SoCIETATEA vIRoLA

-

INDEPENDENŢA S.A.

Sibiu, Str. Rusciorului nĺ.2
Adresa de corespondenţă: Sibiu, Str. Ştefaĺlcel Mare nr.I52-I54, Biľou nr.24
Telefon: 0744 608350,0755 095080
E-mail: viroindependenta@gmail.com
Nr 3D/ 23.04.202t
Către

BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUToRITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT ANUAL
conform regulamentului A.S.F . nr.5l20l8
pentru exerci1iul financiaĺ 2020

Societatea VIROLA-INDEPENDENŢA

S'

A. SIBru

Sediul social: str. Rusciorului nr.2, judepl Sibiu
Adresa de corespondenţă: Sibiu' stľ. Ştefan cel Mare nr.l52-l54, Biroul llĺ.24
Număľ de telefon: 0744 608350,075 5095080

oRC: I32l49l2008
Nr. şi dataînľegistráÎiila
Cod ťlscal: Ro 23058320
Codul LEI (Legal Entity ldentifier)

:

2549008KYCGMKAGRTJ02

Capital social: 346.480,00 lei reprezentând un nĺ. de acţiuni de 138'592' cu o valoare
nominalá de 2,50 lei/acţiune

Piaţa pe caľe se tÍaîzacţioneazá,valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
Bucureşti, Pia1a SMT

1) Analiza activităţii societăţii comerciale
1.

1. a)

Descrierea activităţii de bąză a societăçii

Societatea VIROLA-INDEPENDENŢA S.A. Sibiu are ca obiect de activitate închiľiereaşi
subînchirierea bunurilor imobiliaľe pľoprii sau închiriate

b|

Precĺzarładątei de înrtţnţarea soeietĘii comerciale

Sogíetatea s-a înÍiinţatînianuańe 2008 ca urmare a divizării soci€ţäţii
S-â* Sibiu

ĺNDBPENDENTÁ

a sacÍeĺăçii
comerciale' ale fiIialeţor sąle sau ale socierăţilor conţrolałe, tn tĺmpaţ execi1i'ułui financiaľ
c| B*crÍerea orieărçi fuziuni saÍłreorgnnÍzări semnĺficative

Nu au avrrt loc fuduni $au Í€oľgâllizäri încuľsul exeľci1ĺuluĺfînanciaľ202ł.

d) Deseriłłeaachizi1iţlar şiÍsau înstrăinăriłorde active
Încuľsul anutui 2$20 nu s-au aehízi1ionet şi nigi nu s_au însträinatactive.

e\ Descrłerea princípaţeţorrenłIatate aIę eşąţuării activităşii socieaçii

1.l"l

Bţementę de evaluare Bęnęľalä;

t} La sfâşiľul ânului 2020 soçíetatea a înĺegistrato píedeĺenetă 133.465 leĺ.

b) ln anul 2020

nu

sau oblinut venituri.

c} l,a sÍârşirul anului 2020 societatsa avea disponibłl încont învaloaÍe de 30.Î39łęi.

l.l.2 Societatsa

nu a închiľiatbunuľile iĺnobíliaľe.

t.l.3 Societrtga ďţ uil singuľ angajat çu studii sÉpeľioaľe.
t.t.4
înçoniFrätoţ

Nu au existat liţigiĺ şi nici nu se pľeconizeaz* aęxista cu priviłt la încălcaĺealegislaţiei
pľivind protccţia mcdiului Înconjurător.
t.1.5
Consideräm că reducerea pľepľiloĺpe pia1a imobiliaľá nu
desfáşurarea activi täţii.

VĐ

aftcła societatea noast'rä În

Politica societăţii Tęferitoarţ la liehidităţi esţę dę a pästra şuílçiente lichiditłĺţiastfel
şi poatłĺaçhita obÎigaţiilela d*teĺe scadenţelor"

2,

să_

Açtivele coľPoľąlęale societňtii

Ż^l. Ámplasament

soçista$a deţins îllmunícipiul sibiu, sţr. Rusciorului nľ.2, terenŢÍi însupľafa1ädo l l.684
ĺnp învaloaĺe đţ9.847.805 lei, constnrcţiile Íiiad demolatę ín çuľşulanului 20I0.
2.2- Sociętatęa nu are active i1rotecate, gajate sau ĺestľicţio*ate
2.3. Precizarea potenţialeţer prohleme ţegate ďe drepul de propriewłe űţupra
rcţivelor corpołalł ele societăçii canerciale

Nu şunt probleľne legate de dreptul de pľopľietan asilpra activelor coľpoľĺleale
societâ1ii
3)

3.I. Precizarea píe;eIor dĺn România şłdin a\łe 1ăłi pe caľe se tranzacçionează valorile
nobiliare emţse de şocietatea comęrłială

Âcţĺunile eľnĺsede Societatea YIR0LA_INDEPENDENTA s.Â. SIBţU se
ţľsnzâcţioneazit pe pia|a încadnrl Bursei de Va|ori Bucursşti - Piaţa SMT
3.Ż.Đeserierea paIÍtţcÎí
łocietăçiÍcomercale cu prłvire la dËpidende
Societatea a încheiatexerciçiul ŕiĺanciar 2020 cu o pierdere netä de 133.465 lei.
Đividendele se disuĺbuie acçioĺaľiloľîn
confoľmiĺate cu đispozi1iilelegale aplicabile.
3.3. Đescrirea łrÍcăroractivĺtăţi ale ĺocietă1iţ de achiziţionare a propriiţor acţiuni
Îĺrenul 2020 nu au existat activitäţi đeachiziţioanre a acţiuniloľ pľopľii.

3.4.Ín cazlll îneaľą societaÎea afąJiliale, preciearea număruţui şi valoľĺłnominąIe a
aeţíunilarełníseďe societatee. mamă deţinate ďeţIiale
smictatea comeľcĺalá nu doţĺnc {ţliale.
3.5.

