger Bucureşti
Hidromaľ Cluj
Diveľşi

83.397 euro
76.160 euro
57.590 euro
16.958 euro
10.727 evro
36.257 ewo

Din activitatea de închirieľe au fost încheiate contracte a căľoľ valoarea a fost în continuă

creştere, astfel la 3I '12.2020 suma lunaľă obçinută din îĺrchiriere eľa de 14.689 euľo, iar la 3l.12.2021

suma lunaľă obçinută din închińere a fost dę 31.512 euľo, obçinându-se o cľeştere a veniturilor din

chiľii de I15%

3



Situaţia indicatorilor rea|izaţi de societate în arľul202l

o//o

Real/Prevăzut
2021

Pľevăzut BVC
2021

Realizat
3r.12.2021

Nr.
crt.

[ndicatoľĺ

60,673.842.500 2.33t.2781 Producţia marÍă

9r,1,24.952.500 4.5r2.8572 Cifra de afacei

r24.000 3.864.832 3.1 16,80J ProÍit din exploatare

173,2550.000 86.6264 Pľofit financiaľ

3.951.458 2.270,95174.0005 Profit brut

318.0866 lmpozit profit

2.088,14174.000 3.633.3727 Profit net

lndicatorii prevázaţi în BVC pentľu anal202l au fost depăşiţi în special pľin realizaľea

veniturilor din vânzări de active, acestea depăşind prevederile BVC cu 220,35o/r.

2,l. Rea|izatea indicatorului producţie marfă

În anul 2021 societatęa area|izat o producţie marfr de 2.33I.278|ei-

Toate produsele au fost realizate la termenele contractuale Íiind executate pebazá de comenzi şi contracte,

producţia marfrfiind rea|izată în propoţie de 60,67 yo faţă de prevederile din BVC.

Principalele pľoduse ręalizate de către societatea noastră sunt:

Pentru piaţa inteľnă: utilaje diverse
piese đe schimb
pľestări servicii pentľu diveľşi paľteneri

Pľincipalii parteneri ai societăţii pe piaţa intemă sunt:
_ Libeľly Galaţi
- NędmetalBľaşov
_ Pľeofessional Recycle Tg. Mureş

2.2.Realizatea indicatorului cifrei dę afaceĺi



Indicatorul cifľa de afaceri realizatîn2D2t a fost de 4.512.857 lei, faţă de nivelul prevăzut

în BVC dę 4.952.500 lei şi reprezintá91',Izyo din acęsta.

S-au fabricat şi vândut produse diverse în valoare de2.936.769Iei.

Ż,3.Pĺęaĺizatea indicatorilor din activitatea de resurse umane

Realizat
31.t2.202r

%
RęaVPľęvăzut

2021

Nr.
crt.

Indicatoľi
Prevăzut BVC

202r

60.67Productia marfă 3.842.500 2.33t.278I

4.952.500 4.5r2.857 91,122 Cifra de afaceri
38 7r,70J Nľ. mediu scľiptic 53

72.500 61.349 84,62
4

Pľoductivitatea muncii
calculată ca raport între PM şi
nĺ. scľiptic (lei/peľsoană)

2.162.0r2 74,04Fond de salarii brut total
anpaiati

2.920.000

4.s9r 4.74r t03,276 Salariu mediu lunar
(lei)

r27,0993.443 118.759
7

Productivitatea muncii
calculată carapoľt întľe CA şi
nr. scriptic (lei/peľsoană)

Îĺ202L productivitatea muncii calculată la producţia maľfă comparativ cu cea pľevăzută în
BVC aferent anului Ż021 a fost ľea\izată în propoţie de 84,62%o.

Calculată la cifra de afaceri, productivitatea muncii a fost realizată în procent de I27,09 oÁ

faţă de cea prevăzută în BVC pentru exerciţiul financiar 202I, aceasta fiind influenţată pozitiv de

creşterea venituriloľ din închiľieľe.

2.4.Indicatorul dę venituri şi cheltuieli

Venifuri din exploataĺe

Realizat
31.12.2021

%
ReaL/Pręvăzut

2021

Nr.
crt.

Indĺcatoľi PľevăzutBVC
2021

4.379.211 90,251 Producţia vândută ( ct
70r.704.706.708 )

4.852.500

100.000 r33.646 r33,642 Venituri ďiĺvănzaręa
mărfurilor ( ct707 )

9 1 t T24.9s2.s00 4.512.8s73 Cifľa de afaceri
( 01+02 )

238.85754.000 -1.800.905

4 Venituri din producţia
stocată ( ct 711 )

- sold creditor
- sold debitor

21.488
5 Venituri din prod. de

imobilizări ( ct722'1
5.94r.966 216,192.748.5006 Alte venituri din exploat.

( ct754,758\



r24,886.947.000 8.675.406
rv.1 Total venituri din

exploataľe( rd.03-
04+05+06 )

În structură veniturile din exploatare se prezintă astfel

Venituri financiarę

Cheltuieli

1.135.864Venituľi din producţia debazá
21.488Venituri din prod. de imobilizari
11 .524Venituri din prestăľi servicii

r.430.922Venituri din chirii
r33.646Venituri din vânzarea măľfurilor

5.94ţ.966Alte venituri din caľe:
4.073.116_ venituri dinvänzare de active (net)
8.675.406Total venituri din exploatarę

%
Real/Prevăzut

2021

Pľevăzut BVC
2021

Realizat
3I.l2.202Í

Nľ.
crt.

Indicatoľĺ

101.4101 Venituri din
dobânzi
( ct766)

3.399Alte vęnituľi
financiare
( ct765.767 \

6

69,87150.000 104.809rv.2 Totalvenituľi
financiare

%
Real/Prevăzut

2021

Prevăzut BVC
2021

Realizat
3r.r2.2021

Nr. crt. Indĺcatoľi

4.810.574 70,5r6.823.000IV.3 Cheltuieli din
exploataľe

1 8.1 83 18,18100.000IV.4 Cheltuieli financiaľe

4.828.757 69,756.923.000IV.3+rV.4 Cheltuieli totale



2.5. Rezultatele exeľciţiului financiaľ

%
Real/Prevăzut

2021

PrevăzutBVC
2021

Realizat
31.r2.202r

IndĺcatoľĺNr.
cľt.

3.116,683.864.832r24.000
1 Rezultat din exploatare

-profit
- pierdere

86.626 173,2550.000
2 Rezultat financiar

- proÍit
- pięrdęre

3.951.458 2.270,95174.000
3 Rezultat brut

- profit
- pieľdere

318.0864 Impozit pe profit

3.633.372 2.088,14174.000

5 Rezultat net al exerciţiului
financiar
_ pľoťrt
_ pieľdere

3.633.372 2.088,14174.0006 Pľofit de rępafiizat

obţinerea de profit la sfârşitul exerciçiului financiar 202I s-a datorat atatrealizáť.i venituľilor

dirlvfu:zánde active prevăzute în BVC, în cadrulprogramului de valorificate a activeloľ aprobate

de acţionari cat şi a veniturilor din activitatea opeľaţională. Menţionăm insa că profitul a fost

diminuat de cheltuielile cu repaľaţiile şi ľeabilitarea spaţiilor în vedeľea închiľierii, cheltuieli

în valoare de 1.128.331 lei, cheltuieli necesaľe pentru creşteĺea gradului de ocupare a spatiiloľ

si implicit a creşterii venituriloľ din închiriere, astfelcontinuându-se implementaľea

strategiei de ľestructuraľe. Suprafeţele închiriate au crescut în cursul anului 202I cu 8.941 mp

Structura veniturilor totale se prezintă astfel:

1. Venituri din exploataľe

- rcalizat2D2l 8.675.406
_ prevăzut BvC 2021 6.947.000
Rezultă o creştere peste suma prevdnltá in BVC , cu l.728.406 lei.

2. Venituri financiare

- rcaLizat}O}I 104.809
_ pľevăzut BvC2021 150.000

Rezultă o scădęre faţă de prevederile bugetului dę venituri şí cheltuieli de 45.191 lei. Cea

mai mare parte aveniturilor în sumă de 101.410 lei au fost înregistrate ca venituri din dobânzí.



Societatęa a acoľdat un împrumut în valoare de 2.000'000 lei societăţii Casa Albă_

Independençarea|izdnd din dobânzile aferente acestui împrumut venituri în valoaľe de 100.000 lei

anual.

Din aĺaliza cheltuielilor totale rean|tä o scădeľe de 2.094.243 lei faţă de prevedeľile din

bugetul de venituri şi cheltuieli.

În structură cheltuielile se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare

- realizat2D2t 4.810.574
- prevăzut BvC2021 6.823.000

Rezultă o diminuare a cheltuieliloľ de exploatare cu 2.012.426 lei faţă de pľevederile din

bugetul de vęnituri şi cheltuieli'

Cheltuielile materiale au scăzut faţă de anul20Ż0 şi faţă de prevedeľile din bugetul de venituri

şi cheltuieli.

Se constată o scădere a cheltuielilor cu utilităçile faţă de prevederile din bugetul de venituri

şi cheltuieli, de menţionat că acestea se ľecupeľeazá în maľe parte pľin refactuľarea lor la
subconsumatorii racordaţi la reţelele societăţii.

Cheltuielile cu personalul au scăzut faţă de prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli.

2. Cheltuieli financiare

- realizat20Zt
-prevánfiBvc202l

Rezultă o scădeľe a cheltuieliloľ financiaľe faţă de pľevedeľile bugetului de venituri şi
cheltuieli de 81.817 lei. Cęa mai mare parte a cheltuieliloľ a fost generată de diferenţele de curs

valutar înľegistrate în cursul anului 202l, dę 10.745 |ei.

Scădeľea cheltuielilor se datorează implementării stľategiei de restructuľare a societăţii si

ęfi cientizárii op eraţiunil or financi aľe.

Dĺĺ ana|izaindicatoľiloľ rezultatului exerci1iului financiaľ rezultd că societatea a înľegistľat

un profit nęt de 3.633.372 lei, cu mult peste profitul bugetat.

2.6. Repaľtizarea proÍitu|ui reaLizat în exerci1iu| ťtnanciat 202I

Repaľtizarea proÍitului a fost ľealizatď dę societate Independenţa SA în conformitate cu

pľevederile legale în vigoaľe privind repartizáťr\e obligatorii fiind cupľinsă în situa1iile financiaľe

aferente exerciçiului financiar 202I.

În Art.l83 alineatul 1 din legea numărul 3IlI990 privind societăţile comerciale, cu

modificările şi completările ulterioare, se menţionęazdcă: ,,din proťlĺrl societăţii se va prelua în

ťtecare an cel puţin cinci la sută pentru formarea Fondului de rezervápână ce acesta va atinge

minimum a cincea parte din capitalul social".

18.183
100.000



Astfel în balanţa de veriĺrcare el din luna decembrie 202I a fost înregistľate ręzerva legală

în sumă de 170.858 lei iar difeľenţa reprezeĺtdnd pľofit nerepafiizat în valoare de3'462.5t4LE|
este propusă pentru acoperirea pierderiloľ din anii pľecedenţi. Pľecizăm cđrezewalegalá
deductibilă a atins limita maximă de 1/5 din capitalul social.

La data de 3I.12.202l Societatea Independenţa S.A. înĺegistrează o pieľdere contabila

reportată de 4.745.31.5 lei provenită din períoada 2015-20t9 prezentatá mai jos:

AI\UL
PRO\rENIENTEI

VALOARE P1ERDERE DE
RECUPERAT

139.4912015

2016 1.r85.723

20ĺ7 789.847

1.273.427201 I

1.356.8252019

4.745.315TOTAL LA31.12.2021

Conform o.G. nr. 641200l profitul realizat în exerci1iul financiaľ đin anul
2021', rămas după deduceţearezervei legale, acopeľă o paľte din pierderea din anii
precedenţi

Precizám că potrivit art. 19 alin. (3) din Legea nľ. 82lI99L - legea
contabilităţii, cu modifrcările si completările ulterioare şi ordinului
Ministerului Finan1elor Publice nľ 1802/2014, ,,repartizarea profrtului se
înregistrează,în contabilitate pe destinaţii, după aprobaľea situaţiilor financiare
anuale,, .

cAP. 3.Pľogľamul de investĺtĺi

Pentru anu|202I s-a pľopus realizarea următoaĺelor investiţii

Valoare
estimată ( euľo)

Cantitate UM Preţ unitar
estimat ( euro )

Nľ.crt. Denumire investiţie

750.000,001 buc 750.000,001 Investiţie pentru valorific area
spatiiloľ nefolosite

mp 100,00 250.000,002.5002 Pregătire clădiri (spatii)' pentru a
fi închiriate

1.000.000,00TOTAL



În anul 2O2l, s-au reaĺizat investiţii în valoare de 343.180 lei . De asemenea s-au efectuat lucrări

de întreţineľe şi reparaţii în valoaľe de 1 .128.331 lei în vederea pľegătirii spaţiilor pentru închiriere.

S-au închiľiat spaţii în suprafaţă de 8.947 mp ,în valoare de 16.823 euro lunar.

cAP.4.

Realizat 2021INDICATORI

4.7 lndicatori de lichiditate

LĹ,24

4.1.1 Lichiditate curentă =

JlEţiţoE ctlľEĺrte 8'866'2oe 
= t7.24

788.689I}atoľii ţţl'€lĹtš

Lichiditatea curentă reflectă măsura posĺbilităţii ca elementele
patrimoniale curente să se transforme în lichidităţĺ, în vederea

satisfacerĺĺ obligaţiilor de plată exigibile. orice valoare peste 2 este

considerată adecvată

9,7L

4.1.2 Lĺchiditate imediată =

a'a66.2o9-1'2oa.Ĺ87=-=9r7L788.689

Lichiditatea imediată reflectä măsura în care trezoreria de activ a

agentuluí economic acoperă datoriile pe termen scurt ale acestuia,

iar o valoare mai mare de 0,5 este consideratä corespunzătoare

4.2 lndicatori de risc

4.2.1 lndicatorul gradului de îndatorare =

Gĺpţtsn Ímpľaľĺutĺt
eĺpÍtĺÍ propľlu

-* 10fi=
34.763.48Ĺ

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

condiţia ca rata profitului obţinută de socĺetate să fie superioară

ratei dobânzii aferente creditelor bancare contractate de societate
pe termen lung, este satĺsfăcătoare.

532,25

4.2.2 lndicator privind acoperirea dobânzilor =

= nr.ori

- 3'958'896 
= 53Ż'25

7.43A



lndicatorul privind acoperĺrea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi

acoperite cheltuielile cu dobânda din profitulînaintea plă1ĺi

dobânzii şi impozitului. Cu cât valoarea indicatoruluĺ este mai mică

cu atât poziţia societăţii este mai riscantă.

4.3. l ndicatori de actĺvitate

2,L2

4'3.1 Viteza de rotaţie a stocurilor =

ßo'aţB! YË.ngĂľitrgř
= nr.ori

Stccü} ţ}ređĎ}r

=2E = 2,L2 rotaţii
Ĺ'281'599

L72,49 zile

4.3.2 Numărul de zile de stocare =

Stoc ĺaeďĺtr * 365 zile=
CostÎ* ţ'enuËľţtror

t.281.599

z.71Ĺ.9s2
* 365 = t72,49 zile

25,23 zile

4.3.3 Viteza de rota1ie a debitelor-clienţi =

SoIđ ľnedŕu e}eľrEi x 365 zile =cifľg dg sf,Âceľi

3Ĺ1'967 * 365 = 25.23 zile
4.512.857

L8,27 zile

4'3.4Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori =

Soţđ ľr*đ!u ń'l rĺr ĺaoľi* 365 zile =Achiti$ĺdĺ bunuľË

225.90ÍJ * 365 = 18,27 ztle
4.512.A57

Pentru aproximarea achiziţiilor de bunuri se utilizează costul

vânzăriĺ sau Cifra de afaceri

Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi şi viteza de rotaţĺe a credĺtelor-

furnizori nu au o lĺmită optimă stabĺlită, însă, de preferat este ca

perioada în care se plătesc obligaţiĺle să fie mai mare decât
perioada în care se încasează creanţele de la clienţĺ, fapt care

conduce la ob1inerea unui credit comercial gratuit şi implicit

degajarea unuiflux de numerar pozitiv.

Viteza de rotaţĺe a debitelor- clienţi exprĺmä numărul de zile până

la data la care debitorii îşi achĺtă datoriile către societate şi arată

astfel eficacitatea societăţĺi în colectarea creanţelor sale.

Creşterea numärului de zile poate implica probleme legate de

controlul creditului acordat clienţilor. Viteza de rotaţíe a

creditelor-furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care îl

obţine societatea de la furnĺzorii săĺ'

0,17 rotaţii

4.3.5 Viteza de rotaţie a activelor ĺmobilizate =

Eifľe đp gfgceľi

Âgtive Íľaobi}ţg'at*

#=o,77 rotaţii
26.A29.5A9

TI



0,13 rotaţii

4.3.6 Viteza de rotaţie a activelor totale =

âÍfra đt ĺfeceľi 
-

.&ctiv* totel*

4'5Ĺ2.a57

3s.699.198 = 0,13 rotaţii

4.4 I ndicatori de profitabilitate

0,11

4.4.1 Rentabilitate capitalului angaja =

3.958.896 A 4 4

34.736.48t

85,64

4.4.2 Marja brută d]n vânzări=

*100=

3'a64'832 * 1oo= 85.64
4.SL2.AS7

r,27

4.5 lndicatorul privind rezultatul pe acţiune

Rezultatul pe acţiune : profit net atrĺbuit acţiunilor comune =

pťofit ntt
ţĺľ.ĺcçiłrui

3.633.372
= Lr27

2.A7L694

Rezultatul pe acţiunea de bază este calculat prinîmpă4irea

rezultatului net la numărul de acţiuni ordinare încirculaţie

lasfârşitul anului.

CAP.S. Riscuľĺ ale activitătĺi socĺetătiĺ în 2021

Conducerea societăţii uľmăreşte efectele factoľilor de risc financiaľ asupra peďormanţelor

societăţii.

a) Riscul de credit

Societatea este supusă unui ńsc de credit datorat creanţeloľ sale comerciale şi a celorlalte
cľeanţe, din această cauzá data de scadenţă a datoriilor este atent monitorizată şi sumele datorate

după depăşirea termenului sunt urmărite cu pľomptitudine. Societatea aÍe cľeanţe mici compaľativ

cu veniturile, acestea fiind sub 2Yo dinvaloaľea veniturilor

b) Riscul valutar

Fluctuaţia cursului de schimb valutar a dus la o pieľdere ťlnanciară dę 7 .345 Lei

( venituľile au fost de 3.400 lei iar cheltuielile au fost de 10.745 lei ).

c) Riscul de rată a dobânzii

Societatea încearcă să anticipeze variaţiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în

caľe încheie contľactę de împrumuturi în lei.

L2



d) Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menţinerea de disponibil bănesc

suťrcient pentru plata tuturor obligaţiiloľ.
Politica societăţii referitoare la lichidităţi este de a păstra suÍiciente lichidităţi astfel încât

să-şi poată achita obligaţiile la datele scadenţelor.

e) Gradul scăzut de utilizare a capacităţilor de producţie
Societatea nu a avut pe parcrrrsul anului 2021 sincope în activitatea de producţie astfel că

s-a putut acopeľi în totalitate pe toată această perioada anului întreaga capacitate de pľoducţie.

Í) Riscul întreruperii activităţii de producţie

Exista riscul întľeruperii activităţii de pľoducţie din lipsa de comenzi şi a lipsei de personal

caliÍicat. În acest context a fost necesaľă o restructuraľe a activităţii de producţie cu orientare spre

segmente de activitate eficiente ( închiriere spaţii).

cAP.6. Realizarea indicatoľiloľ sĺ obiectivelor
de peľfoľmantă în 2021

Principalele pľeocupări ale Consiliului de Administľaţie în anul 202I,au fost implementaľea

strategiei de restructuľare a societăţii , desfrşurarea activităţii în condi1ii de eťrcientă, rea|izarea
progľamelor de activitate propuse' urmărirea programului de investiţii in direcţia trasata de

acţíonari si nu in ultimul rdndreaţizarea BVC-ului apľobat.

În AGOA din2O.O4.2021 s-au stabilit uľmătorii indicatori şi obiective de peďormanţă pentru

anul202I:

Realizat Pondere Director
cu Mandat

Pondere CAIndicator Valoare Pondere Director
cu Mandat

Pondere CA

454.r9% 22t.35%174.000 20% toy, 3.951.458Rezultat brut

r55,84yor24.000 t5% 5% 3.864.832 467,52%o
Rezultat din
exploatare

10% 0.53 2Ż0.83% 88,33%Maria EBITDA 0,06 25%

Pondere CA Realizat
Pondere Director

cu Mandat
Pondere CAObiectiv

Pondere Director
cu Mandat

daCreşterea cu25%o a gradului
de ocupare a spaţiilor
închińabile (3I.L2.202l
vs.31.12.2020)

da

40% 75%40% 't5%

Extinderea închiriabilę cu
min.Zí%o (3I.l2.Ż021
vs.31.12.2020)



activeloľ
eficientä a

Implementarea strategiei de

restructurare a actir'ităçii
societăţii prin atingerea
break_er'en operaţional
(exclusiv r,ânzăľi de imobile

şi terenuľĺ)

nu

}ţu a fost atins bľeak evenul opeľaţional din cauza chelmielíIgr fácutc cu reabilitarea spaţiilor
în vederea pregatiľii pentru închińere în valoare de l'128'331 lei. cheltuieli care au fost absolut
necesaľe pentru implementaľea stľategiei de restructuraľe si caľd deia au început să aducá un plus cle

venituri.
Lasfâľşirulanului202l societateaaînľegistľatunprofit brut de3.95l.458 lei .maiÍnarecu

3.777.458lei façă de cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli'
Suprafe1ele spaçiilor închiriate au crescut în cuľsul anului 202l cu 8.94l mp de la 24'49ó mp

la 01'0l .Ż021 la 33.437 mp la 3I.12.Ż02l. adică cu 36.5 % faţă Ż5Vo cât este pľevăzut ca obíectiv de
perfoľnranţă.

CAP. 7.

o principa|arealizare a societä1ii în anul 2a2l în condi1ii de pandemie ęste

implementarea stľategiei de restructuľare cu bune rezultate.

o au ťost atinse pľincipalele obiectivele de perťormanţä stabilite de ac1ionaľi :

o s-a continuat efoľtul juridic de apäľare a integrităçii patrimoniului societă1ii prin "

continuaľea acţiunilor în instan1ă în ce priveşte toate litigiile caľe aduc atingere

patrimoniului societă1ii. toate litigiile încheiate în care a fost implicată societateaţu

fost câştigate.
. s_a uľmărit peľmanent reduceľea stocuľilor'
o a ťost adoptat un planuľi de masuľi pentru operaţionalizarea strategiei de restľuctuľaľe

a societăţii apľobată de AGA în şedin1a đin20.a4.Ż021

CAP.8.

Consiliul de Administraçie pľopune Adűnării Generale oľdinaľe a Acţionariloľ urnrătoaľele:

l. Aprobarea situaçiilor financiaľe anu e pentľu exerci1iul financiar încheiat la

3l decembrieŻ02l:
2. Descärcarea de gestiune a Consiliului de Adminis*açie pentru activitatęa desŘswată îĺt

exeľci1iul finailciar încheiat la 31 decembrie 2021.

Adminĺstľator unic

s.c. INDEPENDENŢA

Teodorescu



Declaľatie privind Guveľnanta Corpoľetiva

Prevederile Codului Respecta Nu
Respecta
Sau
Respecta
partial

Motivul neconformitatii

2 3 4
A.l Societatea tľebuie sa detine un

ľegulament intern al Consiliului care sa
include termeni de referinta cu pľivire
la Consiliu si la functiile de conducere
cheie ale societati i. Administľarea
conflictuluĺ de inteľese la nivelul
Consiliului tľebuie de asemenea. sa fie
tľatat in resulamentul Consiliului.

x

4,2 Orice alte angajamente profesionale ale
membrilor Consiliului. inclusiv pozitia
de membru executiv sau neexecutiv al
Consiliului in alte societati (excluzand
Íiliale ale sociektii) si institutii non-
pľoÍit. vor fl aduse la cunostinta
Consiliului inainte de numiľe si pe
perioada mandatului.

x

4.3 Fiecaľe membľu al Consiliului va
informa Consiliul cu priviľe la orice
legatura cu un actionar care detine
direct sau indirect actiuni reprezentand
nu mai putin de 5o/o din numarul total
de dľepturi de vot' Aceasta obligatie are
in vedere oľice fel de legatura care
poate afecta pozitia membľului
ľespectiv pę aspecte ce tin de decizii ale
Consiliului.

X

x4.4 Raportul anual tľebuie sa informeze
daca a avut loc o evaluare a Consiliului.
sub conduceľea presedintelui. Tľebuie
sa contina, de asemenea. numarul de
sedinte ale Consiliului.

x

a

Proceduľa pľivind cooperarea cu
Consultantul Autorizat pentru perioada
in care aceasta cooperare este impusa
de Buľsa de Valori Bucuľesti va contine
cel putin uľmatoare le :

4.5

4.5. t Persoana de legatura cu
ConsultantuI Autorizat:

x



xFrecventa intalnińlor cu
Consultantul Autorizaţ, care va

fi cel putin o data Pe luna si ori

de cate oľi evenimente sau

informatiinoi imPlica
transmiteľea de ľapoaľte

cur€nte sau peľiodice, astfel

inca Consultantul Autorizat sa

Íi

A.5.2

xA.5.3 Obligatia de a fumiza
Consultantului Autorizaţ toate

infoľmatiile relevanţe si oľice

informatie Pe care in mod

rezonabil o solicita
Consultantul Autoľizat sau este

necesara Consultantului
Autorizat Pentru i ndeplinirea

lor ce-i
xObligatia de a infonna Bursa

Valori Bucuresţi cu privire la
de

orice di sfunctional itate apaľuţa

in cadrul cooperaľii cu
Consultantul Autoľizaţ sau

schimbaľea Consultanţului
Autorizat

A.5.4

XConsiliul va adoPta o politica astfel

incat orice tranzactie a societatii cu o

ftliala ľeprezentand 5% sau mai mulţ

din activele nete ale societatii, conform

celei mai recente
ľapoľtaľi financiare, sa fie aprobata de

B.l

xAudirul intem trebuie sa fie realizat de

catre o sţrucfura organizatorica separata

(departamentul de audit intem) din

cadľul societatii sau pľin serviciile unei

rcrte parţi independente' care va raporta

consiliului, iar, in cadrul societatií. ii
direct Di

8.2

xc.l Societatea VA publica ln raportul anual

o sectĺunecare va include venl ţurile

totale ale membriloľ Consiliului si ale

directorului general aferente anului

Íinanciar respectiv si
valoarea totala a tutuľor bonusurilor sau

a oľicaror compensatii variabile si, de

asemenea, ipotezele cheie si principiile
pentru calcularea veniturilor
mentionate mai sus.



Suplimentar fata de informatiile
prevazute in prevederile legale, pagina
de internet a societatii va contine o
sectiune dedicata Relatiei cu
lnvestitorii, ataţ in limba romana cat si
in limba engleza, cu toate informatiile
relevante de interes penţru investitoľi,
incluzand :

x Societatea va intľepľinde
toate diligentele pentru a se
conforma acestui pĺi ncipi u'

D.r.t Principalele regulamente ale
societatii, in particulaľ actul
constitutiv si ľegulamentele
inteľne ale oľganeloľ statutare

X

D.r.2 CV-urile membrilor organelor
statutare

x

D.1.3 Rapoaľtele curente si rapoartele
periodice

X

D.1.4 Informatii cu pľivire la
adunarile generale ale
actionarilor: ordinea de zi si
materialele aferente; hotarari le
adunaľitor qenerale

X

D.r.5 Informatii cu privire la
evenimente corporative precum
plata dividendelor sau alte
evenimente care au ca rezultat
obtinerea sau limitari cu privire
la drepturile unui actionar,
incluzand termenele limita si
principiile unor astfel de
opeľatiuni

X

D.t.6 Alte infoľmatii de natura
extľaoľdinaľa caľe ar tľebui
facute publice: anulareď
modificareď initieľea
cooperaľii cu un Consultant
Autorizat; senrnareďrei nnoireď
terminarea unui acord cu un
Market Maker

x

D.l

D.|.7 Societatea trebuie sa aiba o
functie de Relatii cu Investitorii
si sa includa in sectiunea
dedicata acestei functii, pe
pagina de intemet a societatii,
numele si datele de contact ale
unei peľsoane care aľe
capacitatea de a fumiza, la
cerere,informatiile
coľesDunzatoare

x

t

O societate trebuie sa aiba adoptata o
politĺca de dividend a societatii, ca un
set de directii refeľitoare la repaľtizarea
profrrului net' pe care socieţatea declara
ca o va respecta. Pľincipiile politicii de
dividend trebuie sa fie publicate pe
oasina de internet a societatii .

X Adunaľea Geneľala a
Actionaľilor hotaraste
acordarea de divĺdende

D,2



politica cu pľivire la prognoze si daca

acestea vor ft fumizate sâu llu'

Prognozele reprezi nta concluzii le

cuanţiflcate ale studii lor caţe vlzeaza

determinaľea impactuluiţotal al unei

liste de factori referitori la o perioada

viitoaľe (a eze)' Politica

ffebuie sa ta, peńoada

avuta in vedere si continutul

ie

sa fie publicata pe pagina de inţemet a

societatii.

o societate tľebuie sa aiba adoptata oD.3

O societate trebuie sa

locul unei adunaľi generale astfel incat
leasca data sistabi

numar câtpaľticiparea unulperm
aďionari'mźľe

D.4

Rapoartele financiare
informatii cu Privire
principalii factoľi caľe

infl uenteaza schimbari la

nivelul vanzaľilor, pľofitului
opeľational, profitului net

sau orice alt indicator
financiar relevant, in limba
ľomana. Estimam ca pe

viitoľ societatea se va

includ
la

confoľma acestui

PARTIAL
Rapoaľtele financiare vor

informatii atat in ľomana

engleza, cu privire la principalii factori

.uř" influ.nieaza schimbari la nivelul

vanzarilor, profirului opeľational,

pľofinrlui net sau oľice alt indicatoľ

financiar relevant.

include
cat si in

D.5

intalnire/ conferinta telefonica cu

analisti si investiţoľĺ, in ftecare an'

Informatiile prezentate cu aceste ocazii

voľ fi publicate in

sectiunea Relatii cu Investitoľii de pe

pagina de intemet a societatii' la

momentum respeđivei intalniri/
telefonice.

cel putin oSocietatea va oţgailzĄD.6

ÄDMINIŞTRÁToR UNIC

TEoDoREscU coNsTAľ{TIN



SOCIETATEA INDEPENDENTA 5AEntitatea

STEFAN CEL MARE 152-154 1269s0s000

SIBIU

Strada TelefonAo.

Ĺ]
Bloc Scara

)32/210/199"1 Cod unic de inregistrareNumăr din registrUl comeľţUluĺ

pe actiuni

'l Fabricarea utilajelor pentľu metalurgie

l tabricaľea utilajelor Pentru metalu19ie

Anul 2021

Suma de control 7 179.Ż35

cg
ţh
é)
ţr

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

( entitaţi al căror exerciţiu nancrar cu anul ristic )

ADM!NISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

1 3-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

semnătura

semnătura

AUDITOR
' Nume si auditor fizicăl Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Situaţiile Íinanciare anuale încheiate la 3l.l2.202l de cătľe entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile'
aprobate pľin oMFP nr. |.80212014, cu modificaľile şi completarile ulteľioare, al câľor exercitiu Íinanciar corespunde cu
anul calendaľistic
F'10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CoNTUL DE PRoFIT Şl PIERDERE
F3O - DATE INFORMATIVE
F'40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

lndicatoľi : Capitaluri - total 34.736.481

Capital subscris 7.179.23s

Profit/pierdere 3.633.37Ż

DATA CONT

1 7 2 0 7 9 5 8

Nr.de A5PAA5 crFi cur
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Cod 10

BILAI{T PRESCURTAT

la data de 31 .12.2021 -lei-
Sold la:Denumirea elementului

iĺoĺĺnlllł:lłl 1jt] {i1i(]i'il l{'l(!ĺţlr;:) Ia Nľ,cd' ĺlilt ĺ'tll-B)

Nľ.ľd.
OMF
nľ'85/
2o7.Ż

Nr.
rd.

01.o1.2021 31.12.2021

BA 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

l. lMoBlLlZĂRl NECoRPoRALE (ct.20 1 +203+2o5+206+207 1 +4094
+208-280-290 - 4904)

0l 01

l l. l M o B l Ll ZĂ Rl Co R Po RA L E (ct'21 1 +21 2+2 1 3 +2 1 4 +21 5 +21 6+2 1 7 +223 +224
+227 +23 1 +235 +4093 -2 8 1 -29 1 -29 3 1 -2935 - 4903 )

u- 02 28.407.440 26.803.7s1

03 03 2s.466 2s.838l l l. l Mo Bl LlZĂRl F l NANCIAR E (ct.261 +262+263+265 +267 " - 29 6* )

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 28.432.906 26.829.589

B. ACTIVE CIRCULANTE

!. sToc u R l (ct. 3 0 1 +3 0 2 + 303 +321 +32Ż+ / -308+323 +326+327 +328+ 3 3 1 + 3 3 2

+341 +345 +346+347 + / -348+35 1 +354+356+357+358+361 + / -368+37 1 + / -37 8

+381 +/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din çl.4428 - 4901 )

05 05 1.335.010 1.208.187

ll.cREANŢE
1 . (ct.267 x -296* +4092+41 1 +41 3 +41 8+425+ 4282+43 1 

*" +436"" + 437 x * + 4382
+441xx +4424+d in ct.4428** +444"* +445 +446"* +447 "* +4482+451 "*+453n*
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +51 87)

06
06a

(301) 2.227.688 2.406.07'.|

07
06;

(3Ü2)
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului
financiar (ct.463)

TOTAL (rd.06a+06b) 08 2.227.688 2.406.071

lll. lNVESTlŢll PE TERMEN scuRT
(ct.501 +505+506+507+ 508*+5 1 1 3+5 1 1 4-59 1 -595-596-598)

no 07 4.500.000

lV. CASA Şl coNTURl LA BĂNCl (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) t0 08 1.397.055 7 51 .951

ACŢ|VE C|RCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) t1 4.959.753 8.866.209

c. cHELTUlELlÎN AVANS (ct.471) (rd.l1+l2) I2 5.530 3.400

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.471*) T3 11 5.530 3.400

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct' 471*) l4 12

t5 13 1.763.155

D. DAToRll: sUMELE GARE TREBU!E PLĂTITE ÎNTR-o PERIoADĂ DE PÂNĂ
LA UN AN (ct.1 61 +1 62+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+41 9
+421 +423+424+426+ 427 + 4281 +43 1 

x x * +436* * * +437 * ** +4381 +441 *** + 4423
+4428xxx +444*** +446* ** + 447''*x +4481 +45 1 

***+453nx* +455+456xxx +457
+4581 +462+4661 +47 3*x*+509+5 1 86+5 1 9)

788.689

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR!I CURENTE NETE
(rd.09+ 1 1 -1 3-20-23-261

16 2.948.s24 8.080.920

F. ToTAL AcTlVE M!NUs DAToRll CURENTE (ľd.04 +12+1 4) 17 31.381.430 34.910.s09

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct. 1 61 +'l 62+1 66+1 67 +1 68-1 69+269+401 +403+404+405+408+41 9

+ 421 + 423 +424+426+427 +4281 +431 + * x + 436x ** +437 *x x +4381 +441 *x * +4423
+4428*** +444xx*+446**x+ 447 *x* +4481 +45 1 

**x+453""" +455+456x**+458 1

+ 462+ 466 1 +47 3* * * +509+5 1 86+5 1 9)

18 16

19 17 278.321 174.028H. PROVIZIOANE (ct. 1 sl )

l. VENITUR! !N AVANS (ľd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 253.604

1. 5ubvenţii pentru investiţii (ct.475), (rd.20+21)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an{din ct. 475*) a1 20

Sume de reluat într-o perioadă mai maľe de un an (din ct.475*) l2 21

)4 2s3.6042. Venituri înregistrate în avans (ct.472) (łd.23+24)
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?Ę 23 253.604Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472*)

26 24Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472*)

273. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien1i (ct.478)
(sd.26+27)

28 26Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct.478'J

29 275ume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

i0 28Fondul comercial negativ (ct.2075)

J. cAPlTAt ŞI REZERVE

3l 7.179.235 7.179.235l. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

30 7.179.235 7.179.23532'l 
. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

33 312. Capital subscris nevărsat (ct. 10'l 1)

34 323. Patrimoniul regiei (ct. 101 5)

334. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

jó 345. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

35ll. PRIME DE CAPITAL (ct. i 04)

23.077.158)Q 36 24.555.13slll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

39 37 5.536.51 1 5.707.369lV. REZERVE (ct.106)

40 38Acliuni proprii (ct. 109)

4ĺ 39Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

42 40Pierderi legate de instrumentele de capitaluri pľoprii (ct. 149)

43 0 0V. PRoFITUL sAU PIERDEREA REPoRTAT(Ă) SOLDC(ct.117)

44 7.220.296 4.689.795SOTDD(ct.117)

vl. PRoFtTUL 5AU PTERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

45 1.107.920 3.633.372SOLD C (ct. 1 21 )

46 0 0SOLD D (ct.121)

47 45 55.396 170.858Repartizarea profitului (ct. 129)

48 31 .103. r09 34.736.481CAPITAIURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+3 5+3 6+37 -38+39-40+41 -42+43-44-451

Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47

48Patrimoniul privat (ct. 1017) t) 50

34.736.481cAPlTALu Rl - ToTAt (rd. 46+ 47 +48) (ľd.04+09+ ĺ 0-1 3-ĺ ó- 1 7-1 8) 5I 3 t.103.109

") conturi de repartizat după natuÍa elementelor řespectiVe.