Ín cazaţ încłre societcţeą a emłs abliga1iuni şĺ/s*rĺalte titlurí de

creanţă,
mođaÎaÎ
încare sacietaţea îşiaehiţă obţiga1iiłe fa\ă de de1ínătorii de astfel

pţtentarea
ďevalori mabiliarç

Societatea coľnercialiĹ nu a emis obligaţiuni.

4'l

Conduceręa societătii comeľciale

4.l Prezenn rea

lisłei adm in Íşţrotarilor soc ietăţii comerciąţe

a} Societatea este

ađminisnatăde un Consíliu de Administĺaţie foľmat din

đupăcum urmeazEl
- Szitas

Ştefan
Teodorescu
- Sucĺu Casiana
- ConstanÎin

_

pľeşedinte

_

membru

fei męmbrii,

membru
Męmbrií Consiliułui de AdmÍnistra|ie au fost aląi înşedinça Á.GoA nr.2/25.ls-20t8
pe o peľioadä de patľĺani.
Cogsiliul de administraţie s_a Întrunítlunaľ Înşcdi1e încaľe au fost analizate şi s_au luat
hoĺărâľi cu prívire la activitatea desťăşuratäînsocietatc.
_

b} Nu este caäl de acorduri, înţelegerisau legäturi de feĺnilis întľeadministratorii
socieÉţiişi o alĺäpersoanä datoľită cäľeiepeľsoanelc ľespeetive au fost numiţç înfuncţie.
c) Ádminisretorii societä1ii nu deçin participaţii Ia capitalul şoçial'
4.3 Nu au exíştat litigĺi sau produri adminĺstrative încaľe membrii Consililrlui de
Administraţie sä fi fost implicaţi înultimiĺ 5 ani.

5}

SĺtuąţiłÍinanqiar: contâbită

ACTIV

Imobiĺizări necoľporale
Imobilidľi coľnorale
IĺnobiţieäriÍinançirup
I.ACTIVE TMOBITIZATE
stocuľi
Disoonĺbilitiĺti bănestĺ

II.AcŢlvE clRcULÂhlTE
ttÍ.coNŢURt DE REÜULARIZĄRE
SI ASTMII,ATE
ToTÂL Â.cŢtv
P
Canitłl social

Rezeľve
Pľofi t/Picľđeľeľcnortatâ
Proťrt/ľierdeĺç
Provizioa*ç ĺeglęmenţate
Alte elemeote caoital nrooľiu

I.CAPIŢAL PRoPRIU

lţ.ľRovĺäoANE

Îľnprumuturişi datorii asiĺniłatetotaln
dĺn care:
_ cľ€dite Ée teľmen $curt
_ credite ne tçľmen ĺung
Fumizoľi si contrrľi asimilate

Clienti crsditori
Alte datoĺii
III.ToŢÂL DAToRII
TV.CENTURI DE REGT}LARIZARE

ToTAĹ PAsIv

2S20

20r s

9r7.039

9.847.805

ţ"847'805

917.039

9.847,805

9.84?.805

t2.875
9.337

7.844.387

450.9t5

ŻŻ.Żl2

7.894.921

939.25r
346.480

599.t76

50,s34

ł7.14?1Ż6
346.480
9.?35.403
-105.837

30.239

48t.154

1s.328.959
346.480

-ű4.008

+7.7t8.187

9.?35.403
+2ó8.077
-133.465

583.253

ĺ7'626.040

tfi.216.495

6ó5

5.597

3.604

355.333

llt .089

108.860

ł98.395

35s.998
939,25t

il ó.ó86
n-

72ő

I12.464
lÜ-328.959

b} Contul

de proľrt şi pierdeĺe

Indicator

Cifrł de afaceľi
Venitłľi din exploataľe
Cheltuieli din exploataľe
Ręzultat*l din exp loatare
Profit1piçĺdeľe
Venituri financiare
Cheltuięli ftnanciaľe
Rezultłt financiaľ
_ ProÍît/nieľdere
Venituĺi totaÎe
CheltuięIi ţotale
Reallłatul brut
- Profit/pierdęrę
lmnozit prsfit ( ct.691)
Ręzuluul nęt al exęĺçiţinluiÍinançiaľ
-

Pĺofiťricľdeľe

c}

20t8

2019

2020

ó4.008

9.249"722
68.964

133.465

-64.008

9.r80.7s8
9.44Ż

-133.465

ţ-42
64.008

9.259.r64
ő8"964

l33,4ó5

-64.008

9.190.200

-133_46s

1

-64"008

I3

7.7ţ8"l87

-t33"465

Flux de numsrâľ

Flux de Eumerar din activjtatea de exploataľç í A )
Flux de numeraÍ din activiĺłtęade invesłitii ( B )
Flux de nuíntrar din açtivitatea Íinanciarä í C )
Flux de numerar din altę activităti f D }
Disponibilităti băneşti la începutulpeńołđei
Flux de llumerâr net f A+B+C+D )
Disponibilitiĺţi bĚneŞti la sfârsifu l nerioađ*i

2ît7

20r8

+9.337

+ő.921.443
+8.162.417

0
0
+9.33'l
9.337

_l5.$43.8ó3
9.337
+4t-997
sCI.534

20r9
ą0,z95

50.534
-20,29s
30.239

La data đe3I.12.2019 disponibililěţile băneşti au fost đe50.534lei, iaľ la 3l.12.2020 au
fost de 3S.239 lei.

Anexăm următoarel e doçuľnen{o

l.

2.
3.
4.

;

situaţia financiar-contabilá anualä întocmitäîĺĺ
conformitate cu ľegtementările aplicabile;
Rapoľtul de audit asupÍa situ*1iilor finaciaľE Întocmitde auditornl financian
Raporml Consiliutui de AđmÍnishaţie; Declaraţiĺ privind cuvcľnanţa Coqpoĺativäpentru

aml2020;
Decłaraţia persoaÍleloľ ĺesponsabile din cađľutsocietäţíidin care ľeiese că situaţia
financiaľ-contâbilâ anuală a foşt întocmitecu staĺdardele cortabile aplicabĺle şi oferä o
imagine coĺecÎä
şĺconfoľm cu realitatea activelor' poziţiei financiare, contului de pĺofit şi

pieľdeľe ale emitentului.

AĐMINlSŢRá,ToR
SZITAS

MINISTERUL FINANŢELoR
AGENŢIA NAŢIo AtĂ DE ADMINISTRARE F'IscALĂ
Verified
Reason:

MFP

Index încăľcaľe|250028749 dĺn 23.04.2021
Aţi depus un formular tip 51005 cu numărul de înľegistľaľe
INTERNT_250028749-202I
pentru
23.04.2021
perioada de raportaľe 122020 pentru CIF: 23058320.
Nu există erori de validaľe.

EEST

din data de

{áliłeleâ

ËoľmularVALIDAT

F10 - pag.I

BILANT PRESCURTAT
Cod 10

la data

de

31

-lei-

.12.2020

Denumiľea eIementului
Nľ.ľd.

OMF
nř'58/
zo21

(formulele de calcul se ľeÍ'eľala Nr.ľd. dilr col'B)

A

Sold !a:

Nr.
rd.

B

01.01.2020

31.12.2020

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
l.

lMoBlLlZĂRl NEcoRPoRALE (ct.201 +203+205+206+2071+4094
+208-280-290 - 4904)

lMoBlLlZĂRl coRPoRALE

(ct.21 1 +21 2+21 3+21 4+21 5+21 6+21
-291
-2931 -2935 - 4903)
+227 +231 +235+4093-281

ll.

lll. lMoBlLlzĂRl FlNANclARE (ct'261+262+263+265+267*

- 296*

7

+223+224

)

ACIIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd.0t + 02 + 03)

il.cREANTE
*

02

02

03

03

04

l. STOCURI (ct.30l +302+303+321 +322+/-308+323+326+327 +328+33 1 +332
+341 +345+346+347 +/-348+35 1 +354+356+357+358+361 + l -368+37 1 + /-37 8
+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - dĺn ď'.4428 - 4901)
. (ct.267

01

9.847.805

9.847.805

9.847.805

9.847.805

568.307

450.915

CIRCULANTE

B. ACTIVE

1

0t

-296* +4092+41

1

+41 3+ 41 8+ 425 + 4282+ 43

1

* *

+436*

*

+437 x*+43 82

+441** +4424+din ct.4428** aĄĄĄ** 1ĄĄŞ +446x* +447x* +4482+451x*+453n*

05

06

05

06a
(301)

+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496- 4902 +5187)
2' Cľeanţe reprezentând dĺvidende repartĺzate încursul exeľciţiului
financiar (ct.463)

07

TOTAL (rd.06a+06b)

08

lll. lNVEsTlŢll PE TERMEN

scuRT

(ct.501 +505+506+507+ 508*+51
lV.

cAsA

ŞlcoNTURl LA

1

3+51 l4-59'l -595-596-598)

BĂNcl (ct.508* + 5112+512+53l+532+541

AcTlVE clRcULANTE -TOTAL (rd.05 + 0ó + 07

+

+542)

08)

c. GHELTUIELI ÎNÂvANs (ct. 471 ) (ľd.1 1+12)
Sume de reluat într-operioadă de până la un an (ct. 471x)
Sume de reluat Într-operioadă mai mare de un an (ct.471*)
D. DAToRlt: sUMELE GARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-oPERtoAoÄ oe pÂľĂ
(ct. l 6 l +'l 62+1 66+167+168-169+269+401+403+404+405+408+41
9
+421 +423+424+426+427 +428 1 +43 1 ***+ 436*+* +437 *** +4381 +441*** +4423
+4428* ** +'l4 1*** +4l+6xx* + 447 *** +4481 +45 1 ***+45 3*** +455+456*** +457

0ób
(307)

09

07

t0

08

11

7.276.080
7.844.387

450.915

50.534

30.239

7.894.921

481.154

16.686

112.46Ą

12

t3

11

14

12

15

13

LA UN AN

+4581 +462+4661 +473***+509+5

1

86+5

1

9)

ACTIVE C!RCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd.09+1 1 -1 3-20-23-26)
F.ToTAL AcTlVE MlNUs DAToRll CURENTE (ľd.04 +12+ĺ4)
E.

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE !NTR-O PERIOADA MAI MARE
DE UN AN (ct'1 61 +1 62+1 ó6+l 67+1 68-169+269+401+403+404+405+408+41
9
+421 +423+424+426+427 +428 1 +43 1 ***+ 436*** +437**x +4381 +441** * +4423
+4428ł** +444*** +ĄĄ6*** + 447*** +4481 +45 1 ***+453*** +455+456***+4581
+462+4661 +473***+509+5

1

AVANS (rd. 19

l. Subven1ii pentru investiţii

2.

t6

7.778.235

17

't7.626.040

18

16

19

17

86+5 I 9)

H. PROVIZIOANE (ct. 151)
l. VENITURI lN

+

22 + 25 + 281

(ct. a75),

1

(rd.20+21)

20
21

Sume de reluat într-operioadă de până la un an (din ct.475*)

22

20

Sume de reluat într-opeľĺoadă mai mare de un ąn (din ct.475x)
Venĺturi înregistrate înavans (ct.472) (rd.23+24)

23

21

24

10.216.495

peg.. 2

l

.

Capĺtal subscĺĺĺvăroat (ď.