"") Solduri debitoare ale conturĺlor respectiVe.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

1 )5e Va completa de către entităţile cărora le sunt incidente pÍevedeÍile ordinului ministrului finanţelor
publice şi al ministřului delegat pentru bu9et nr' 668/20l4 pentľu aprobarea PÍecizărilor privind întocmirea
şi âctualizarea inVentarului centÍalizat al bunuriloľ imobile proprietate pÍivată a statului şi a drepturiloř
reale supuse inventarierii, cu modificăľile şi completările ulterioare

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

Formular
VALIDAT

Semnătura

ANECIION

1 3-ALTA PERSOANA IMPUTERN A, POTRIVIT LEGII
Semnătura

Nr.de inregistrare in orga nismul profesional:
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CONTUL DE PRoFIT ŞI PIERDERE
la data de 31.12.2021

Cod 20 lei -

Exerciçiul financiar
Denumirea indicatoriloľ

i tţ)ŕl í;li'ł'(: .'lţl {'iţĺ\' i:ĺ i.'] .ł|ţ' í'; ił ţţľ.ľd' ĺJir r ĺ'tll'iJ j

Nr.ľd.
OMF
nÍ.85/
2022

Nr.
rd.

2020 2021

A B î 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+0ó) 0t 5.591.1Ż8 4.512.857

- din care, cifra de afaceri netä corespunzátoaľe activităţii
prepondeľente efectiv desfăşu ĺate

02
01a

(30 l) 2.948.289

P rod u cţ i a vâ n d ută (ct'7 0 1 +7 02 +7 03 +7 0 4+7 05 +7 06 +7 08) 03 o2 5.562.665 4.379.211

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 04 03 28.463 133.646

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05 o4

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general
65

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 1.3ss.957 1.800.905

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale
(ct.721+ 722)

09 09 910 21.488

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755) t0 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct.725) t1 1t

6' Venituri din subvenţii de exploatare
(ct. 7 412 + 7 4'13 + 7 41 4 + 7 41 5 + 7 41 6 + 7 417 + 7 4'19)

12 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) ĺ3 3.379.527 5.941.966

-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 14 14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) t5 15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+1 1+12+13) t6 7.615.608 8.675.406

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) t7 17 796.330 610.886

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) ĺB 18 174.748 132.573

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apăXct.605) 19 1.054.394 1.080.08s

- din care, cheltuięli pĺivincl consutrrul de enerqie (rt. 6051) 20 (i02) 819.948

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 21 20 4.776 260.182

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22 21

9. Cheltuieli cu personalul (ĺd.23+24) IJ 3.108.955 2.218.316

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 
"

)â 23 3.021.622 2.162.012

b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (çt'645+646) 25 24 87.333 56.304
'l 0.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

(rd.26 - 27)
26 326.438 340.944
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27 26 326.752 341.479a. 1 ) Cheltu ieli (ct.68 l 1 +681 3 +6817+ din ct.68 1 8)

27 314 535a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 28

-2.408.49129 -21.589b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.29 - 30)

30 29b.l) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

30 21.589 2.408.491b.2)Venituri (ct.754+7814 + din ct.78'18) 3t

1'o54."l1Ż 2.680.3711 l. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 37) 32

)) 32 580.581 2.280.0s 1
1 1.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe

(ct.6 1 1 + 6 1 2 + 6 1 3 + 6 1 4+ 6 1 5 + 62 1 + 622+623 + 624+625 + 626+ 627 + 628)

34 33 454.839 36s.674
1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

35 341 1.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

36 351 1'4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

37 36'l 1.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct.6587)

JT 37 18.692 34.6461 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

3A

39 -29.'t49 -104.292Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 4ĺ )

4A 40 183.033 -36.295- Cheltuieli (ct.6812)

67.997- Venituri (ct.7812\ 4l 4'l 212.182

42 6.469.015 4.810.574CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+3 1 + 39)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

43 1.146.593 3.864.832- Profit (rd.16 - 42)

44 0 0- Pierdere (rd. a2- 16)

4512. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 4ö 46

47 27.048 101 .41013. Venituri din dobânzi (ct.766)

48 48- din care, veniturile obţinute de la entită1ile afiliate

49 4914. Venituri din subven1ii de exploatare pentru dobânda datorată (ct.7418)

50 s3.200 3.3991 5. Alte ve n itu ri fi na ncia re (ct.7 6Ż+7 64+7 65 +7 67 +7 68+7 61 5)

51- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 5t

52 80.248 104.809VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)

53
1 6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare
deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

54 54- Cheltuieli (ct.686)

55 55- Venituri (ct.786)

56 31364 7.43817. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

57 57- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

58 58 87.557 10.7451 8. Alte chelt u iel i fi na nci a re (ct.663 +664+665 +667 t668)

59 118.9Ż1 't8.183CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAT (rd. 53+s6+58)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
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- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 86.626

- Pierdere (rd.59 - 52) 61 38.673 0

62 7.69s.8s6 8.780.Ż'l5VENlTuRl ToTAtE (ľd. 16 + 52)

CHELTUIELITOTALE (rd.42 + 59) 63 6.s87.936 4.828.757

19. PRoFlTUL 5AU PlERDEREA BRUT(Ă)

64 1.107.920 3.951 .458- Profit (rd. ó2 - 63)

- Pierdere (ľd. 63 - 62) 65 0 0

66 66 318.08620. lmpozitulpe profit (ct.691)

21. lmpozitul specific unoľ activităţi (ct. 695) 67 67

68 6822. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

23. PRoFITUL sAU PIERDEREA NET(Ă) A ExERclTluLUl FINANCIAR:

3.633.372- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 1.107920

70 0 0- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

") conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 24 (cf.oMF nr.85/ 2022)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,,Cheltuieli cu colaboratorii", analitic ,,Colaboratori persoane fizice".
La rândul 3a (cf.oMF nr.85l 2022)-in contul 6586,,cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative

speciale" se evidençiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute
de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, lNTOCMtr,

Numele si prenumele Numele si prenumele

STANECIION IHORA DANIELA

Semnătura

Calitatea

1 3--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesĺonal
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- lęi

l. Date pľivind rezultatul inregistľat
Nľ.ľd.
OMF
nr.85/
20Żz

Nľ.
rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 '| 3.633.372

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03

!l Date privind platile restante
Nr.
ľd.

Total,
din care:

Pentľu
activitatea

curenta

Pentru
activitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 !a 17 + 18) 04 23.2s2 23.252

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08) 05 23.2s2 23.252

- peste 30 de zile 06 06 't1.233 11.233

- peste 90 de zile 07 07 6.947 6.947

- peste 1 an 08 08 5.072 5.072

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale -
total(ľd.lo Ia 14)

09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate

t0 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sa n atate

11 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 't3

- alte datorii sociale 14 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si

alte fonduri
15 15

Obligatii restante fata de alti creditori t6 16

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

t7

- contributia asiguratoľie pentru munca 1la
(30r )

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

19 18

llt. Numar mediu de salariati Nr.
rd. 31.12.2020 31.12.2021

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 56 38

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie

21 20 47 35

Nr
ľd

lV. Redevenţe plătite în cursul peřioadeide raportare,
subvenţii încasate şi Creanţe ľestante Sume (lei)

A B 1

22
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care:

1) 22- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

24 23Redevenţă minieră plătită la bugetulde stat
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Redevenţă petÍolieră plătită la bugetul de stat )5 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ĺ.) 26 25

ituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunĺi Europene, din care:

29

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvençii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 5t

- subvenţiĺ Încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subvenlii aferente veniturilor, din care: ))

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35
33a

(316)

- subvenţii pentru combustibili fosili 36
33b
{i17j

37
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele
comeľciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

- creanţe restante de la entită1i din sectorul majoritar sau integral de stat 3B 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

V. Tichete acordate salariatilor Nr
ľd Sume (!ei)

BA 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 40 37 118.774

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 4l (302)

Nr.
rd.

Vl. Cheltuieli efectuate pentľu activitatea de
cercetare - dezvoltare **) 31.12.2020 31.12.2021

A B ĺ 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare 42

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii
entităţii asupra mediuIui sau al dezvoltării unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43
38a

(318)

- dupa surse de fĺnantare (rd.40+41) 44 0 0

- din fonduri publice 45 40

- din fonduri private 46 4'l

- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44) 47 0 0

- cheltuieli curente 48 43

- cheltuieli de capital 49 44

Vll. cheltuielide inovaľe **x) Nr.
rd. 31.12.2020 31.12.2021

A B 1 2

Cheltuieli de inovare sa

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii
entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi
tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

5l 45a
(-ile)

Vlll. Alte informaţii Nr.
rd. 31.12.2020 31.12.2021

B 1 2A
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale
(ct.4094), din care:

53
46a

(301)

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente
pentÍu imobilizări necorporale (din ct.4094)
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- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru
imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54
46b

(304)

55
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale
(ct.4093), din care:

- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)

56
47a

(305)

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru
imobilizări corporale (din ct. 4093)

57
Ą7b

(3ţ)6)

lmobilizări financiare, În sume brute (rd. 49+54| 58 25.466 22.838

59

Acţiuni de1inute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume
brute (rd.50 + 51 + 52 + 53)

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

6t 51- păr1i sociale emise de rezidenti

62- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

- detineri de cel putin 10olo 63
52a

(307)

64 53- obligatiuni emise de nerezidenti

65creanţe imobilizate, în sume brute (ľd. 55+56) 25.466 22.838

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute
(din ct. 267)

66 55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56 25.466 22.838

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de
natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate
furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute
(ct.4091 + 4092 + 41 1 + 413 + 418), din care:

68 969.447 1.148.242

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente,
avansuri pentru cUmpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor neafilia1i nereziden1i şi alte
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.41 1 + din ct.413 + din ct.418)

69 58 '18.06'l

_ creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte
conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din

ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 41 1 + din ct. 41 3 + din ct. 41 8)

70
58a

í308}

Creanţe neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 4l 1 + din ct. 413)

71 59

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

72 60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 661

73 2.307 7.519

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.43't+437 +4382)

74 62

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.43 6 + 44'l + 4 424 + 4 428 + 4 4 4 + 4 46)

75 63 2.307 7.519

- subventii de incasat(ct.445) 76 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66

Creanţele entităţiiîn relaţiile cu entităţile afiliate
(ct. 451), din care:

79

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente
(din ct. 45 1), din care:

80
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- creanţe comerciale cu entităţi afiliate
nerezidente (din ct. 451 )

8t 69

Creanţe în legătură cu bugetulasigurăriloľ sociale şi bugetul

statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct.

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

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

446 + din ct.447 + din ct. 4482)

82 70

Alte creanţe (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),

din care:
p2 2.004.338 2.004.338

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu
actionarii/ asociatii pľivind capitalul ,decontari din
operati u n i i n pa rtici patie (ct.453+456+4582)

84 72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului)

(din ct.46l + din ct.471 + din ct.473+4662)

85 73 2.004.338 2.004.338

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'
reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii

şi nedecontate până la data de raportare (din ct.461)
86 74

Dobânzi de încasat (ct.5187) , din care: 87

- de la nerezidenti 88 76

Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct.

4s38)
89

/ud
(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor
economici ****) 90 77

lnvestiţii pe termen scurt, În sume brute (ct. 501 + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), din care:

9î

92 79- acţiuni necotate emise de rezidenti

93 80- părţi sociale emise de rezidenti

- actiuni emise de nerezidenti 94 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

- deţineri de obligaţiuni veľzi 96
(320)

97 83Alte valori de încasat (ct. 51 1 3 + 5114)

Casa în lei şi în valută (rd.85+8ó ) 98 10.431 4.022

- în lei (ct. 531 1) 99 85 10.43 r 4.022

-în valută (ct.5314) 100 86

10tConturi curente la bănciîn lei şiîn valută (rd.88+90) 1.386.624 747.929

-în lei (ct.5121), din care: 102 98.099 711.0t8

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

104 1.288.525- În valută (ct.5124), din care: 36.911

- conturi curente în valută deschise la bănci
nerezĺdente

105 91

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (ľd.93+94) 106

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de
Încasat, În lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)

107 93

108 94
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din

ct.5125 + 5414)

Datorii(rd.96 + 99 + î02 + 103 + 106 + 108 + 110 + ĺ11 +
ĺ16+119+122+128)

109 1.248.03 788.689

t10

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mica de 1 an)
(din ct.519), (rd .97+981
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- În lei 111 97

- În valută 112 98

lti

ite bancare externe pe termen lung (credite primite de
la instituţii financiare nerezidente pentru care durata
contractului de credit este mai mare sau egală cu ] an)
(din ct. 1 62), (rd.ĺ0o+ĺ01)

1t4 100- în lei

- în valută 1t5 101

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.

1626+ dinct.1682)
116 102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 'l 685 +

1686 + 1687) (rd.104+105)
1t7

n8 104
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face

in functie de cursul unei valute

- În valută 119 '105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

111 | 07a
(371 )

- valoarea obligaliunilor verzi emise de entitate

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte
conturi asimilate, în sume brute (ct.401 + 403 + 404 + 405 +
408 + 419), din care:

123 269.831 312.759

- datorii comerciale în rela1ia cu entităţile neafiliate
nerezidente, avansuri primite de la clienli neafiliali
nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie
cu neafilia1ii nerezidenţi (din ct.401 + din ct.403 + din ct.404
+ din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109

- datorii comerciale în rela1ia cu entităţile afiliate nerezidente,
avansuri primite de la clienţi afilia1i nerezidenţi şi alte conturi
asimilate, în sume brute În relaţie cu afiliaţii nerezidenti (din

ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 +

din ct.419)

r25
i 09a
(r0e)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct,421 +

423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
126 110 86.984 72.270

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
statu lu i (ct. 431 +436 + 437 + 438 1 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481) (ľd.1 12 !a 1 15)

127 125.016 164.916

128 112
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale

(ct.431+437 +4381)
82.170 59.426

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului
(ct.43 6 + 4 4 1 + 4 423 + 4428 + 4 44+ 4 46)

129 'I 13 42.846 '105.490

130 114
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

(ct.447)

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) I3t 115

132
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451),
din care:

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente z,l

(din ct.45 1), din care:
133

- cu scadenţa iniţială mai mare de un an 134 'l l8

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente
indiferent de scaden1ă (din ct.451)

t 5)
1 18a
(31 0)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)' din çare: 136

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice Ia/ 120

138 121- sume datorate actionarilor / asociatilor persjuridice
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139 766.206 238.744
Alte datorii (ct.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +
47Ż + 473 + 478 + 509), din care:

-decontari privind interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari
din operatii in participatie

(ct.4 5 3 + 4 5 6 + 457 + 45 I 1 )

140 123

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat datoriile in legatuľa cu
institutiile publice (institutiile statului ) -3)

(din ct.462+466 1 +din ct.472+din ct.47 3)

14t 124 766.206 238.744

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 142 125

143 126
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)
144 127

145Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

t46
1 28a
í3]1)

- către nerezidenţi

147
'128b

(3r 4)

Dobânzi de plătit către nerezidenţi

(din ct. 4518 + din ct.4538)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii

economici "***)

t48 129

7.179.235Capital subscris vărsat (ct. 10'l2), din care: 149 130 7.179.235

- acţiuni cotate 4] 150 131 7.179.235 7.179.235

15t 132- acţiuni necotate 5/

- păţi sociale 152- 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

Brevete si licente (din ct.205) 154 135

lX. lnformatii pľivind Gheltuielile cu
colaboľatorii

Nr.
rd. 31.12.2020 31.12.2021

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 62 1) t55 136 343.574 390.132

Nr.
ľd. 31.12,2020 31.12.2021X.lnformaţii privind bunurile din domeniul

public al statului
A B î 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în
administrare

156 137

Valoarea bunurĺlor din domeniul public al statului aflate în
concesrune

157 138

158 139Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiînchiriate

Nr.
rd. 31.12.2020 31.12.2021

Xl. lnformaţii privind bunurile din propľietatea
privatä a statului supuse inventarierii cf. oMFP
nr.66812014

B 1 2A

159 140Valoarea contabilă netă a bunurilor óJ

31.12.2020 31.12.2021Nr.
ľd.

Suma (lei) o/o z1 Suma (!ei) o/o z)

Xll. Capital social vărsat

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

Capital social vărsat (ct. 1012| zl,
(td.142+145+149 + 150+ 151 + 152)

'ĺ60 X X
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- deţinut de instĺtuţii publice, (rd. 143+144) 161

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală t62 't43

163 't44- deţinut de instituţii publice de subord. locală

- deţinut de societă1ile cu capital de stat, din care 164

- cu capital integral de stat 165 146

't47- cu capital majoritar de stat 166

- cu capital minoritar de stat 167 't48

- deţinut de regii autonome 168 149

- deţinut de societă1i cu capital privat 169 150 4.569.653 63,65 4.s69.6s3 63,65

- delinut de persoane fizice 170 't51 2.609.582 36,35 2.609.s82 36,35

- deţinut de alte entităţi 'I7t 152

Nr.
rd. Sume (lei)

A B 2020 2021

Xl!l. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local, de repartizat din profitul exeľciçiului financiar
de cătľe companii!e naţionale' societăţile naţionale'
societăţile şi ľegii!e autonome, din caľe:

172

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către institu1ii publice locale; 174 155

1/5 1s6
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ
teritoriale/instituţiile pu blice deţin d i rect/ind i rect acţi u ni

sau participaţii indiíerent de ponderea acestora.

Nr.
ľd. Sume (lei)

A B 2020 2021

XlV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat
sau local si virate în perioada de raportare din pľofitul
repoľtat al companiiIor naţionaIe, societăţilor
naţionale, societăţi!oľ şi a! ľegii!or autonome, din care:

t76

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al
anului precedent, din care virate:

t77

- către instituţii publice centrale 1/8 1s9

- către instituţii publice locale t79 160

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora.

180 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare
anterioare anului precedent, din care virate:

18t

- către instituţii publice centrale ĺ82 't63

183 164- către instituţii publice locale

184 165

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituţiile publice de1in
direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de
ponderea acestora

XV. Dividende distribuite action arilorl
asociatilor din profitul reportat

Nr.
rd. Sume (!ei)

B 2020 2021A

185
1 65a
(31 2)

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de
raportare din profitul reporta
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Nr
rd Sume (lei)XVl. Repartizări interimare de dividende

potrivit Legii nr. 163 12018
A B 2020 2021

- dividendele interimare repartizate s) 186
1 ó5b
(3isi

XVll. Cľeanţe preluate prin <esionare de la
peľsoane ju ľid ice'ţlţ***)

Nľ
rd Sume (lei)

A B 31.12.2020 31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la

valoarea nominală), din care:
t87

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice
afiliate

t88 167

189
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la

cost de achiziţie), din care;

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane jurĺdice
afiliate

190 169

Nr.
ľd. Sume (lei)xV!ll. Venituľi ob1inute din activităţi agricole

xxx-xx-x)

B 31.12.2020 31.12.2021A

191 170Venituri ob1inute din activită1i agricole

t92
XlX. CheltuieIi privind calamităţile şialte evenimente
similare (ct.6587), din care:

- inundalii 193
170b

194
1 70c
(324\- secetă

- alunecări de teren t95
170t1
(3 2s)
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ADMINISTRATOR,
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Semnatura Calitatea

Semnatura

Formular
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*) subvenţii pentÍu stimularea ocupării foţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) _ reprezintă sumele acordate angajatoľiloÍ pentru plata
absolVenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care
încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată Şomeriîn Vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinătoľi unici de familie sau şomeri care în termen de 3 anide la data
angajăľii îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată paţială sau de acordare a pen5iei pentÍu limita de Vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin
legisla1ia în vigoare privind sistemul asigurăíilor pentÍu şomaj şi stimularea ocupării foţei de muncă.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentľu actĺVitatea de cercetare-dezvoltare, ľespectiV cercetarea fundamentală, cercetarea aplĺcativă, dezvoltarea

şi completări pľin Legea n(.324/2oo3,cu modificările şi completările ulterioare.
***) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru actiVitatea de inovare. La completarea ľândurilor core5punzătoare capitoleloÍ Vl şi Vll 5unt aVute în Vedere
prevedeľile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 202011197 al Comisiei din 30 ĺulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul
Regulamentului (UE) 2019/215Ż al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întrepÍindeľe şi de abrogare a l 0 acte juridice în domeniul
statisticilor de întrepľindere, publicat în Jurnalul oficial al Uniunii Europene, seria L, nr' 271 din 'l8 augu5t 2020. PÍin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de
punere în aplicare (UE) Î|Í.995/201Ż al comĺsiei din 26 octombrie 201 2 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiV Autoritatea de
Supravegheľe Financiară, socĺetăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi in5tituţiĺle fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor popula1iei.
*****) Pentru cřeanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât Valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de'persoanejuridice afiliate'se vor avea În vedere prevederile art.7 pct.26 lit. c) şi d) din Legea îí.227/2015 pĺivind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare.
******) conformart. 1'l dinRegulamentul Delegat(UE) nţ'639/2014alcomisiei din'l 1maŕtie2014decompletareaRegulamentului (UE) nr'1307/2o13al
Parlamentului European şĺ al Consiliutui de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate feľmierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi
de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(l ) '.. VenituÍile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea

Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acoídat pentru activităţi
agricoĺe, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 

-l9 din Regulamentul (UE) nr. 1307 /2o13.
Veniturile obţinute din prelucľaľea pľoduselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1 ) litera (d) din Regulamentul (UE) nr.1307 /Ż013 ale exploataţiei 5unt
considerate Venituři din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt
pĺodus agricol în sensul articolului 4 alineatul (l) litera (d) din Regulamentul (UE) nĺ 1307/2013-
oľice alte venituri sunt considerate Venituľi din actiVităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaĺntea deducerii costurilor şi impozitelor afeľente. ...''

prĺVaţi sau unor unităţi ale adminĺstraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop ľecreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)'

mai mare de un an' şi 'datoľii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

înscrie subvenţiile afeľente veniturilor existente în 5oldul contului 472'
4) Titluĺi de valoare care conferă drepturi de pľoprietate asupra societăţiloÍ, caÍe 5unt ne9ociabile şi tÍanzacţionate, potÍÎVit legii'
5) Titluri de Valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţiloí, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile oľdinului ministrului finan1elor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr.

supuse inVentarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'Xll Capital social vărsat' la rd. 'l61 - 1 71 (cf.oMF nr.85/26.o1.2o2Ż) în col. 2 şi col. 4 entităţile Vor înscrie procentul corespunzător capitalului social
deţinutin totalul capitalului social Vărsat înscris la rd. ']60 (cf.oMF nr.85/26.01.2o2Ż).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr' 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nĺ ' 82/1991, modificarea şi
completaľea Legii societăţilor nr'31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind oľganizaľea şi funcţionarea cooperaţieĺ.
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILTZ ATE
la data de 31 .12.2021

Cod 40 - lei-
Valori brute

Reduceri

Elemente de
imobilizari

Nr.
ľd.

Sold
initial

Cresteri

Tota! Din care:
dezmembrari

si casari

Sold final
(col.5=1+2-3)

B 1 2 3 4 5A

l.lmobilizaľi necorporale

01 XCheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

Active ľrecoľpoľale de expłorare
si evaluare a resurseior trrinerale

02 X

Alte irnobilizari 03 6.214 X 6.Ż14

04 XAvansuĺi acorclate p*ntru
imobĺlizari necoĺpoĺale

6.21Ą X 6.214IOTAL (rd.01 la 04)

ll.lmobilizari coľpoľa!e

Terenuri şi arnenajări de terenuri 06 22.666.141 1.418.002 X 21.248.139

Constructĺi 07 2.809.376 261.679 204.986 2.866.069

lnstalatii tehnice si masini 08 6.3 1 1 .381 17.063 142.889 142.221 6.185.555

Alte instalatii, utilaje si mobilier 09

2.'t57 -765 6.376 2.164.141lnvestitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
11

Active biologice productive 12

lmobilizari corporale in curs de
executie

l3 343.180 268.055 75.125

lnvestitii imobiliare in curs de
executie

14

15
Avansuri acordate pentru
imobilizari corporale

33.944.663 628.298 2.033.932 142.221 32.539.029TOTAL (ľd. 06 la 15)

't7 25.466 434 62 X 2s.838lll.lmobilizari financiare

32.57'1.081
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+1ó+17) 33.976.343 628.732 2.033.994 142.221
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SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei-

Elemente de imobilizaľi Nľ.
rd.

Sold initial Amortizaľe in cuľsul
anului

Amoľtizaľe afeľenta
imobilizaľiloľ 5Goase

din evidenta

Amortizaľe la
sfarsitul anului
(co!.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

19

Actĺve necorpoľale de explorare
si evalrlare a resurselor minerale

20

Alte iłnolrilizari 21 6.2'lĄ 6.214

TOTAL (rd.ĺ9+20+21) 6.214 6.214

ll.lmobilizari coľpoľa!e

Amenajari de terenuri 23

Constructii 24 85.062 98.266 't83.328

lnstalatii tehnice si masini 25 s.340.998 148.993 142.889 5.347.102

26Alte ĺnstalatii,utilaje si mobilier

lnvestitii imobiliare Ż7 94.053 94.220 188.273

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 5.520.1 t3 341.479 142.889 5.718.703

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 5s26327 341.479 142.889 5.724.917
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SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-
Elemente de imobilizaľi

ifoľĺĺt*l*ţe d* calł*ĺ są ĺefera ĺa
Nŕ"rĺŕ' dIl) (ôi ĺj)

rd,
OMF
nr,85/
Żo22

Nr.
rd.

Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului

Ajustaľi
ľe!uate Ia venituri

Sold final
(co!. ĺ3=10+11-12|

A B 10 11 12 13

l.lmobilizari necorpoľaIe

Cheltuieli de ciezvoltare 32

Acţive necoĺporale de expĺorare
si evaluare a resuľseloľ mineralę

5J
l2a
(30ri

34 33Alte imobilizari

Avansuri acoĺĺlatę ptntítl
imobĺlizari necoĺpoľale

35 34

ToTAL (ŕd.32+ 32a+ 33+34) i6

ll.lmobilizari corporale
Terenuri şi amenajări de
terenuĺi

36

38 37 17.110 535 16.575Constructii

lnstalatii tehnice si masini 39 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 40 39

lnvestitii imobiliare Ż1 40

Active corporale de explorare si

evaluare a resurselor minerale
42 41

Active biologice productive 43 42

lmobilizari corporale in curs de
executie

44 43

lnvestitii imobiliare in curs de
executie

45 44

Avansł"lri acordate pe ntrLl
ĺmobilizari corporale

46
44ô

Ü02)

17.110TOTAT (rd. 36 la 44 + 44a) 535 16.575

lll.lmobilizari financiaľe 48 46

49 17.110 535 16.575
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)
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INDEPB{DENTA SA

SIB]U, STEEAN CEI MARE, NR

cľlcur I R0 25'l'16'17

c1asa1

Clasa2

t52-1,54

BÂÍ,âl|TÄ DE vBRIFIcĂx'E 0L - L2 ĺ 2027

13690s05 59 45071935 06 1,2071,606 46 1s600686 Ą6 25762LL2 0s 60612621

5Ą3Ą31 13 1'121,55 23',15413 25 3Ą?Ą8Ą99 12 7918

52 r2',t53443 69 41663

38 325?1081 5741492

Pag:1

301

302

3QzI

3022

3024

3028

303

331

345

345.

345.

345.

34s.
346

348

348.

348.

351

3',7]-

381

391

392

392r
3922

394

3945

3946

398

1

2

MATERII PRIME

MATERTAI,E CONSUMABITE

MATERIAIJE AUXÎLIARE

COMBUSTIBII,I

PIESE DE SCHIMB

A],TE MATERTAI,E CONSUMABITE

MATER]ALE DE NATuRÂ oBIECTE DE ]NV$ITAR

PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE

PRODUSE FINITE
PRODUSE FINITE VECHI

PRODUSE FINITE VECHI

PRODUSE FINITE VECHI - DEPRECIERE

PRODUSE FINiTE NOT

PRODUSE REZIDUALE

DIFERENTE DE PRET I,A PRODUSE

DTF. DE PRET I,A PROD. FINITE VECHI

DIT" DE PRET tA PROD. FINITE NOI

MAľBRII sT MATERIAIE AFLATE LA TERT]

MARFURÍ

AMBALÂ.IE

AJUSTÄłI PT. DEPRECIEREÄ MATER. PRIIĺE

AJUSTART PT. DEPRECIEREÄ MATERIALE],oR

ÄJusT ' PT. DEPREC. MATERIAIELoR coNsUl'ĺABILE

Ä'JUST'PT.DEPRECIEREA MATER.DE NAT 0B' INV

Ä,]usT PT DEPRECIEREA PRoDUSEIoR

A.]UST. PT DEPRECIBREA PRODUSELOR FINITE

ÂJUST. PT'DEPRECIEREA PRoDUSEI'oR REZIDUAL

ÄJusTÄRI PT DEPRECIEREA ÄMBAIAJE],oR

21933

398614

72'130Ą

260925r

zsr10't3
782301

Ľt347',lI

92r'18

4746

955080

953904

1175

24926

35

33

81

52

03

Ą1

41

04

14

30

43

88

07

6L

46

56

15

280

93898

3239L
10457

1405553, 60

409825, 48

31610,67

378214, 81

2596104 ,31
2596104,3',t

1',12642,73

27997,60

332r,',t1

10699,02

6003, 87

7972,94

88802, 87

s34925,36
19333ss, ?4

1933 35 5, ?4

-354420,4I

-354420,4r

260782,74

586522,82
25895, 33

Ltr90 ,47
74',l0Ą 

'86
7196072,65
1196072,78

0,47

829469,87
37670, 58

3206,02

106 99, 02

6003, 87

L1't6r,67

10383?,67
6326s3,66

323s108, 3i
1210168, 96

55 551, 10

115Ą617 ,86
2024939,35

t9,28
105481, 04

458622,z',t

-353141,23

260782,74

-15956,23

12011 ,L9

72017 ,t9
3636, 07

3636, 07

242,9't

1766540,48
60388, 93

73779,58

1-0699,02

6003, 8?

29906 
'Ą6

487416,90

662229,83
454260',1,27

25l',t0'13,04

182301,14

r'134711-,30

2025534,r',l

47 46 ,88
6006s9, 66

953904, 61

-35324Ą,95

24926,56
260182,r4

280

586522,82
25895, 33

11190, 47

14704,86
r'1960't2,65
ťt960't2,r8

0 
'Ą'|

260182,1-4

829469 ,81
3',t6't0,58

3206,02
10699,02

6003, 87

r'77 6L,67

103837,67

632653 ,66
3235108,31
1210168,96

555 51, 10

11546 17, 86

202Ą939 
'35

L9,28
105481, 04

Ą58622 
'27-353141,23

1389597,37

Ą21902,67

316 10, 67

390292
2599740,44
2596104,37

3636, 07

242,97

1.21-44,79

383519 ,23
295',16,r7

1307498,90

1306904,08

726750,64

5801s3,44
594,82

4727,60
495r',18 ,62
495282 ,34

937070, 61

22?1-8,35

10573, 56

24925,s6

280

103,72

803074,55
39600?, 34

20420,20

31558',t ,14
80366? ,79
800032, 19

1635,60
2Ą2 '9',l

301

302

302r
3022
302Ą

3028

303

331

345

345.1

345.1
345.1
345 .2

346

348

348.1

3Ą8 .2

351

371

381

391

392
392r

394

3945

3946

398

CONT DBTIUMIRE tcltDl

SOID INITIAI RUTAJ CUMUTAT

tcltDl

Ť0TÄI stlME

ĺD] tcl
soLD FINÄL

tDl tcl CONT

1012

10s

106

1061

1068

tr7
i171
LT7 4

1175

LL7 6

T2I
129

151

1512

t5t'l
1518

CAPITAI, SUBSCRIS VARSAT

REZERVE DIN REEVALuÄRE

REZERVE

REZERVE I.EGALE

ALTE REZERVE

REzULTATUL REPoRTÄT

REZUI,T.REPORT, -PROF.NEREP. /PIERD.NEACOP.
REZULľ.REPoRT -coREcTÄxE ERoRI CoNTÄBI],E

REZULŢ.REP.REPRBZ.sURPLus DIN REu.REEV.