'l

Üt

l)

lnśtfiuteloľ nâţlona lę dp

3'46'4sÜ

ceĺceîgľ8-devoltaĺe {ťţ. l 01 $]

"ł5

34
35

lll"

40

ľięrdĺĺĺ
legĺţe de lngtľumeĺtele de caplţaluľĺpĺoprlĺ(çt. t 49)
v. PRoHn'L $*1' plĘRt}EftE* aEpofiŤŘŢ{Ă}

{J

e

7.718.1ű?
46

45

cÄTţTĺLuft}PRqľRĺl - ToŢ*|.
lrd, 2ţ +3ţ+36+l?-Ís,łsľ*lţüţ4t-ł1+iţ3-iţlĺ-45}

i7.*Źű.*40

lű1
Fatľlmonĺul pľlvät {rt. ĺCI17)

'.'

4ţ

ą?

.í{l

4S

l}íE ľá

ĺorlłĺupu:* łrł*ĺiąĺcl"|Ĺ
eu n'*dĺltťĺťłĺđ
ĺl

ADffil$l5ŢtâTeR'

'l0.ä?6.49'5

DATE
Cod 30
l. Date

INFORMATM
Nr.rd.
OMF
nÍ.58/

privind rezultatul inľegistrat

Unitaţi care au inregistrat profit

OT

Unitaţi care au inregistrat pierdere

02

Unitaţi care nu au inregistrat nici proÍit, nicĺ pĺerdere

03

A
Plati restante - total (rd.05

+

09 + 15 !a 17 + 18)

peste 30 de zĺle

- peste 90 de
1

Nľ.unitati

Sume

B

1

z

zile

an

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale
total(rd.l 0 la 14)

-

- contributii pentru asĺguraľi socĺale de stat datorate de
angajatorl, salariati si alte persoane asĺmilate
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate

1.369

1.369

1.369

06

06

07

07

08

08

09

10

't0

,1

1l

contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaJ

t3

13

-

alte datorii sociale

t4

14

15

15

t6

16

contributĺa asiguratorie pentru munca

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele
locale

t7
18

t9

18

rd.

A
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 3l decembrie

17d
(301)

Nr.

lll. Numar mediu de salaľiati
Numar mediu de salariati

B

31.12.2019

31.12.2020

1

2

20

19

1

1

21

20

1

1

lV. Redevenţe plătite încuľsu! peľioadei de ľaportare,
subvenţii încasateşi creanţe restante
A
plătite încuľsul perioadei de raportare pentľu bunuľile din domeniul
public, primite înconcesiune, dĺn caľe;
-

redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat

3

1.369

-

lmpozite, contributii si taxe neplatite la teľmenul stabilit

2

=2+3

05

12

la bugetul de stat, din caľe:

Pentru
activitatea de
investitii

1.369

12

obligatii restante fata de alti creditorĺ

I

Pentľu
activitatea
curenta

1.369

contribuţia pentru pensia suplimentară

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri

Total,
din care:

04

-

-

1

133.465

1

B

Furnizori restanţi- total (rd.0ó la 08)

peste

F30 - pag.

:2.2020

Nľ.
rd.

Nr.
řd.

Date privind platile ľestante

-

31

-lei-

A

-

de

(fclľnrulclc clc calcul sc ľcfeľa la Nĺ.ľd.ĺjin col.ts)

zo21

ll

la data

Nľ.
rd.

Sume (lei)

B

1

22
23
24

23

F30 - pa9.2
Redevengă petrolieră plătită la bugetul de stat

Chirii plătite încursul perioadei de raportare pentru terenuri

l,)

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:
-

Uniunii Eu
-

26

25

28

către persoane neľezidente din statele membre a

servtctl

24

27

impozitul datorat la bugetul de stat
ituri

25

29

din care:

impozĺtul datorat la bugetul de stat

30

Subvenţii încasateîncursul perioadeĺ de raportare, din care:

29

3t

- subven1ii

încasateîncursul perioadei de raportare aferente activelor

32

- subven1ii

afeľente veniturilor, dĺn care:

33

-

27

subvenţii pentľu stimularea ocupării foţei de muncă

*)

34

-

subvenţii pentru energie dĺn surse regenerabile

35

-

subvenţii pentru combustibili fosili

36

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute încontractele

31

33
33a
(31ó)

33b
{3r 7)

37

comerciale şi/sau înactele normative învigoare, dĺn care:
-

creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integľal de stat

38

35

-

creanţe restante de la entită1ĺ din sectorul privat

39

36

V. Tichete acordate

salaľiaţiloľ
A

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţiloľ

40

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii

41

Nr.
rd.

Sume (lei)

B

1

37
i7a
(-302)

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
Gercetare - dezvoltare **)

Nr.
rd.

31.12.2019

31.12.2020

A

B

ĺ

2

Cheltuieli de cercetare dezvoltare
-

:

din caľe, efectuate înscopul diminr.răľĺi impactului
activităţĺi entităţĺi âsupĺa mediului sau al dezvoltării unor
noi tehnologĺi sau a unor produse mai sustenabile

42

-

-

-

dupa surse de finantare (rd. 40+41)

43

38â
(3r8)

44

-

din fonduri publice

45

40

-

din fonduri private

46

41

dupa natura cheltuielilor (rd.43+44)

47

-

cheltuieli curente

48

-

cheltuĺeli de capital

49

Vll. Cheltuielide inovare

0

0

44

31.12.2019

31.12.2020

1

2

Nr.
rd.

3ĺ.î2.2019

31.î2.2020

B

1

2

rd.

A
Cheltuieli de inovare

0

43

Nr.

***)

0

B
s0

eíectuate înscopul diminuăriĺ impactului
actłvitäţiĺentităţii äsupľamediului sau al dezvoltării unor
noi tehnologii sau a unor procluse mai sustenabile
- çlin care,

5t

Vll!. Alte informaţii
A

Avansurĺ acordate pentru imobilizări necorporale '
(ct.4094)
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

45a
(319)

52

46

s3

47
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lmobilizări financiare, însume brute (rd.49+54)

Acţĺunideţinute la entităţile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, însume
(rd. 50+51 +52+53)
- acţiuni necotate emise de rezidenti
-

păţi sociale emise de rezidenti

-

actiuni si partĺ sociale emise de nerezidenti,

din care:
-

detĺneri de cel putin 100ń

54

55

56

50

57

5t

58
59

obligatiuni emise de nerezidenti

60

cľeanţe imobilizate, însume brute (rd.55+5ó)
- creanţe imobilizate înlei si exprimate in lei, a caror
decontare seface in functie de cursul unei valute
(din ct.267)

creanţe imobilĺzate învalută (din Ct.267)

5Ża
(303)

53

61

62

55

63

56

Creanţe comerciale, avan5uri pentru cumpărări de bunuri
de natura stocurilor şi pentřu prestări de servicii acordate
furnizorilor şĺalte conturi asimilate, însume brute
(ct. 4091 + 4092 + 41 1 + 41 3 + 41 8), din care:

64

57

- cÍeanţe comerciale înrelatia cu nerezidenţii, avansuri
pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru
prestări de servicii acordate furnizorilor nerezĺden1i şi alte
conturi asimilate, însume brute (din ct.4091 + din ct.4092 +
din ct.4l ĺ + din ct,413 + din ct.418)

65

58

66

59

Creanţe înlegătură cu personalul şi conturĺ asimilate
(ct.425 + 4282)

67

60

Creanţe înlegătură cu bugetul asigurărilor sociale şi
bugetul statuluĺ (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424
+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

68

- cÍeante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(đ.431+437+4382)

69

62

70

63

7t

64

72

65

73

66

74

67

75

68

-

Creanţe neîncasatela termenu] stabilit
(din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.41 I + din ct.413)

fiscale in legatura cu bugetul statului
+4424+4428+ Ą 4 Ą + 446)

- creante
6+ 441

-

subventli de incasat(ct.445)

-

fonduľĺ speciale - taxe si varsaminte asĺmĺlate

(ct.447)
- alte

creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)

Creantele entitatĺi ĺn relatiile cu entitatile afiliate(ct.45'l)

18.307

20.915

18.307

20.915

550.000

430.000

550.000

430.000

Creanţe înlegătură cu bugetul asiguľărilor sociale şi
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct.

43l

+

din ct.436

+

din đ.437+ din ct.4382

+

din ct.441 +

din ct.4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din
ct. 446 + din ct.447 + din ct. 2t482)

Alte creanţe (ct.453
dĺn care:
-

+

456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +

76

decontarĺ privind interesele de partĺcĺpare,decontari

cu actionarii/ asocĺatii privind capitalul ,decontari dĺn
operatiuni ĺn participatie (ct.453+456+4582)
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutĺile publice (institutiile statului)
(din ct.461 + dĺn ct.471 + din ct.473+4662)

77

70

78

71

F30 - pa5.4
- 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)

79

Dobânzĺ de încasat(ct. 5187), dĺn care:

80

de la nerezidenti

-

8t

Dobänzi de încasatde la nerezidenţi
(din ct.4518 + din ct.4538)

82

Valoarea împrumuturiloracordate operatorĺlor

83

74
74a
(30s)

****)

economici

72

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

75

84

76

-

acţiuni necotate emise de rezĺdenti

85

77

-

păţi sociale emise de rezidenti

86

78

-

actiuni emise de nerezidenti

87

79

-

obligatiuni emise de nerezidenti

88

deţineri de obligaţiuni verzi

89

Alte valori de încasat(ct. 51 13 + 51 'l4)

90

Casa înlei şiînvalută (rd.83+84

9t

-

-

înlei (ct. 531

-

învalută (ct.5314)

)

1)

Conturĺ curente la bănci înlei şi învalută (rd.8ó+88)
-

înlei (ct. 5'l 21), din care:
-

conturi curente înlei deschise la bănci

-

învalută (ct.

51 24),

din care:

Alte conturi curente la bänci şi acreditive, (rd.91+92)
- sume încurs de decontare, acreditive şi alte valori
de încasat, înlei (ct. 5'l'l2 + din ct. 5125 + 541 1)

I 15+1

d,

(l

9

4+97 +100+ĺ 01

şi acreditĺve învalută
+ 1

538

638

538

94

49.896

29.701

95

49.896

29.701

92

83

93

84

98

nerezidente

Datorii

81

87

97

- conturi curente învalută deschise la bănci

- sume încurs de
(din ct. 5125 + 5414)

(320)

638

96

nerezidente

80
80a

04+ĺ 06+1 08+ĺ 09+1 1 4

18+124)

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+519s), (rd.95+96)

89

99
100

101

91

92

102

1

103

-

înlei

104

95

-

învalută

105

96

Credite bancare exteÍne pe termen lung (ct. 1623 + 1624
+ 1625 ) (rd.98+99)

106

-

înlei

107

98

-

învalută

108

99

109

100

Credĺte de la trezoreria
1626 + din ct. 1682)

tst

nzt

rente (ct.