REzUtľ.REPoRT. -TREC.APt]c.Rc cF.D. Iv cEE

PRoFIľ sI PIERDBRE

REPĂRŢÎZAREA PRoFITUĺ,UI

PROVIZIOANE PEI'ITRU RISCUR] SI CHELTUIETI

PRoVIZ. PT. GARANTII ÄCoRDATE ctIENTItoR
PRoVIZIoANE PT. TERMINÄÎEÄ CoNTR. M{'NcÄ

AITE PROV]ZIOANE

1220295,83

5197839 ,'t6
't733669 ,83

103600

553 96

7179235

24555134, 91

5536510, s3

1264988,67
ą27I52I 

'86

6414813, 76

7107920,23

218320,63

23001,63
188355

66964

I47',t9',11

1035Ą7',lĄ,25

170858,33

6?996,88

61, 88

6',t935

12880226 ,26
s5396

-36295 ,36
433, 64

-16 950

-1,9179

170858, 33

170858, 33

2530501, 23

L052524,23

I41't9't'7

103600

1,0354'114,25

226254 ,33
67996, 88

61,88
6',t935

IĄ7797',|

1220295 ,83
5797839 ,76
7733669,83

13988146,49
55396

2Ą2025 ,2',l

23435 ,2't
1?1405

47185

7179235

24555134,91

570?368, 86

1435847

'1892190,76

42',1752r 86

2530501 23

t052524 23

4689794,60

4745315,53
??3366 9, 83

103600

170858, 33

L7 4028 ,39
233't3,39

1 034 70

47185

't1,79235

230711s7 ,97
5707368, 86

143584 7

Ą27 I52I ,86

7892790,'.l6

3633312,24

LOL2

105

106

106 I
1068

r77

1171

tL7 4

1i75
1176

r2t
r29
151

L5L2
1517

1518

1670

4544,18

2266614r,L9

28093',t6

631L38t,2't

592',t849 ,66
68871, 93

314659,68
21,57',l65

25466,12

6214,r8
1-670

4544,18

5520112,96
85062,33

5340997, s1

94053 ,t2
I',1I09 ,99

6315,71

343180,35
433,63

261679,23

r7062,39

17062,39

1-42888,'.15

142888, 75

535,24

268055

61, 88

1418002,48
20Ą986

142888, 75

141009, 94

1878, 81

34L419 ,r4
98266,rr

148993,38

9Ą219,65

1-6',10

4544,18

2266614r,19
3071055,23
6328Ą43,66

592'.t849,66

85934,32

314659,68
2164140,11

343180,35
25899 ,75

142888, 75

142888, 75

535,24

268 05 5

61,88
6214,r8
1670

4544,18

s861592,10
183328,44

5489990,89
1882'12,17

1',1709,99

1418002, 48

204986
142888,',l5

141009, 94

1878, 81

1670

4544,18

27248138 ,7L
2866069 ,23
6185554, 91

5786839 ,12
85934,32

312780 87

216Ą140 ',17

75125 35

25831 81

621,4,r8

1670

4544, 18

5718703, 35

183328 
' 
Ąą

5347702,14

t88272,71
16574,75

205
208

2III
2L2

213

2L3I

2132
2r33
2r5
23r
2678

280

2805

28 08

281-

2872

281.3

28 15

2972

205
208

211-r

2L2

273
2r37
2132

2133
2r5
23L
26't8

280
280s

2808

28t
281-2

2813

2815

2972

coNcEs.,BREVETE sI Aĺ,TE DR.sI vAL.SIMIL'
ALTE IMoBItIZÄRI NECoRPoR}LE

TERENI'R1

CONSTRUCTII

INSTAIATII TEHNICE sI MIJLoÄCE TRÂNSPoRT

EcHIPÄMENŢE ľEHNoLoGtcE

APARÂTE & INST.DE MASURÄ'CoNTRoL e REGL.

ML]IoACE DE TRÄNSPoRT

INVESTITII IMOBITTARE

IMoBII'IZARI CoRPoRĂLE IN cURs

ALTE CREANTE IMOBItTZATE

AMoRTTzĂRI PRIVIND IMoBILIz.NEC0RPoRÂLE

ÄMoRTIz.coNcEs.,BREV' & ÄIToR DR & vÄl.
ÄMoRTIZAIEA A],ToR IMoBIIIZÄRI NECoRPoR.

ÄMoRTIZ. PRIVIND IMoBILIZARI],E CoRPoRALE

ÂMoRTIzÄREÄ coNsTRUcTÎ 1],0R

AMoRTIZ. INSTAL'ATIIIJoR sI M],]L. TRÄNSP'

ÄMoRTIZÄREA INVESTITIILoR IMoBIIIARE

AJUSTARI PT. DEPREC. CONSTRUCTIITOR
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RUI,A,] cUMul,ÄT

tD1 tcl

TOTAL SUME

tDl tcl
soLD FINÄI

tDl Íc] CONTCONT DEIUMIRE

soLD ÍNITIAL

tDl tcl

5',146493 16 4411483 45 50?1976 23 5204422 10818469 39 9615906 3205659 37 c1âsa3Clasa3

76504r2

21690

540692

46499

27 00

5141081,58
1110852, 01

5624,20
5624,20

12125188,62
12].251-88,62

1230968, 08

't41261,

53263'.t

208624

47809

2703 03

208ĄI'l2,79

22L1-87 ,L4
53971 ,14

7099tr,47
89303?, 51

206059,53

14 0915

335886, 20
a )a17

7s923

57300

624567 ,21
?600

318461, 84

5055911, 17

11081?5,98

11974606,07

11974606, 0?

1208380, 21

130714,22
1649013

2',1ţ'.t't

540692

32983

2'.t00

13, 78

718517

516363

202154

45835

318086

2101285 ,47
238724,0't

53917 ,14
7 0991r,47

893037, 51

2t2235,22
136875

328Ą36
'13223

15923

5?3 00

9'tI05,1-9

9129,64
-253604,30

318461,84

1650472

27 690

5Ą0692

46499

2700

5141081,58
1110852, 01

5624,20
5624,20

7299ĄL34,07
12250068,12

?44065, 9s

1331470, 01

1 41-26r

532631

20862Ą

47809

270303

2084112,19

221-187 ,LĄ
539',l7 ,7Ą

'l099II 
' 
Ą'|

893037,51
206059,53

140915

335886,20
73223

15923

57300

2004337,84

624567 ,27
l3l29 ,6Ą

318461,84

52384 09, 14

1195508, 84

1-191 Ą606 , 0'l

tL97 4606 ,07

1208380,21

130',t74,22

l'.t0'7028

28280

540692
46499

2't00

15063, 98

800687

575181

225506

51118

318086

21272L5,90

24431-5 ,32
539',t7 ,14

't 09917 ,47
893037,51

225974 ,46
1,5220r

328436
't3223

1,5923

s7300

863311, 36

9'129 ,6Ą

318461, 84

1 Ą4065 
'95

4337, 84

562Ą,20
5624,20

1019528

2',t5462,05

74ĄQ65,95

123089,80

7 450 ,20

2004337,84

3400

9',t321 ,56
84656, 83

1301'14,22

56616

s90

19914,93

2387 4Ą , 15

1ĄĄ065 
'95

4337,84

1,1,286

981506 3

59426

425Ą4

16882

33 09

41783

43043

231,28

i1
18

40i
408

409

4091

4092

411

4111

41 18

418

479

42t
Ą23

Ą25

Ą26

Ą27

428r
431

4 315

4316

436

44 11

442

Ą423

Ą424

4Ą26

Ą42'.|

4428

44Ą

446

448

44 81

4482

461

Ą62

47I
472

48i
491

496

401

408

409

4091

4092

4II
4 111

4 i18
418

4r9

421

423

425

426

428L

431

4 315

4316

436

441L
ĄĄ2

4423

4424

4426

4427

4Ą28

4Ą4

446

448

Ą48l
4482

46t
Ą62

4',lI

4'.t2

481

491

496

FURNIZORI

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

FURNIZORI - DEBITORI

FURNIZoRI-DEBIToRI PT. CUMPAÎÄRI sTocURÎ

FuRNIZoRT-DEBIToR] PT. CUMPÄÎÄRÎ sERvIcII
C],In{T1

ctTENŤI

CLTB'ITI INCERTI SAU IN LITIGIU

ctIENT] - FÄcTuRI DE INŢoCMIT

CI.IENTI - CRBDITORI

PERSoNAj, - SALÄRII DAToRÂTE

PERSoNAL - A.TUToARE IýIATERIAłE DAToRATE

AvÂNsuRI ACoRDATE PERSoNAIJUIJUI

DREPTURI DE PBRSONAI NERIDICATE

RETINERI DIN SATARII DATORATE TERTITOR

ALTE DAT0R11 IN LEGATuRÄ cU PERSoNALUL

ÄsIGURÂRI socIALE
CONTRIB. DE ASIGURARI SOCIAIE (CAS)

CONTRIB. DE ASIG.SOC.SANATATE {CASS)

CoNTRIB' ASIGuRĂToRIE PT. l'ĺIJNcA

IMPOZITUIJ PE PROFIT

TAXA PE VÄLoÂÎEA ADAUGATÄ

WA DE PLATA

TVA DE RECUPERÂT

TVA DEDUCTIBII,A

TVA COLECTATA

TvÄ NEEXIGIBŢt'A

IMPoZITUL PE VEIITUR] DE NÄT.SAIĂRIILoR

ÄITE 1MP0z.'TAXB & VARSAMINTE ÄSIMILATE

AITE DATORII SI CRF,ANTE CU BUG.STATUI,UI

ALTE DAToR]I FATÄ DE BUGETUIJ STATULUI

AITE CREÄNTE PRIVIND BUGETUIJ sTATuLuI

DEBITORI DIVERSI

CREDITOR] DIVERSI

CHEĹTuIELÎ INREGISTnÄTE IN AvANs

VENITURI ]I{REG]STRÄTE IN AvANs

DECONTARI INTRE UNITATE SI SIJBIJNITATI

A,TUSTÄRI PT.DEPREC.CREANTEtoR - CLIENT

A,]uSTARI PT'DEPR.cREÄ. - DEBIToR] DIVERS

868945,45
I2Ą8'l9,50
'7 44065 ,95
100501, 93

2004337,84

5529 ,64

182Ą97 
'9'.|

81332,86

L9930,49

6L9r,25

766206,r7

2s3604,30

15050,20

82L7 0

58818

23352

5283

'14Ą065 
'95

24

4337 84

13516

t3739
rs326

58015

403

1

98099,58
't076't ,57
8151,30
r27,45

15050,20

1670

8,29
1889, 99

1034, 78

1386624,29

7288524,'.tr

2',15L,65

12857?3, 06

104 31, 10

515118,34

4500000

r362',1525 ,26
12648798, 01

4031578,46
200922,63

4Ą'l890,62
i3, 78

20792
2001,90

1-972,39

7 662297,66
3Ą',l0'|

24662't ,57
9't8't2't ,25
784224,80

207,41-

43,89
794257,r5
650159, 93

90249 ,66
3498, 59

150939s,93

17000

2001,90
1912,39

't490934,67

35543, 35

Ą6627 ,57
22303Ą0 

'47'184224,80

20't,4t
1351,34

t444556 ,92
135041,59

96658,97
3498,59

i509395, 93

L4266220 ,40
12035879,93

3890562, 09

793L12,96
3s8 06s

4500000

15014149,55
r274689',t,59

4101746, 03

209013,93
448018, 0?

15063,98

20792

3671, 90

1980,68

7664181,65
35741, 78

24662'.t,51

2267251,96
784224 ,80

20't,4r
2'l95 

'5Ą
1480024,27

650159, 93

100680, 76

3498,59
1509395, 93

17000

2001, 90

1912,39
1Ą90934,67

35543, 35

Ą662',l 
'5',1

2230340 ,4'.1

784224,80
207 ,41

1351, 34

7ĄĄ4556,92

650159, 93

96658,97

3498, s9
1s09395, 93

74266220,Ą0

12035879,93

3890562,09
r93r12,96
358065

4500000

1 4't929 ,r5
?II0Ľ1 

'66
2rl1-83 ,94
1s900,97

89953, 07

15063,98

3'192

1-67 0

8,29
I't3246,98

198, 4 3

200000

36911, 49

I44Ą 
'20

3546't ,29

402r,79

5081

512
512r
512101

5121,02

512103

512104

512105

5t2r07
s12108

512109

512111

5L2Lt2
5124

s12401

512402

5124 03

512409

5191

s3 11

54201

581

5081

512

5r27
512101

5L2102

512103

512104

512105

512107

512108

5121-09

572111-

5tzrL2
5I2Ą
5124 01

5I2Ą02

512403

5r2409
5 19i
5 311

5420r
581

AI,TE TITLURI DE PTASAMENT

CoNTURI CURBĺTE l,Ä BANCI

coNTtJRŢ LÄ BÄNCI IN LE]

CoNTURÎ lÄ BÄNCI IN LEI-BÄNCÄ FERoV]ÄIÄ

CoNTURI IÄ BANCI IN LEI-BCR

CoNTURI LÄ BÄNCI IN IEI-TREZoRERIE 1

CoNTURI tÄ BÄNcŢ IN IEI-GAI.ANT]I GESTIoN

CoNTURI I'A BANCI ÎN LEI-TREZoRERIE 2

CoNTURI tA BÄNCI IN LEI-PoPRIRE BcR

CoNTURI tA BANCI IN LEŢ_PoPRIRI TRÄNSItV

CONTURT tA BANCI IN tEl.B.TRANSILVANIA

coNTuRI tA BANCÎ IN LEI - BcE CARDURI

CONTURI BANCI IN LEI ECONOMII BCF

CONTURI T'A BANCT IN VAI,UTA

CoNTURI LA BĂNcÎ IN VAIUľĂ BANCA FERoVÎA

CONTWI I,A BANCI IN VA],UTA BCR

CoNTURI l,Ä BANCI IN VAŢJUTA BcF CARDI'RI

CoNTURI IÂ BÄNCI IN VAIUTA BTRL

CREDIÎE BANCARE PE TERMEN scURT

cAsÄ IN LEI
ÄVANSUR] DE TREZoRERIE DEPLASÄRI

VIR.AMENTE INTERNE

29793L4 86 2247738 78 26525906 99 3163430 04 1537023 64 Clasa4



INDEPBţDBITÄ sA

s]BIu, STEEÄN CEt MARE, NR 152-154

cţlc|1l | &0 25',1'.l6'.17 BAI'ÄMA DE VBRIFICÄRB 07 - L2 l 202L

Pag:3

573196, 15

37689,86

3206 ,02
70699 ,02
6003,87

17780, 9s

32643,1r
1080085,11

260782,L4

34187,65
L2104,16

15298,10

390132

25954

15682,41

5955,29
3 0378, 30

14006, 26

21-26485,18

365673,56
1653106

118773,50

10468,85
45835

1657634,68
2 95 50, 39

1622988 ,48
5 095, 81

70'l Ą4 ,69
7438,39

305183,78

341-4'.19 ,14
-36295,36

318086

601

602

602r

6022

602Ą

6028

603

604

605

607

611

612

613

62r
622

624

625

626

bŻ I

628

635

641

6422

6458

646

658

6581

6s83

6 588

6651

666

681

6811

6872

691

601

602

6021

6022

6024

6028

603

604

605

607

611

612

613

627
622

624

625

626

bŻl

628

635

64r
6422

6458

6Ą6

658

6581

65 83

6s88

665 I

666

681

6811

6812

691

CHEtTUIEI,I CU MATERIILE PRIME

CHELTuIELI cU MAľERIALE CoNSUMABILE

CHEI,TUIETI CU MATERIAI,ETE AUXII,TARE

CHEITUIEI,I PRIVIND COMBUSTIBII,]T

CHEI,TUIELI PRIVIND PIESEIE DE SCHIMB

cHEtTUIEtI PR]V]ND ÄITE MAT.CoNSUMABILE

CHELT. PRIVIND l'ĺĄT. DE NATURĂ oB.INV.

CHEIľ. PRIVIND MATERIA],ELE NESToCATB

CHELŢUIELI PRIVIND ENERGIA sI ÄPA

cHEtTuIEtt PRIVIND ľ.łARFURILE

CHELTUIET,I DE INTRETINERE & REPÄRÂTII

CHEIJTUIEIJ] CU RBDEV.,tOC.DE GBST,& CHIR.

CHELTUIEL] cU PRIMEtE DE ASIGURÄRE

CHELTUTELI CU COI.ABORATORII

CHELT. PRIVIND CoMISIoANELE sI oNoRÄRIILE

CHELT'CU TRÄNSP.DE BUNURŢ s] DB PERSONAĺJ

cHEtT.cU DEPIÂSARI,DETASARI sI TRANSFER.

CHEIJľ.PoSTAIE sI TAXE DE TELECoMIJNICÄTII

CHEI'Ţ.cu sERVIcIItE BANCARE st ASIMILATE

AITE CHEI,T.CU SERVICIITE EXECUT.DB TERTI

CHELT.cu AITE IMPoZ.,TAXE e VARSÂ]"ĺ.ĂSIM

cHELTu]BtI cu SAI'ÄRI]LE PERSoNAIULUI

cHEtT TICHETE ACoRDATE SAI'ÄRIATI

ÄJ'TE CHELTUIELI PRIV.ASIG'& PRoT.socIALA

CHELT. CoNTRIB. ASIGuRAToR]E PT' l'ĺIJNcÄ

A].TE CHEITUIEI,I DE EXPI'OATARE

DESPAGuB]RI, ÄMENZI, PENAIIZARI

CHELT. PRV. ACTIV.CEDATE sI ÄlTE oP.CAP

AITE CHELTuŢEII DE EXPIoATAIE

CHEIT. DIF.NEF, CURS VTT Et.MON. EXPR,VTT,

CHEI,TUIELI PRIVIND DOBINZII,E

CHELT. DE EXPL. PRIVIND AJ'IoRTIZ', PRoV.Aüus

CHELT. DE EXPL. PRTV.AMORTIZ lMOBltIZ.
CHEIJT.DE EXPL. PRIVIND PROVIZIOANETE

CHELTUIELI CU IMPOZITUT PE PROFIT

573196,15
37689, 86

3206,02
10699, 02

6 003, 87

77',180,9s

99929,25
32643,'ft

1080085, 11

260182,IĄ

34187,65
I2I0Ą 

'16
15298, 10

390132

2595ą

15682 
' 
ĄI

5955,29
30378, 30

14006 ,26
2726485 ,18
365673, s6

165 3106

118773, s0

10468,85
4 5835

1657634, 68

29550,39

1622988,48

5095, 81

I0744,69
'1438,39

305183, 78

34IĄ'l9 
'I4

-36295,36

318086

573196,1s
37689,86
3206,02

1-0699,02

6003,87
1-7',t80,95

99929,25
326Ą3,',lI

1080085,11

260t82,14

34187, 65

r2r04,L6
15298, 10

390132

25954

15682,41

5955,29
30378, 30

Ią006,26

2L26485,r8
365673, 56

1653106

118773, 50

10468, 8s

4s835

1657634, 68

29550, 39

1622988, 48

5095, 81

1.01 44 ,69
't438,39

305183,78

34t419 ,t4
-3629s,36

318086

573196, 15

37689,86
3206 ,02

10699,02
6003,8?

1',t780,95

99929,25
32643,'.tl

1080085, 11

260182,14
3418',t,65

12704,16

15298, 10

390132

2595Ą

15682,4r

5955,29

303?8,30
t4006 ,26

2'L26Ą85,78

365673, 56

1653106

118773,50
10468, 85

4s835

165?634,68

29550,39
1622988,48

5 095, 81

I01 Ą4 ,69
7438, 39

305183, ?8

34l4',t9 ,r4
-36295,36

318086

283227 4 
' 
8Ą

t04494,21
11520

1430921,87
13364s, s8

2113860, 69

2IĄ87 ,77
7564954,57

5854246,63
t1L}'t0't ,94

3399, 50

101409,78
2Ą',77022 

'92
67996, 88

535 
'2Ą

2408490,80

283221 4,84
IQ449Ą,27

11520

743092r,87

133645,58

2113860,69
21487 ,7',1

1564954,5'l

5854246,63
7770?07 ,9Ą

3399, s0
101409,78

2Ą'17022,92

67996,88

535,2Ą

2408490,80

283227 4 ,84
104494,27

11520

743092r,87

133645,58
2113860, 69

21-487 ,17
'l56Ą954,57

5854246,63
r1r0707,94

3399,50
101409,78

2Ą7'1022,92

67996, 88

535,24
2408490, 80

283227 Ą 
'84

704494,21
11520

1430921, 87

133645, 58

2113860,69

21487 ,17
'156Ą954,5'l

58542Ą6,63
17 1 0707 ,94

33 99, 50

101409,78
2Ą7',l022,92

67996, 88

535,24
2408490, 80

7015

703

704
706

701

711

122

?58

7583

?588
't65

'166

?81
'1872

7813

78L4

7015

703
't04

?06

707

711

758

7583

7588

765
766

78r
781-2

7813

7814

VBĺ]TURI DIN VINZAREA PRoDUSELoR FINITE

VENITuRI DIN VINZÄREA PRoD.REZIDUAĺJB

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE

VEIIT. DIN REDEV,,LOC, DB GEST. E CHIRII

VEN]TURI DIN VINZAREA MARI'URTIJOR

VENITURI AF.COSTURI STOCURI DE PRODUSE

vEltTuRI D]N PRoD'DE ÎMoBIL' coRPoRÂtE

Aĺ,TE VENITURI DIN EXPLoATARE

VEN]TURI DIN VANZ.ACTIV. ST AI,TE OP CAP.

AITE VENITURI DIN EXPLOATARE

VBĺITURI DIN D]FERENTE DE CuRs VAĺ,UTAR

VSIITURI DIN DOBINZI

VmĺIT. DTN PRoV' PRIV'ÄCTIV. DE EXPLoATARE

VBIITURI DIN PROVIZTOANE

VB.IIT DlN A.]USTARI PT. DEPREC.IMOBII.IZ.

VEIIT DTN A.]UST,PT.DEPREC. ACTIV.CTRCUIJ.

CONT

SOI,D ]NITIAI,

tDl tcl
RUIÂJ ctlMULAT

tDl tcl

TOTAI SUME

ĺD] tc]

sotD l'ŢNAl'

tDl tclCONT DBĺI]MIRE

Clasa5 1397055 39 515118 34 2038082 37 16010815 Ą8 21717884 't6 \ 5251950 Clasa5

02 92Ą685Ą 02 9246854 '02 92Ą

ClasaT 16'19Ą997' 1 9 767 94991,'.l9 L6'1 9499L,1 9 15'.l94997''l 9 cla6a?

T0ŤÄt

conţuli in afara bi]anŁu]ui :

5',1789',1l2"l6 57'l89'.lĹ2,76 90864319'76 90864319,76 748654032'52 148654032,52 56945565,45 56945565,45

805303 805303 80358035 sTocURŢ DE NATuRÂ oB.INVENTAR IN F0t0s 747023,44 582',t9

DIRECTOR, CONTABII. SEF INTOCMIT,



S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE
LA31 DECEMBRIE 2O2l

Aceste situaţii flnanciare sunt pľezentate de S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu şi incorporează
rezultatele operaţiuni lor societăţii.

obiectul principal de activitate al S.C. INDEPENDENŢA S.A SIBIU îl reprezintá producçia şi
comercializaľea de maşini şi utilaje specifice în industria metaluľgică.

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZARI NECORPORALE

Cost Depľeciere cumulată Valoare netă
Sold la 01.01.2021 6.214 6.2r4 0

Sold la 31.12.2021 6.214 6.2r4 0
Imobilizările necorporale include concesiuni, brevete, licenţe, măľci' dľepturi şi valori similare şi alte

i mobi l izări necorporale.

B. IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri ,

construcţii,
investiţii

imobiliare

Instalaţii
tehnice
şimaşini

Alte instalaţii,
utilaje,mobilier

Imob.
corporale în

curs şi avansuri
Total

Cost/Evaluaľe
Sold la 01.01.2021 27.633.282 6.31 1.381 33.944.663

268.055Creşteri l'.'ĺ.063 343.1 80 628.298
Dif.din ľeevaluare
Reduceľi r.622.988 r42.889 268.055 2.033.93Ż
Sold la 31.12.2021 26.278.349 6.185.555 75.125 32.539.029
Depľecieľe cumulată
Sold la 0l.0I.20Żl 179.r15 5.340.998 5.520.113
Depreciere în curs an 192.486 148.993 34t.479
Diferenţe din ľeeval
Reduceri 142.889 14Ż.889
Sold la 31.12.2021 37 r.601 5.347.10Ż 5.7r8.703
Provizioane
Sold la 0L01.2021 17.1r0 17.110
Provizioane în curs an
Ręduceľi 535 535
Sold la 31.12.2021 16.575 16.575
Valoaľe contabilă
netă la 01.0l.2021

27.437.0s7 970.383 28.407.440

Valoaľe contabilă
netă la 31.12.2021

25.890.r73 838.453 '75.r25 26.803.',lsr



Terenuľilela3LI2.202Iauo valoarecontabilă de2I.248'138'71 lei şi ľeprezintăosuprafaţáde226.147
mp

Reevalua ľea imobilizăľilor coľpoľale

La 3l.12.2002 imobilizările corporale au fost reevaluate în confoľmitate cu HG 403lŻ000. Surplusul din
reevaluare, a fost creditat în contul de rezerve din reevaluare în cadrul capitalurilor pľoprii. La 3I.t2.Ż003
imobilizările corpoľale au fost ľeevaluate în conformitate cu HG 155312003. Diferençele din reevaluare au fost
afectate rezervelor din reevaluaľe din cadrul capitaluľiloľ pľopľii. La 3I.12.2004 societatea a pľocedat la
ľeęvaluaľea activeloľ imobilizate nerezultând modificarea capitalului pľopľiu.

La 31.12.2005 societatea a procedat la ľeevaluaręa terenurilor, iar la 31.12.2006,3I.12.200'7,3I.12'2008 ,

3l.12.2009 ,3l.l2.20l0,3l.12.2012 şila3l.12.2016 s-au reevaluat teľenurile, construcţiile şi utilajele utilizând
opinia unor specialişti' angajaţi ai societăţii. La 31j22013,3I.12.2016 şi 31.l2.20l9 construcţiile au fost
reevaluate de un expert autonzat.La3L12.2019 terenuľile au fost ľeevaluate de un expeľt autorizat..

Minusurile din ľeevaluare ' au diminuat contul de rezerve din reevaluaľe în cadrul capitaluľilor proprii.
Valoarea celorlalte imobilizări coľpoľale este prezentată fie la cost istoľic indexat în conformitate cu hotărârile
guvernamentale, aşa cum am prezentat mai sus, fię la valoaľea justă.

Imobilizăľi coľpoľale ipotecate, gajate şi ľestľicţionate

La 31 dęcembľie 2021 societatea avęa următoarele active ipotecate:

(D Conform acordului de gaľantaľe 7lBCl2015l30.06.2015, BANCA TRANSILVANIA pune la dispozi1ia
societăţii un plafon pentľu emiteľea de scrisori de garanţie în limita sumei de 500.000 EURO. Garanţia este

constituită din ipotecă mobiliară de rang I pe soldul contuľilor deschise la bănci şi ipotecă imobiliară de ľang l
asupľa proprietăţii imobiliare înscrisăîn CF 114408, nľ. Top 7l2l2l1l5lI,712l2lll5l'vl|,7l2l2l1l5l|X, proprietate

a societăçii.

DIRECTOR
ING. STĂNECI I

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC
EC.IHORA



NoTA 2. PROVIZIoANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

Sold la 3L122021Sold la 01.01.2021 Transferuri în cont Tľansferuri din contDenumire pľovizion

Provizioane pentru litigii

23.002 433 62 Ż3.373Provizioane pentru garanţii

-16.950 67.93s r03.470Provizioane pentru term.
contľact munca

188.355

66.964 -r9.779 47.r85Alte provizioane pentru ľiscuri
şi chetuieli

67.997 174.028TOTAL 278.321 -36.296

Societatea are constituite, la data de 31.12.202I' provizioane pentľu produsele vândute şi aflate în
garanţie |adatabilanţului conform cerinţeloľ prezentate din IAS 37 "Provizioane, datorii şi active contingente'' în
sumă de 23.373 lei' provizioane pentľu terminarea contractului de muncă de 103.470 lei şi provizioane pentru
concedii neefectuate de 47.185 lei.

DIRECTOR
ING. STĂNECI

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC DANIELA



NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizările de mai jos au fost ňcute de societate conform Legii nr.3l l 1990 privind societăţile
comeľciale.

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.r2.2020

<erciçiul financiar încheiat la
31.12.2021

1.r07.920 3.633.372Pľolrtul net de repartizat:
Rezerva legală 55.396 170.858

1.052.524 3.462.514Acopeľirea pięľdęrii contabile
Fond de participaľe a salaria1iloľ la
profit
Suľse pľoprii de finantrare
Dividęnte
Profit nerepartizat

La Adunarea Generală a Acţionariloľ se va discuta şi se va supunę aprobăľii bilanţul contabil pentru
exercitriul Íinanciar încheiat |a 3 1.I2'202I.

DIRECTOR ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
ING. STĂNECI IoN EC.IHO DANIELA



NOTA. 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul Exerciçiul financiaľ încheiat la
31.12.2020

Exerci1iul financiar încheiat la
31.r2.2021

l. Cifra de afaceri netă 5.59I.IŻ8 4.5lŻ.857
2. Costul bunuľiloľ vândute şi
serviciilor prestate (3+4+5)

2.827.866 l.48I.Ż07

1.451.869 625.7823. Chelt. activităţii dębaza
4. Chelt. activ.auxiliarę

1.375.997 855.4255. Chelt.indiľecte de prod.

6. Rezultatul brut aferent cifrei
afaceri nete (1-2) 2.763.262 3'031.ó50

7. Chelt.de desfacere 141.393 74.050
3.499.756 3.255.3178. Chelt.de administraţie

9. Alte venituri din exploataľe 2.024.480 4.162.549

[0. Rezultatul din exploataľe (6-7-8+9) +1.146.593 +3.864.832

Pentru determinaľea stľucturii chetuieliloľ în vederea determinării rezultatului de exploataľe conducerea a
folosit estimări şi calculaçia realizatá în anii Ż020 şi 2027 pentru o gamă de pľoduse considerată semnificativă.

DIRECTOR
ING. STĂNECI I

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC. IHORA DANIELA



NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

Componenţa detaliată a creanţelor şi datoľiilor este explicată în notele nr.l2."Creanţe comerciale ",

13. ''Alte creanţe'',15. "Datorii comerciale ce trębuie plătiteîntr-o peľioadă de un an'',

l6.'' Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datoľii pentru asiguľările sociale ce trebuie plătite întľ-o
perioadă de un an".

DIRECTOR GENERAL
ING. STĂNECI IoN

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMlC

Teľmen de lichiditate
Creanţe Sold la 31.12.2021

sub 1 an peste 1 an
Creanţe comerciale 398.ss2 398.552
Efecte de comerţ de pľimit

Sumę de primit privind inteľesele de particip.

2.007.519 2.007.s19
Alte creanţe, inclusiv creanţe f,rscale si creanţe
pentru asig. sociale
Alte creanţe

2.406.071 Ż.406.07ITOTAL

Termen de exigibilitate
Sold la 31.12.2021

sub 1 an l-5ani peste 5ani
Datoľii

Datoľii comerciale 3r2.759 312.759
Avansuri încasate în contul comenziloľ

de la clienţi

Împrumuturi din emisiuni de oblig.

Sume datorate instituliilor de credit
Efecte de comerţ de plătit
Sume datoarte pľivind interęsele de

participare

Alte datorii, inclusiv datoľii ťrscale

şi datoľii pentľu asig. sociale
475.930 475.9,30

TOTAL 788.689 788.689

EC.IHORA



NoTA 6. PRINCIPII. PoLITICI Sĺ METODE CoNTABILE

Bazele întocmiľii situaţiiloľ financiaľe

Situaţiile financiare ale S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU afeľente exerciçiului încheiat la 3l.12.2021
sunt întocmite în conformitate cu Legea nr.82l 1991, Legea contabilităţii, modiťlcatá şi completată şi cu
Reglementăľile contabile confoľmę cu directivele europene aprobate prn oľdinului Ministerului Finanţeloľ
nr.I802lŻ0l4.

Pľezentele reglementări tľanspun paľţial pľevedeľile Diľectivei 2013l34lUE a Parlamentului European şi a
Consiliului pľivind situaţiile financiare anuale, situa1iile financiare consolidate şi rapoaľtele conexe alę anumitor
tipuľi de întrepľinderi, de modificare a Directivei2006l43lCEa Parlamentului European şi a Consiliului şi de
abrogare a Directivęlror78l660lCEEşi83/349lCEEa|e Consiliului, publicată în Jurnalul oficial al Uniunii
Europene nr' L l82 din data de 29 iunię 2013.

Evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiaľe ale societăţii s-a efectuat în acoľd cu principiile contabile
geneľale acceptate: pľincipiul continuită1ii activităţii, principiul peľmanenţei metodeloľ, pľincipiul pľudenţei,
principiul independen1ei exerciţiului, principiul evaluării separate a elementeloľ de activ şi pasiv, principiul
intangibilită1ii, principiul noncompensării, principiul prevalenţei economicului asupra juľidicului, principiul
pragului de semnifi caţie.

Nu există abateri de la principiile şi tľatamentele contabile de bazá. Un activ, ľespectiv o datorie, este
recunoscută atunci când:

- este posibil ca aceasta să aducă societăţii beneficii economice viitoare, respectiv să geneľeze ieşirea
acestoľa.

- costul său sa fie evaluat în mod crędibil.
Societatea a utilizat ľaţionamentul pľofesional pentru a evalua nivelul sub care un element nu trebuie să fię

prezentat în bilanţ, ci trecut în contul de pľofit şi pierdere. De asemenea, ľaţionamentul profesional a fost utilizat şi
la luaręa deciziei referitoaľę la necęsitatea înregistrăľii activelor în categorii sepaľate sau intr-o singuľă categorie
comună.

Pentru evaluarea elementeloľ din bilanţ s-au utilizat urmatoarele reguli:
a. La data intrării în patľimoniu bunuľile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de

intľaľe, denumită valoare contabilă, care se stabileşte astfel:
- bunurile reprezentând aport la capitalul social, la valoarea de apoľt stabilită în urma evaluării efectuate

potrivit legii, în funcţie de preţul pieţei, utilitatea, starea şi amplasaľea acestoľa;
- bunurile pľocuľate cu titlu oneros' la valoaľea de achizi1ie, denumită cost de achizi1ie;
- bunurile pľoduse în unitatea patrimonială, la costul de producţie.

Costul de achizi1ie al unui bun este egal cu preţul de cumpaľare, taxele neľecupeľabile, de tľansport _
apľovizionaľe şi alte cheltuieli accesoľii necesare pentľu puneľea în stare de utilitate sau intľarea în gestiune a
bunului respectiv.

Costul de pľoducţie al unui bun cuprinde: costul de achizi1ie al materii|oľ pľime şi consumabile' celelalte
cheltuieli directe de producţie, pľecum şi cota cheltuielilor indiľecte de pľoducçie alocate în mod raţional ca fiind
legate de fabricarea acestuia.

Cheltuielile generale de administľaţie şi cele financiare nu se includ în costurile de producţie.
Cheltuielile de desfacere nu se includ în costul de producţie al unui bun.

b. Evaluarea elementeloľ patľimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuală a fiecarui
element, denumită şi valoare de inventar stabilită în funcţie de utilitatea bunului, Starea acestuia şi pľeţul pieţei.

c' La incheieľea exerci1iului elementele patrimoniale se evalueazá şi se reflectă în bilanţul contabil la
valoarea de intľaľe în patrimoniu, ľespectiv valoaľea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii'
efectuându-se corecţiile ce se impun.



IMoB ILIZĂRĺ NpcoRPoRALE

(1) COST
( i ) Programe informatice
Costurile pentru dezvoltaręa sau întľeţinęrea progľameloľ informatice sunt recunoscute ca şi o cheltuială,

în momentul în care sunt efectuate.
Cheltuielile care determină prelungirea duratei de viaţă şi măľirea beneficiilor pľogramelor informatice

peste specificaçiile ini1ia|e sunt adăugate |a costul original al acęstora. Aceste chęltuieli sunt capitalizate ca
imobilizăľi necorporale dacă nu sunt parte integrantă a imobilizărilor necorporale.

( ii ) Alte imobilizăľi necorporale
Toate celelalte imobilizăľi necorporale sunt ľecunoscute la cost de achizi1ie.
lmobilizăľile necoľporale nu sunt reevaluate.

( 2 ) AMORTTZARE
( i ) Pľogľame informatice
Chcltuielile de dezvoltare a programelor informatice capitalizate sunt amortizatę folosind metoda liniară

pe o peľioadă întrę 3 şi 5 ani'
( ii ) Alte imobilizări necoľporale
Brevetele, măľcile şi alte imobilizări necorpoľale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de

viaţă utilă a acestora, daľ nu mai mult dę 20 ani. Licenţele aferente dreptuľiloľ de utilizaÎe a progľamelor
informatice sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

IMoBILIZĂRI CoRPoRALE

(1) COST/EVALUARE

Imobilizările corporale sunt evaluate ini1ial la costul de achizi1ie.
o parte din imobilizăľile corporale au fost reevaluatęînbaza HG.945 l 1990, HG. 500 l 1994 şi nľ.983 /

1998, pľin indexarea costului istoric cu indici pľescrişi în Hotarările de guveľn . Creşterile valorilor imobilizăriloľ
corporale ręzultatę din aceste reevaluări au fost cręditate ini1ial în rezerve din reevaluare, iar ulteľior cu excepţia
HG. 983 l 1998 în capitalul social, în conformitate cu prevedeľile respectiveloľ Hotărâri de guvern.