Alte împrumuturişi dobânzile aferente (ct. 166 + 1ó85 +
686 + 1687) (rd. 102+103)

'I

-tn
a caľor
si exprimate in
face ĺn functie de cursul unei valute
-

se

învalută

Alte împrumuturişĺdatorii asimilate (ct. l67), din care:
-

valoarea concesĺunilor primite (dĺn ct. 167)

110

111

102

112

103

113

114

105

16.684

11
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valoaľea olrligaţiunĺlor verzi enrise de entitate

-

Datorii comerciale, avansuri primĺte de la clienţĺ şĺalte
conturi asimilate, însume brute (ct' 401 + 403 + 404 +
405 + 408 + 419), din caľe:
- datorii comerciale înrelatia cu nerezidenţii,
avansuri primite de la clienţĺ nerezidenţĺ şi alte conturi
asimllate, însume brute (din ct.401 + din ct.403 + din ct.
404 + din ct.405 + dĺn ct.408 + din ď. 419)
Datorii înlegătură cu personalul şi conturi asimĺlate (ct.
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

Datoriiîn legătură cu bugetulasigurărilor sociale şi
bugetul statului (ct.43'l + 436+437 + 4381 + 441 + 4423
+

M28 + 444 + 446

447 + 4481) (ľd.ĺ1 0 la

+

1 1

n5

1

05a

(321)

116

117

107

n8

108

119

5.596

3.604

3.728

3.5

t9

736

1.160

3)

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale
(ct.431+437+4381)

120

110

588

926

,21

111

148

234

122

112

123

113

Datoriĺle entitatii in relatiĺle cu entitatile afiliate (ct.451)

124

114

Sume datorate actionariloľ / asociatilor (ct.455), din care:

125

datorii fĺscale in legatura cu bugetul statului

-

(ct.43 6+44

1

+

4423+ 4428+

4 4 4

+446)

fonduĺl speclale - taxe sĺ varsaminte asimilate

-

(ct.4471
- alte

datorii in legatuľa cu bugetul statului

(ct.4481)

- sume

datorate actionarilor / asocĺatilor pers'fizice

126

- sume

datorate actionarilor / asociatilor persjuridice

127

Alte datorii (ct.269

453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +
462 + 472 + 473 + 478 + 509) din caľe:
+

117

128

106.624

104.181

106.624

104.181

'

-decontari privĺnd interesele de participare,
decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,
decontari din operatii in participatie
(ct.45 3+45 6+ 457

+

4581

129

'n9

130

120

131

121

132

122

133

123

t34

124

)

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (ĺnstĺtutiile statuluĺ ) z)
(din ct.462+466 1 +din cI.472+din ct.473)
-

subventii nereluate la veniturĺ (din ct.472)

varsaminte de efectuat pentru imobilizari
fĺnanciare si investitii pe termen scurt (ct'269+509)
- venituri înavans aferente activelor pľimite prin
transfer de la clien1ĺ (ct' 478)
-

Dobânzi de plătit (ct. 5186)
Dobânzi de plătĺt către nerezidenţi
(din ct. 45'18 + din ct.4538)
Valoarea împrumuturilorprimite de la operatorii

economĺci ****)

Capital subscris vărsat (đ.'l 0l2), din care:
-

acţiuni cotate

-

acţiuni necotate

-

păţisociale

3)
4)

- capĺtal subscris varsat de nerezidenti (din ct' 1012)

Brevete si licente (dĺn ct.205)
!X. !nformatii privind cheltulelile cu colaboratorii

135

124a
(306)

t36

125

137

126

346.480

346.480

138

127

346.480

346.480

139

128

140

129

141

130

142

131

Nľ.
ľd.

31.12.2019

31.12.2020
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A
Cheltuielĺ cu colaboratorii (ct. 621)

143

X.lnformaţii privind bunurile din domeniul public al
statutui

A
Valoarea bunurilor dĺn domeniul public al statului aflate
înadministľare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
rn

conceslune

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului

închiriate

B

ĺ

2

rd.

31.12.2019

31.12.2020

B

I

2

134

146

135

147

136

Nr
rd

XIl. CapitaI social värsat

A

31.12.20î9

38 +141+145 la 148)

delinut de institulii publice, (rd. 139+140)

o/o a)

Suma (lei)

o/o a)

Col.l

Col.2

Co!.3

Col.4

X

148

X

149

-

deţinut de institu1ii publice de subord. centrală

t50

't39

-

deçĺnut de instituţii publice de subord.locală

151

140

- deţinut de societăţile cu capital de stat,
din care:

31.12.2020

Suma (lei)
B

Capital social văľsat (ct. ĺ 0ĺ 2) 6)'
-

31.12.2020

Nľ.

Valoarea contabilă netă a bunurilor s)

85.888

31.12.2019

145

A

1

15.888

Nr.
ľd.

133

66812014

2

132

144

XI. Informaţii pľivind bunurile din proprietatea
privată a statului supuse inventarieľii ď. OMFP nr.

(řd.

ĺ

B

152

- cu

capital integral de stat

t53

142

- cu

capital majoritar de stat

154

143

- cu

capital minoritar de stat

155

144

-

deţĺnut de regii autonome

156

145

-

deţinut de societăţi cu capĺtal privat

t57

146

222.097

222,097

-

delinut de persoane fizice

158

147

124.383

124.383

-

deţĺnut de alte entĺtăţĺ

t59

148

Nr.
rd.

A
Xlll. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetutui de stat
sau loca!, de ľepartizat din profitul exerciţiului
financiar de către companii!e naţionale, societăţile
naţionale, societăţi!e şi regiile autonome, din <are:

B

2019

2020

160

-

către instituţii publĺce centrale;

161

150

-

către instituţii publĺce locale;

162

lsl

163

152

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

Sume (lei)

-

Nr.
ľd.