La 3l.12.2002 imobi|izările corporale ale societăţii au fost reevaluate în conformitate cu HG. 403 l
2000.În confoľmitate cu HG 4O3I2OOO costul istoric sau valoarea rezultată, prin aplicarea hotărâriloľ de guvern
anterioare privind reevaluarea imobilizăľiloľ corporale şi amortizarea cumulată a fost indexat cu indicii cumulativi
de inflaţie între data achizi1iei Sau a ultimei reevaluări şi data bilanţului.Totodată, HG 40312000 pľevede
necesitatea ajustării valorii indexate prin comparaţie cu valoare de utilizaľe şi valoarea de piaţă. Creşterea valorii
contabile rezultaÍá în urma acestor ľeevaluări a fost creditatáin rezęrva din ľęęvaluaľe.

La 3LI2.2003,2004 ,2005 ,2006 ,2007,2008 ,2009, Ż0I0 ,201I,2072 imobilizăľile cotporale ale
societăçii au fost reevaluate conform HG. 1553 l2003.La31.12.2013,31'12.2016 şi 31J2.20l9 construcţiile au
fost reevaluate de un expert autorizat, iar terenurile şi utilajele de către specialişti din cadľul societăţii. La 3I 12
2019 teľenurile au fost ľeevaluate de c-tre un expert autorizat.oMFP 180212014 pľevede că reevaluaľea
imobilizăľilor corpoľale se efectueazáîn vedeľea deteľminăľiijuste a valorii acestora. Surplusul din reevaluaÎe) a
fost cľeditat în contul de rezerve din ľeevaluare în cadrul capitalurilor pľoprii. Minusul din reevaluare a diminuat
fondul de rezervá din reevaluare.



( 2 ) AMORTTZARE

Amortizarea se calculeazála valoaľea analitică, utilizându-se metoda liniară de-a lungul duľatęi utile de
viaţă estimată a activelor,după cum uľmează:

Activ
Construcţii
Instalaţii tehnice şi maşini

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

Anĺ
5-45
3-Ż0

3-30

Terenurile nu se amortizeazá deoaľece se consideľá ca au o durată de viaţă indefinită.

STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintľe cost şi valoarea realizabi|ánetá.
Costul este detęrminat, în general pebaza costului mediu ponderat. Costul produselor finite şi în curs de

execuţie include materialele, forţa de muncă şi cheltuielile de pľoducţie indirecte aferentę. Valoaręa de vänzarę
netă este estimată pebaza preţului dęvänzare diminuat cu costuľile definalizare şi chetuielile de vänzare.

CREANTELE COMERCIALE

Creanţele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilá anticipată. Pľovizionul pentru creanţele
inceľte sunt ca|culatę ca diferenţă dintre valoaľea facturatá şi valoarea recuperabilă.

NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numęrarul şi echivalentul de numerar sunt evidenţiate în bilan1 la cost. Pentru situa1iile fluxului de
numeľaľ' numerarul şi echivalentele acestuia cupľind numerar în casă, conturi la bănci, investiţii financiare pe
termen scurt, net de descopeľitul dę cont. În bilanţ, descopeľitul de cont este prezentat în '' Datorii ce trebuie plătite
întľ-o perioadă de un an _ sume datorate institu1iile de credit''.

CAPITAL SOCIAL

Acţiuni1e ordinare sunt clasificate în capitalurilę propľii

DATORII

Datoriile sunt înľegistratela valoaľea nominală care aproximęazá valoarea justă a sumelor ce uľmeazáaťl
plătite pentru bunuľile sau seľviciile primite.



PROVIZIoANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

Provizioanele pentru ľiscuri şi cheltuieli sunt recunoscute în momentul în caľe societatea are o obligaţie
legală sau implicită' rezultatá din evenimente tľęcutę, când pentru decontarea obligaţiei este necesară o ieşire de
ľesurse care încorporeazá beneficii economice şi când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce priveşte
valoaľea obligaţiei.

Garanţii pentru bunuľile vândute

Societatea recunoaŞte obligaţia să repaľe sau să înlocuiască produsele vândute şi aflate încă în garanţie la
data bilanţului. Acest pľovizion este calculat pebaza nivelului de ľeparaçii şi înlocuiľi estimat.

IMPOZITARE

Societatea înregistreză impozitul pe pľofit curent pe baza profitului impozabil din ľapoľtăľile fiscale,
confoľm legisla1iei româneşti relevante.

RECUNOASTEREA VENITURILOR

Veniturile se referă la bunurile vândute şi la serviciile furnizate.
Venituľile din vänzárile de bunuri sunt recunoscute în momentul în care societatea a tľansferat

cumpăľătorului principalele ľiscuri şi beneficii asociate deţinerii bunuľi|or.
În aceste situaţii financiare, veniturile şi cheltuielile sunt pÍezentate la valoarea bľută. În bilançul contabil,

datoľiilę şi cľeanţele de la aceiaşi paľteneri sunt prezentate la valoarea netă În momentul în caľe există un drept de
compensare.

CIFRA DE AFACERI

Cifľa de afaceri reprezintá sumele facturate şi de factuľat, nete de TVA şi rabaturi comeľciale, pentru
bunuri livrate sau servicii prestate teţilor.

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Cheltuielile de exploataľe sunt recunoscute în perioada la caľe se ľeferă.
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MANAGMENTUL RISCULUI FINANCIAR

Prin natura activităţii efectuate, societatea este expusă unoľ ľiscuri vaľiate care includ: riscul de crędit,
riscul valutar, riscul de ľată a dobânzii şi ľiscul de lichiditate. Conducerea urmăreşte ľeducerea efectelor potenţial
adveľse' asociate acestoľ factori de risc,asupra performanţei financiare a societăţii.

i) Riscul de credit
Societatea este supusă unui ľisc de credit datorat creanţelor comerciale şi a celorlalte tipuri de creanţe.

Refeľinţele pentľu credite sunt obţinute în mod normal pentľu toţi clienţii noi, data de scadenţă este atent
monitorizată şi sumele datorate după depăşirea termenului sunt uľmăľite cu promptitudine.

ii) Riscul valutar
Societatea este expusă fluctuaţiilor de schimb valutar prin datoria geneľată de împrumuturile expľimate în

valută' Datorită costurilor mari asociate, politica societă1ii este să nu utilizeze instrumente financiare pentru
diminuaľea acestui risc.

iii) Riscul de rată a dobänzii
Riscul ľatei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrumęnt financiaľ să fluctueze ca urmare a

variaçiei ratei dobânzllor dę pe piaţă.
Fluxurile de numeľaľ opeľaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile ratei dobânzilor în principal

datoľită împrumuturi loľ în valută.
Societatea încheie contracte de împľumutuľi în lei la ľate vaľiabile ale dobânzii. Societatea încearcă să

anticipeze variaţiile viitoaľe ale ľateloľ dobânzilor în momentul în caľe încheie aceste contracte.

iv) Riscul de lichiditate
Riscul lichidităţii , denumit şi risc de finanţare, repľezintă riscul ca o întľeprindere să aibă dificultătri în

acumularea de fonduri pentru a-şi îndeplini angajamentele asociate instumentelor' financiare. Riscul lichidităţii
poată să apará ca urmarę a incapacitátrii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropriată de cea justă.

Managmentul prudent al ľiscului de lichiditate implică menţinerea de numerar suficient şi a unor linii de
credit disponibile.

Politica societăţii referitoare la lichidităçi este de a păstľa suficiente lichidităţi astfel încât să îşi poată
achita obligaţiile la datele scadenţeloľ.

DIRECTOR
ING. STĂNECI Io
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NOTA 7. ACTIUNI ŞI oBLIGĄŢluNl

a. Acţiuni

Structuľa acţionariatului la 3I.I2.202I se prezintă astfel:

Număľ de acţiuni Suma %

3.826.590,00 53,3008SIF Tľansilvania 1.s30.636
339.399 848.497,50 11,8188Georgescu Ioan

10,0081Trestok Gľoup Limited Nicosia Ż87.40I 7r8.502,50
19,9829573.848 1.434.620,00Peľsoanę Fizice

351.025,00 4.8894Peľsoane Juridice r40.4r0

7.179.235,00 100,0000Total 2.87r.694

Capitalul social nu a sufeľit modificări faţă de anul2020, valoarea lui la 3I.12.202I f,rind ca în
pţęzentarea de mai sus.

Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise şi sunt plătite integral la '31.l2.20ŻI.Toate ac1iunile au

acelaşi drept de vot şi au o valoare nominală dę2,5 RoN pe acţiune.

b. obligaţiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligaţiuni la3l.12.2021

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMICDIRECTOR
ING. STĂNECI I
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NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII. ADMINISTRATORII
SI DIRECTORII

a) Salaľizaľea diľectoľiloľ şi administľatoľiloľ

31.r2.2020 3I.1220Ż0
Salaľii de plata la sfâľşitul peľioadei
Administratori 0 0
Directori 4.502 5:732
Total 4.502 5.732

Societatea nu a acoľdat avansuri sau cľedite diľectoriloľ sau administľatoľilor în cursul exerciţiului financiaľ
încheiat la 3 I.12.202 1 şi respectiv 3 l .l2.2020.

De asemenea nu există obligaţii viitoare asumate de sociętate în numele directoľilor sau a administratorilor la
3 1.1Ż.2021 şi respectiv 3 1 .12.2020.

b) Salaľiaţi

Personalul din S.C. INDEPENDENŢA S.A. Sibiu este format din angajaţi cu contľact de muncă. Există un
contract colectiv de muncă pentru toţi angajaţii, iaľ fiecare dintre aceştia are un contract individual de muncă.

Numărul mediu de angajaţi în timpul anului a fost după cum uľmează:

31.12.2020 3r.12.2021
Personal administľativ 22 I9
Pęľsonalîn producţie 34 I9

TOTAL: 56 38

DIRECTOR ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
ING. STĂNECI I DANIELA

/-

3r.r2.2020 3r.12.2021
Cheltuiala cu salaľiilę:
Administratoľi1oľ 173.392 182.708
Directorilor r70.182 170.993
Total 343.5',74 353.70r

t3
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INDICATORI P.ealizat202I Ręalizat2020

4.r Indicatori de lichiditate

11,24 2,8r
4.1.l Lichiditatę curentă :
"{ctžţł€gËrerrt€ 8.a66,2o9

= I1,24Đtţgľii ţr3Ż'€ĺrť* 7aa,6a9
Lichiditatea curęntă reflectă măsura posibilitaçii ca ęlementęlę
patrimonia|e curente să se transforme în lichidită1i' în vedeľea
satisfaceľii obligaçiilor de plată exigibile.oricę valoarę peste 2 este
consideľată adecvată

4.l.2 Lichiditate imediată :
Actiţŕ1É ct!.ťBľlţB -ltBEţ'řj a'a66'2o9 - I.2o8'7a7 :9,77

DâtüP;; trltľEntP 7A8.689
Lichiditatea imediată reflectă măsura în caľe tręzoreria de activ a
agentului economic acoperă datoľiile pe teľmen scuft a|e acestuia,
iar o va|oare mai mare de 0,5 este considerată corespunzătoaľe

9,71 2,06

4.2 Indicatori de risc

4.2.I Indícatorul gradului de îndatorare:
s ţ0F

34.763.447
Pentru indicatorul gradului dę îndatorarę o limită de 0,5, cu condiçia
caţata profitului ob1inută dę societatę să fie superioaráratei
dobânzii afeľentę creditelor bancaľe contractate de societate pe termen
lung, este satisfücătoaľe.

4.2.2 Inďicator privind acoperiľęa dobânzilor :
: nľ.ori

_ 3.958.896 : 5?) )5
7.43A

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor ľęflęctă dę câtę ori pot fi
Acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înaintea plăţii
dobânzii şi impozitu|ui. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică
cu atât poziţia sociętăţii ęste mai riscantă.

\?')')< 36,32

Indicatori de activitate4.3

4.3.7 Yiteza de rotaţie a stocurilor :
ťaştul tlângáľŕlcr

Stnctłĺ nr,edŕĺł
: nr.on

_ 2'7LL'952 : 2.I2 ľotatii
r.28L.599 2,r2 r,46

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
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172,49 250,14 zi]'ę

4.3.2 Numărul de zile de stocare:
* 365 zilę:

I:|ŢŢ: x 365: I'72,49 z1lę
2.77L.952

15,96 z1|ę

4.3.3 Yiteza de rotaţie a debiteloľ-clienţi :
* 365 zlle:

37I'967 x 365 : Ż5.23 zilę
4.512.A57 25,23

4.3 .4Y itęza de ľotaţie a creditelor-fuľnizoľi :
365 z1]ę:

z25'9o8 x 365 : 18"Ż7 zilę
4.s72.A57
Pentľu aproximarea achizi1iilor de bunuri se

utilizeazá costul vânzării sau Cifra de afaceľi
Yitęza de rotaţie a dębitęlor-clien1i şi viteza de rotaţie a creditelor-
furnizori nu au o limită optimă stabilita, însă, dę preferat este ca
peľioada în carę se plătesc obliga1iile să fie mai marę dęcât peľioada în
care se încasează creanţele de |a clienţi, fapt caľe conduce la ob1inerea
unui cľedit comercial gratuit şi implicit degajarea unui flux dę numęraľ
pozitiv.
Yiteza de rotaţie a debitęlor- clien1i exprimă numărul de zile până la
data|a carę debitorii îşi achită datoľiile către societatę şi arată astfel
ęťlçacitatea societăţii în colectarea creanţelor sale. Creşterea
numărului de zile poate implica probleme legate de controlul creditului
acordat clienţilor. Viteza de ľotaţie a creditęloľ-fumizoľi exprimă
numărul de zilę de creditaľe pe caľe îl obçine sociętatęa dę la fumizorii
săi.

18,27 56,17 zilę

4.3.5 Yítęza de rotaţie a activelor imobilizate :
Ëtfľa de gfeceľi

Attżţl ţľarrbĺ}ţzát*
4.512.857 :0,17 rotaţii
26.A29.5A9 0,17 ľotaţii 0,20 ľotaţii

4.3.6Yiteza de rotaţie a activęlor totale:
Cţťľa đs rľeceľĺ 

-JŁťţi!'é tGţaÍg
4.5t2.857 :0,l3 rotaţii
35.699.198 0,13 rotaţii 0,17 rotaţii

4.4 Indicatori de proťrtabilitate

0, 11 0,04

4.4. 1 Rentabilitate capitalului aĺgaja :
pľofitu} îrraŕtee p}sţ đobÂneiś şi ţmpoaĺtpľľf}t _

capütaţ âŘEâlBt
3.958.896 : 0,11
34.736.48r

l5



4.4.2 Marja bľută din vânzări =
F'roft ttil bľąt din tÉngËľţ* 100:

Ci&*,deeťataľË
3'864'832 x Loo: 85.64
4.sL2.A57 85,64 20,5r

4.5 Indicatorul privind rezultatul pe acţiune
Rezultatul pe acţiune : profit net atľibuit acţiunilor comune

Prsfit net
F[t.â.EţiţĺĚĺi
3.633.372 :1,27
2.877.694
Ręzultatul pe acţiunea dę bazá ęstę çalculat prinîmpăţirea ľezultatului
nęt la număru| dę actiuni ordinarę încirculaţie lasfârşitul anului.

1,27 0,37

DIRECTOR
ING. STĂNECI IoN

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC. IHORA
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NOTA l0. ALTE INFoRMAŢI

a) Informaţii cu pľiviľe la pľezentaľea societăţii

Sediul social al S.C. INDEPENDENŢA S.A. este situat în localitatea Sibiu, Str. Ştefan cel Maľe,
Nr.152- 154.
obiectul de activitate principală este fabricaľea utilajelor pentru metaluľgie.
Capitalul social dę7.I79.235 lęi este format dintr-un număľ de2.871.694 de acţiuni a câte 2,5lei' fiecaľe.
Totalul activului bilanţier la31.12'2021 este de 35.699.l98 lei faţă de 33.398.l89 lei cât era la3I.12.2020.

b) Modalitatea folosită pentľu expľimaľea În moneda naţională a elementeloľ
patľimoniale, a venituľiloľ şi cheltuieliloľ evidenţiate întľ-o monedă stľăină

Principalele ľate de schimb utllizatę pentru conversia în lei a solduľiloľ expľimate în monedă stľăină la
31.12.2021 sunt:

Rata de schimb
Monedă stľăină Abľeviere

3r.12.2020 3l.12.Ż02l
Dolaľ SUA USD 3,9960 4,3707

Monedă unică europeană EUR 4,8694 4,948r

c) Informaţii refeľitoaľe la impozĺtul pe pľofit cuľent

Exeľcitriul financiar
încheiat

La31.12.2020

Exeľcitriul financiar
încheiat

la3I.l2.202l
ProÍitul brut +1.107.920 +3.951.458

Venituri neimpozabile

Elemente similare venituriloľ
80s.783 1.256.164

Cheltuieli nedeductibile 15.602 5.374
Profit impozabil pentru anul de raportare,

înainte de reportarea pieľderii
+1.929.305 +5.212.996

Impozit pe profit datoľat ( minim)
Sume repľez.sponsorizari in limita

prevędęrilor legale
Recuperaľe pierdeľe per.anteľioară

Rezerva legalá d eductibi la 55.396 170.858

Pľoťrt impozabil +1.873.909 +5.042.138
Pierdere fiscală anii anteriori -4.778.371 -2.904.462

Impozit pe pľofit datorat final 318.086

1'7



d) Cifľa de afaceľĺ

DIRECTOR GENERAL
ING. STĂNECI

ŞEF DEPARTAMENT ECONoMIC
EC. DANIELA

Exeľci1iul financiaľ încheiat la
3r.r2.2020

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.r2.202r

Venituri din vânzarea pe:

- piaţa internă r.645.952 4.492.8r0
- piaţa externă 3.945.176 20.047

Total 5.591.r28 4.5r2.857

RON
Exeľciçiul financiaľ încheiat la

31.12.2020
Exercitriul flnanciar încheiat la

31.12.202r

Venituľi pe piaţa exteľnă

Europa 3.945.r76 20.047
Total 3.945.r76 20.047

18



Exerci1iul financiar încheiat la
31.122020

Exeľciçiul financiar încheiat la
3r.r2.202r

Mateľii prime şi consumabile 2.050.1 10 1.368.575
- 1.815.379 -1.199.325Pľovizioane pentľu materii prime şi

materiale consumabile

r27.30s 29.s',76Producţie în cuľs de execuţie
Provizion pt.prod.în cuľs de execuţie

3.569.078Pľoduse finite şi măľfuľi 1.807.40s
-2.596.r04 -803.668Provizion pt.produse finite şi mărfuri

Avansuri pentru cumpăraľi de stocuri 5.624
1.335.010 r.208.187Total

DIRECTOR GENERAL
ING. STĂNECI IoN

NOTA 11. STOCURI

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC.
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DIRECTOR
ING. STĂNECI

DIRECTOR

OMERCIA

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC. IHORA DANIELA

ALTE CREA

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC

Exerciçiul financiaľ încheiat la
3r.12.2020

Exeľciçiul financiar încheiat la
31.r2.2020

Creanţe comeľciale:
1.142.618951.386Clienţi inteľni

Clienţi extęrni 18.061
(744.066)(744.066)Pľovizion pentľu clienţi inceľţi

Avansuri prest.seľvici i,lucrări
398.s52225.38rTotal

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.12.2021

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.r2.2020

Cľeanţe în legatură cu peľsonalul

T.V.A. de recuperat

692.307T.V.A. neexigibilă

Impozit pe pľofit
7.450Taxe locale

2.004.338 2.004.338Alte creanţe łebitoľi diveľşi

Contľibuţia priv.indemn. concedii med.
Fond risc şi accident

Alte creanţe cu bugetul statului

(4.338)(4.338)Provizion pentľu debitori diverşi
2.00'7.5r92.002.307Total

ING. STĂNECI IoN EC.IHORA



NOTA 14. CASA ŞI CoNTURI LA BĂNCI

Exeľci1iul financiar încheiat la
31.12.2020

Exercitriul financiar încheiat la
3r.12.2021

Contuľi curente la bănci şi numerar caserie

- în lei 108.s30 715.040
- în monedă straină r.288.s25 36.9r1
Total L397.055 7 5r.95t

DIRECTOR
ING. STĂNECI I

ŞEF DEPARTAMENT ECONOMIC
EC.IHO DANIELA

NoTA l5. DAToRII CoMERCIALE CE TREBUIE PLĂTITE
ÎNľn-o PERIoADĂ DE UN AN

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.122020

Exeľciçiul financiar încheiat la
3r.r2.202r

Furnizoľi intemi facturi sosite:
- de stocuri şi seľvicii 182.498 97.328
- de imobilizări
Fuľnizoľi exteľni facturi sosite:
- de stocuri şi servicll
- de imobilizări

Furnizori factuľi nesosite intemi:
- dę stocuľi şi servicil 87.333 84.657
Clienţi creditori r30.774

Total 269.83r 312.759

DIRECTOR GENERAL
ING. STĂNECI I

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoM IC
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NOTA 16. ALTE DATORII, INCLUSN DATORII FISCALE
ŞI DATORII PENTRU ASIGURARILE SoCIALE CE TREBUIE

PLĂTITE ÎNľn-o ppRlołoĂ DE UN AN

Exeľciçiul financiaľ încheiat la
3l.l2.20Ż0

Exeľcitriul financiar încheiat la
31.r2.202r

Datorii în legatuľă cu personalul 86.984 '72.270

Contribuţia la asiguľăriIe sociale 82.1',70 59.426
Contribuţia la fondul dę somai
Alte datorii sociale 5.283 3.309
Impozit pe pľofit 47.783

23.r28Taxa pe valoarea adăugată de plată 6.19r
Taxa pe valoarea adaugată neex. 16.046 ĺ9.984

15.326 ÍI.286Impozit pe salarii

Alte datorii faţă de bugetul de stat

Alte datorii 766.206 238.744
Dividende de plată

Total 978.206 475.930

DIRECTOR
ING. STAN ON

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
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NoTA 17. SUME DAToRATE INSTITUŢIILoR DE CREDIT

Exerci1iul f,rnanciar încheiat la
3r.r2.2020

Exerci1iul financiaľ încheiat la
3I.I2.20Ż1

Poţiunea curentă
Linie de credit 515.1 18

Împrumuturi pe termen lung

Porţiunea pe termen lung
Total 515.118

DIRECTOR
ING. STANECI I

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC
EC. IHORA DANIELA



NOTA 18. PRODUCTIA VANDUTA

Produc1ia vandută are urmatoaľea structură:

DIRECTOR ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMlC
ING. STA EC.IHORA D
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DIRECTOR ŞEF DEPARTAMENT ECoNOMIC
ING. STĂNECI EC. IHORA DANIELA

Exerciçiul financiaľ încheiat la
3l.l2.Ż02I

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.r2.2020

utilai minier 6.271 2.996
Utilai metaluľgic 4.648.167 2.823.9s2

36.380Lanţ cu role 15.054
Echipament pnęumatic
Piese schimb utilaj mlmer
Lucľăľi cu caracteľ industrial
Altele 922.178 1.649.529

Total 5.59I.lŻ8 4.512.857

Exerciçiul ftnanciaľ încheiat la
31.12.2020

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.r2.202r

Cheltuięli cu mateľii pľime 731.668 573.t96
64.662 37.690Cheltuieli cu mateľialę consumabile

Total 796.330 610.886



NOTA 20. AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR CIRCULANTE

Exerciçiul financiar încheiat la
3r.12.2020

Exeľci1iul financiaľ încheiat la
31.I2.2021

Cheltuieli cu provizioane pt. depľecierea
stocuriloľ

-2.408.49rCheltuieli cu provizioane pt. deprecieľea
cľeantelor

-Żl.589

Alte cheltuieli
Venituri din provizioane pt. depľecierea
stocurilor
Venituľi din provizioane pt. deprecierea
creanţeloľ
Venituri din creanţe reactivate

-ŻL589 -2.408.49rTotal

DIRECTOR
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NoTA 2l. CHELTUIELI PRIVIND PRESTAŢIILE EXTERNE

Exeľci1iul financiar încheiat la
3r.12.2021

Exerci1iul financiaľ încheiat la
31.r2.2020

34.1 88Chelt.de întreţinere şi repara1ii 24.720
2.389 12.r04Cheltuieli cu chiľiile

Chelt.cu primele de asiguľaľe 33.240 r5.298
Chelt.pľivind comisioane şi onor 37.001 25.954
Chelt.de protocol,ľeclamă şi publ

1 1.656 15.683Chelt.transp.bunuri, personal
r2.138 5.955Chelt.cu deplasări, detaşări
28.503 30.378Che lt.poştale, taxe comunicaţii

14.006Chelt. cu serviciile bancare 49.947
2.126.485Alte cheltuieli şi servicii te4i 380.987
2.280.05rTotal 580.581

DIRECTOR
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NoTA Ż2. CHELTUIELI CU DESPĂGUBIRI. DoNATII SI ACTIV'ELE CEDATE

Exerciţiul ftnanciar încheiat la
3r.12.2021

Exerci1iul financiar încheiat la
3r.r2.2020

Cheltuieli cu cedaľea activelor
imobilizate

15.437 29.ss0Amenzi şi despăeubiľi
3.255 5.096Alte cheltuieli

34.64618.692Total

DIRECTOR
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NOTA 23. CONTINGENTE

(a) Acţiuni în instanţă

Societatea este obiectul unui număr de acţiuni în instanţă rezultate în cursul normal al desfăşurării activităţii.
Conducerea societă1ii consideľă că aceste acţiuni nu vor avea un efect advers semnificativ asupľa rezultatelor
economice şi a pozi1iei financiare a societă1ii.

(b) Impozitaľea

Sistemul de impozitare din România este într-o fazâ de consolidaľe şi aľmonizare cu legislaţia europeană.
Totuşi, încă există interpľetări difeľite ale legisla1iei fiscale. În anumite situa1ii, autorităţile fiscale pot tľata în
mod diferit anumite aspecte' pľocedând la calculaľea unor impozite şi taxe suplimentaľe şi a dobânzi|oľ şi
penalită1iloľdeîntâľzieľeaferente (O,03o/opezi).ÎnRomâniaexerciţiulfiscalrămânedeschispentľuverificare
fiscală timp de 5 ani. Conducerea societă1ii considęľă că obligatriile fiscalę inclusę în acęste situa1ii financiaľe
sunt adecvate.

(c) Contľacte oneľoase

Un contract oneros este un contract în cadľul căruia costurile obligatoľii pentľu îndeplinirea obligaţiilor
contractuale depăşesc beneficiile economice care uľmeazâ a fi obţinute ca uľmare a acestuia. Aceste costuri
obligatorii ľeflectă cel puţin costul net afeľent ieşirii din contract, caľe reprezintá minimum dintre costul
îndep|inirii contľactului şi orice compensaţie sau penalită1i rezultate din neîndeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase la đata de 31 decembrię 202l

(d) Contingenţe legate de mediu

Reglementăľile privind mediul înconjuľătoľ sunt în dezvoltaľe în România, iar societatea nu a înregistľat nici un
fel de obligaţii la 31 decembrie 2020 şi 202I pentru nici un fel de costuľi anticipate, inclusiv onoraľii juridice şi
de consultanţă, studii ale locului, designul şi implementaręa unor planuri de remedieľe, pľivind elemente de
mediu înconjurător. Conducerea societăţii nu consideră cheltuielile asociate cu eventuale pľobleme de mediu ca
ťrind semnificative.

(e) Pľetenţii ľefeľitoaľe la defecţiuni ale pľoduseloľ

La 3l decembrie 20Ż0 şi 202I, societatea nu a înľegistrat nici un fel de obligaţii pentľu eventuale pretenţii
ľefeľitoarę la defecţiuni ale pľoduselor. Conduceľea societăţii nu consideľă semniťlcativă existenţa unoľ astfel
de pľetenţii. În timpul anului 202I, societatea nu a avut nici un fel de poliţe de asigurare privind garanţia
pľoduselor.
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(Đ Asiguľăľi încheiate

La sfârşitul anului 202I, societatea are încheiate poliçe de asiguľare pentru imobilizări corpoľale

Acoľduľi de garanţii

La 3I decembrie 2021 societatea avea contractate acoľduľi de garanţie de la Banca TRANSILVANIA
sucursala Sibiu, astfel:

(D Confoľm acordului de garantarę 7lBCl20I5l30.06.20l5, banca pune la dispozi1ia societăţii un
plafon pentru emiterea de scrisori de garanţie în limita sumei de 500.000 EURO. Garanţia este
constituită din ipotecă mobiliară de ľang I pe soldul contuľiloľ deschise la bănci şi ipotecă
imobiliară de rang I asupľa pľoprietăţii imobiliare înscľisă în CF l14408, nr. Top 7l2l2lll5l|,
7 12 l 2 l 1 l 5 lvII, 7 I2 l 21 1 l 5/IX, pľoprietate a societăţi i.

DIRECTOR
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NOTA 24. EVENIMENTE ULTERIOARE
DAŢEI BILANTULUI

a) ModĺÍicarea cursului de schimb

Tranzacţiile deľulate de societate se ręa|izęază în lei' iar cele în devize în EURO. La data de 3l.l2.202I, cursul
de schimb lei/EURo era de 4,9481 (aceasta reprezintá o depľeciere a lei faţă de EURO cu l,60Á faţă de
31.12.2020).

b) InÍlaţia

Rata oficială a inflaţiei comunicată de Comisia Naţională de Statistică a fost pentru peľioada ianuarie-
decembrie 2015 rata inflaţiei a fost de -0,59o/o, pentru peľioada ianuaľie-decembrie 20|6 rata inflaţiei a fost de - 1,5

%o, pentu perioada ianuarie-dęcembrie 2017 rata inf'laţiei a fost de 1,3 o/o, pentru perioada ianuarie-decembrie
2018 raÍa inflaçiei a fost de 4,6 %o , pentrĺl perioada ianuarie-decembrie 2019 rata inflaţiei a fost de 3,8Yo , pentru
peľioada ianuarie-decembrie 2020 rata inflaţiei a fost de 2,60/o, iaľ pentru perioada ianuaľie-decembľie 2020 rata
inflaţiei a fost de 5,lo/o,

c) ModiÍîcaľea capĺtalului socĺal

În cursul anului 2021 nu s-a produs modificarea capitalului social al societăţii, acesta având o valoaľea de
7.I79.Ż35lei.
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NOTA 25. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Următoaľeletranzacţii cu păľţi afiliate au avut loc în cuľsul anului şi uľmătoarele solduľi la
fi ne l e anul u i au ľ ezultat din tranzacţi i cu părţi afi l i ate :

a) Achiziţii de bunuľi şi seruicii

b) Solduri r ęzlltate din v ânzar eal cumpár area d e bu n u rilserv i c i i

- Solduri debitoare cu păţi afiliate .

- Solduri creditoare cu pă(i afiliate

c) Venituri dinvänzári de bunuľi/prestări de servicii

Exerci1iu| financiar încheiat la
3r.12.2020

Exeľciçiul financiaľ încheiat la
3r.12.2021

Casa Albă-Independenţa Sibiu
Viľola-Independenţa Sibiu

Total

Exerci1iul financiar încheiat la
31.12.2020

Exeľciçiul financiar încheiat la
31.12.202r

2.052Viľola-Independenţa Sibiu 3.469
Casa A lbă-Independenţa Sibiu 2.002.468 2.000.586

Total 2.004.520 2.004.05s

Exerciçiul financiar încheiat la
31.12.2020

Exercitriul financiar încheiat la' 31.l2.Ż02I
Casa Albă-Independenţa Sibiu
Virola-Independenţa Sibiu

Total

Exeľci1iul financiar încheiat la
3r.12.2020

Exerciçiul financiar închęiat la
31.r2.202r

Viľola-Independenţa Sibiu 6.843 8.280
Casa Albă-Independenţa Sibiu 43.s80 29.382

Total s0.423 37.662
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SC INDEPENDENŢA SA

DIRECTOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2021

ŞEF DEPARTAMENT ECoNoMIC

Vaľiaţia 2021-2020 31.12.20Żl 3r.12.2020

Pierdeľe/profit net +3.633.372 +3.633.3',72

34r.479 341.479Amortizări şi provizioane

Creşterea/descreşterea numeľaruIui din exploatare
înainte de modiÍicaľea capitalului circulant

+3.974.851 +3.974.851

- variaţia creanţelor +178.383 2.406.071 2.227.688
- variaţia stocuriloľ -126.823 1.208.187 1.335.010

+ 4.500.000 4.500.000-variatia altor active cuľente-invest.termen scurt
+variaţia datoriilor comerciale şi altoľ datorii -459.348 788.689 r.248.037

-1.036.057 -3.350.718 -2.314.661Flux de numerar net generat de activităçi
operalionale
Flux de numerar din activitatea de investilii +4.156.134 +4.156.134

Investitii efectuate
Flux de numeraľ net din activitatea de investitrii
Flux de numerar din activitatea de finanţare
+ încasări creditę -515.1 18 515.118
Rambursări împľumut +515.118 515.1 18

Dividende plătite
Flux de numeľaľ net din activitatea de finanţare -r.030.236 -515.1 18 515.118
- variaţia altor elemente de activ -r.605.447 26.832.989 28.438.436
+ variaţia altoľ elemente de pasiv -4.340.392 27.294.642 31.635.034
Fluxuri de numerar din alte activităţi -2.734.945 +461.653 +3.196.598

Flux de numerar total
Modifi carea numerarului -645.104

+1.308.739 1.397.055 88.316Numeľar la începutul perioadei
CręŞtęrea numerarului -1.9s3.843 -64s.104 +1.308.739
Numerar la sfârşitul perioadei -654.104 7 5r.951 1.397 .055
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SC INDEPENDENŢA SA

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PRoPRIU LA DATA DE 3 1'l2.2}zl

Pentru exerci1iul financiaľ încheiat ladata de 3l.12.202I, situaţia modificărilor capitalului
propriu comparativ cu anul 2020 sę ptezintá după cum urmeazá;

Capitalul social al intreprinderii ęste integral subscris şi văľsat. Acţiunile emise sunt acţiuni
ordinare (la puľtător).

Valoarea totală a capitalului social este de 7.179.235 lei şi este divizatînŻ.871.694 acţiuni a
carc 2,50lei fiecaľe.

DIRECTOR ŞEF DEPARTAMENT ECoNoM lC
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Element
ale

Capital.
propnu

Sold la
01 .01 .20

Creşteri
2020

Reduceľĺ
2020

Sold la
31.12.20

Sold la
01.01.2021

Creşteri
20zt

Reduceľi
2021

Sold la
3t.1,2.21

Capital
social

'7.179.235 7 .t'79.235 7.179.235 '7 .179.235

Rezęrve
din reeval

25.560.306 I .005. I 71 24.s55.135 24.5ss.13s t.477.917 23.077.158

Ręzęrve
lęgale

1.209.592 55.396 1.264.988 1.264.988 170.858 r.435.846

Alte
reZeľve

4.271.522 4.2',71.522 4.271.522 4.2'.71.s22

Rezult.
rępoftat
repţęz.
surp.din
rezeţve
reev

s.409.643 1 .005. 171 6.414.814 6.414.814 1.4',17 .977 7.892.'791

Rezult.
repoftat
proÍit
nerępaľt.
pieľdere
neacopeľlta

sold
creditor

sold
dębitor

10.712.267 2.922.842 13.635.109 13.635.109 1.052.s24 t2.582.585

Rezult.
exeľciţiu

sold
creditor

1.107.920 1.t07.920 12.880.226 10.354.174 3.633.312

sold
dębitor

1.356.825 7.848.50'.7 10.313.2s2

Repart
proÍit 5s.396 55.396 5s.396 170.858 170.858

Total çap.
pr 31.561.205 3 1 .1 03.1 09 31.103.109 34.136.481
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