Sume (lei)
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A
164

dividende/vărsămĺnte din profitul exerciţiului financiar al
anului precedent, din caľe virate:

165

-

- către
-

instituţlĺ publice centrale;

cătľe lnstituţii publice locale;

către alţi acţionari la care statul/ unităţile
adminĺstrativ teritoriale /instituţiile publice deţin
direct/ĺndiređacţiunĺ sau participaţĺiĺndiferent de
ponderea acestora.
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare
anteľioare anului precedent, din care virate:

t66

155

167

r56

168

"t57

2020

2019

B

XlV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetu!ui de stat
sau local, virate ĺn perloada de raportare din profitul
repoľtat al companiiloľ naţionale, societăţilor
naţlonale, socletăţllor şl al regiiIor autonome, din caľe:

_

-

cătľe instituţiĺ publice centrale;

- către

ĺnstituţii publice locale;

acţionari la care statul/ unităţile
administrativ teritoriale /instituçiile publice deţin
dĺľect/indiľect acţiuni sau participa1iĺ indiferent de
ponderea acestora.

t69
170

159

171

160

t72

161

- către alţi

XV. Dividende distľibuite actionaľiloľ/ asociatilor din

Nr.
rd.

profitul reportat

A

2079

B

Dividende distrĺbuite actionarilor/ asociatilor în
peľioada de raportare din profitul reportat

173

(304)

Nľ.
rd.

A

B

nr.1ó3/2018

dividendele interĺmaľe repartizate

7)

174

Sume (lei)
2019

t61b

Nr.
rd.

****rţ)

A
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridĺce (la valoarea nomĺnală),
din care:
creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afĺliate

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi1ie),
din care:
-

creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afĺliate

B

176

178

165

rd
B
179

Sume (lei)
31.12.2019

31.12.2020

166

Nr.
rd.

A

B

Cifra de afaceri netă (ľd. 1 68+169-170+172)

180

Produąia vândută (ct.701 +702+7

181

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

182

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

't83

170

03+7 04+7 o5+7 06+7 08)

31.12.2020

163

Nr

XlX. Situatia veniturilor si Gheltuielilor

.

31.12.2019

177

A

1

Sume (!ei)

17s

xvttl. Venituri obţinute din activităţi agricole ĺł*****)
Venituri obţinute din activităţi agricole

2020

(307)

XV!l. Cľeanţe preluate pľan Cesaonaľe de la peľsoane juľidice

-

2020

l61â

XV!. Repartlzări interimare de divldende potrivit Legii

-

Sume (lei)

Sume (lei)
31.12.2019

31.12.2020
0

0
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Veníturĺdĺn dobâ'nziînĺegistĺatede entit'ă1łle ľadĺatedin flegistľul geneĺal
Veniturĺ din subvenţii de exploatare aferente cĺfrei de afaceri nete (ct.74l l )
2.

17ą
1U

172

Venituri aferente costului producţiei încurs de execuţie (ct'711+712)
Sold C

185

Sold D

186

3. Venituri din producţĺa de imobilizarĺ necorporale si corporale
(ct.721+ 722)

187

175

4.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

188

176

5.

Venĺturi din producţĺa de investiţii imobiliare (ct. 725)

189

177

190

178

Venituri din subvenţii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416

6.

+7417 +7419)
7.

Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)' dĺn care:

191

-venituri din suł:veľl1ii pentru ĺnvestiţii (ct'7584)

192

180

-veĺrĺtttĺiclin fonclul comeĺçial neqativ (ct'78ĺ 5)

193

181

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
lrd. 1 67 +17 3-17 4+17 5+17 6+177 +17 8+17 9l
8.

9.249.722

194

a) Cheltuieli cu materiĺle prime şi materialele consumabile (ct.601+602)

195

183

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

196

184

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apăXct.605)

197

'r85

Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

198

186

Reduceri comerciale primite (ct, 609)

199

187

c)

9.

0

't5

994

Cheltuielicu personalul (rd. 189+190)

200

20.628

1

nizaţii

201

189

20.172

107.767

202

190

456

2.425

47.342

23.258
15.431

a) Salarii şi indem

(ct.641 +642+643+644) 8)

b) Cheltuieli privind asigurările şĺprotecţia socială (ct.645+646)
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizărĺle corporale şi necorporale

(rd.192-193)
a"l )

cheltuĺel (ct.68

a.2)

Venituri (ct.781 3+din ct.781 8)

1 1

+681 3+68

1

7+din ct.681 8)

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.
b.1 )

Cheltuieli (ct.654+681 4+din ct.681

b.2) Venituri (ct.754+781 4+din ct.78
11,

t95-19ó)

8)

l 8)

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 !a 203)

622+ 623 + 624 + 625 + 626+ 627

+

628)

1 1'2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli
reprezentând tľansferuri şi contribuţii datorate înbaza unor acte normative
speciale (ct.635 + 6586 )

l 1'3.

cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător(ct. 652)

l'l.4 cheltuieli din reevaluarea imobilĺzărilor corporale

(ct. 655)

l1.5. Cheltuieli privind calamităţile şĺalte evenimente similare (ct.6587),
din care:

10.192

203

204

192

205

193

206
207

195

208

196

209

l'l.1. cheltuieli privĺnd prestaţiile externe (ct.61 1+612+613+614+615+621
+

9.249.722

2t0

198

20.001

211

199

13.1 15

2t2

200

213

201

214

-

ĺnunclaţii

215

2O2a
(322')

-

secetă

216

202b
ßŻ3)

-

alunecări de teľen

217

1Ąa-

(s24)

7.827
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11.6. Alte cheltuieli

(ct.65l

+

6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

218

łn
Regbtful geneľal şłeare mai au îndeľu}are contfo€te

219

-

chelruieli (ct.6812)

220

206

-

Venituri (ct.7812)

221

207

CHELTUIELI DE EXPLOATARE. TOTAL
(rd. 1 83 la 1 8ó - 1 87+l 88+1 91 +t 94+l 97+205)

14.226

204

de{easing'(et,666)s}

Ajustări privind provizioanele (łd. 206-207)

203

222

68.9il

133.465

9.180.758

0

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
Profit (rd.182-208)

-

22i

Pierdere (ľd. 208-1 82)

-

12. Venituri din interese de particĺpare (ct.7611+7612+7613)

din care, venĺtuľile ob1inute de la entĺtăţile afĺliate

-

13. Venituri dĺn dobânzi (ct.766)

14.
1

Venĺturi dĺn subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct' 74'l 8)

5. Alte venituri financiare (ct. 761 5 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)
din care, venituri din alte lmobilizări financĺare (ct. 7615)

-

vENlTURl FlNANclARE - ToTAL (rd. 2ĺ r

+

213 + 215 + 216l

16. Ajustări de valoare privind imobilĺzările financiare şi investiţĺile fĺnanciare
deţinute ca active circulante (ĺd.22o-221)

226

212
9.442

228

214

229

215

230
231

217

9.442

232
233

-

cheltuieli (ct.686)

234

220

-

Venituri (ct.786)

235

221

17. Cheltuieli prlvind dobânzile (ct'666)

236
237

223

Alte cheltuieli Íinanciare (a.663+664+665+667 +668)

238

224

CHELTUIEII FINANCIARE - TOTAL (rd.

239

-

't33.465

225

227

din care, veniturile obţinute de la entităţĺle afĺliate

-

0

224

dĺn care, cheltuielile înrelaţia cu entităţile afilĺate

2 1

9+ 222 +2241

PRoFITUL sAU PlERDEREA FINANclAR(Ă):

(rd.2l8-225)

-

Profit

-

Pierdere (rd. 225 - 218)

240

9.442

0

241

0

0

vENlTURl ToTAtE (ľd. 182+218)

242

9.259.16Ą

0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)

243

68964

133.465

2lU

9.190.200

0

0

133.465

18. PRoFITUL sAU PtERDEREA BRUT(Ä):

Profĺt (td,228-229)

-

Pierdere (rd. 229-228)

l9. lmpozitul

pe pľofit (ct. 69l

245
246

232

20. lmpozitul specific unor activitati (ct. 695)

247

233

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

248

234

)

1.472.013

22. PRoFITUL sAU PIERDEREA NET(Ä) A ExERclTluLUl FlNANCIAR:
-

Profit (rd. 230-23 1 -232-233-234)

249

-

Pierdeľe (łd. 231 +232+233+23+230)

250

7.718.'t87
0

0

133.465

ţtAţ!lţli
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SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 .12.2O2O
Cod 40

Elemente de

lmoblllzarl

Nr.
rd.

lei-

Valoľl brute
Sold
initlat

Cresterl

Sold final

Reduceľi
Total

Din care:

(col.5=1+2-3)

dezmembrari
si casari

A

B

1

2

3

4

5

!.!mob!!lzari necorporale
cheltuielĺ de constituire sĺ

01

X

Alte imobillzaľi

02

X

Avansuri acordate pentru
lmobilizari necoľporale

03

X

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

04

X

cheltuieli de dezvoltare

TOTAL (ľd.0t la 04)

X

ll.lmobillzaľl coľporale
Terenuri

06

Constructil

07

lnstalatii tehnice si masini

08

Alte instalatii, utĺlaje si mobilier

09

lnvestitii imobiliare

l0

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

l1

Active biologice productive

12

lmobilizari corporale in curs de
executĺe

t3

lnvestitii imobiliare in curs de
executĺe

14

Avansuri acordate pentru
ĺmobilĺzarĺcorporale

l5

TOTAL (ľd.0ó la ĺ5)

lll.lmoblllzarl financiare
ACTIVE IMOBILIZATE. TOTAL

(rd.05+16+17)

9.847.805

X

9.847.805
17

9.847.805

9.847.805

X
9.847.805

9.847.805

F40 - pag.2

SITUATIA AMoRTIZARII AcTIvELoR IMoBILIZATţ,
-

lei-

Elemente de imobilizari

Nr.
rd.

Sold initia!

Amortizare in cursul
anului

Amortizare aferenta
imobilizarllor scoase
din evidenta

Amortlzare la
sfarsltul anului

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necoľporale
Cheltuieli de constituire si
cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizari

20

Active necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.ĺ9+20+2ĺ)

ll.lmobilizari coľpoľaIe
Terenuri

23

Construđii

24

lnstalatii tehnice si masini

25

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

lnvestitĺi imobiliare

27

Active corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (ľd.23 !a 29)
AMORTIZARI -TOTAL (rd.22 +30)

(col.9=ó+7-8)

SoCIETATEA vĺRotA - INDEPENDENTA s.Â. sĺBlU

NoŢĘ LA sIŢU.ĄTltl.Ę FľNANCĺÁRĘĹNĘHttĄTE
t' Â 3! DECEMBEţ# 2sł0
Aceşte $itţtf,ţii finłnciarc ţunţ pr€:zsntx* de soctHľAŢE'A vIRoLA - ţNDËPËNDSNŢA S.A. Sibiu
incorpotmľă
ĺęzultatele opcra1iuni lor wi*$1ii.
şi
obiectul princĺpaĺ dę activitatę *l SĐCIETATEA vIRoĹA - ÎNDEPENDENŢA s.A srBIU î1
repľ'ezintă ţrrchiľieľea şi subî*chiľíerea
bu*tłľilor imobiliaľe pľopľiisau Înçhirĺ*te-

NoTÂ l: ÁCTtvE ÎhłţG3I1'IZÂTE

A. IMoBItIzĂtł,ç.flBPoRAtE
Ţeľ*nuľi şi

çonstrucţii

CostĺEv*ţrrsr€
sold la0l.0l"Î020

ţnsalaçii
tehnice
şi masini

Alte ĺnstal*çii,
utilająmobilieľ

.dvansuri şi
imob.corpoľ
ale încuľs

Ţotal

9.847.805

9"847.805

9.847.805

9.t47.80s

9.847.805

9.847.80s

9.847.80s

9.847.805

Rsduceri

Sold la31.t2.2020

Deprcclerecumulĺtř
$old la $t.01.2020
Deprecĺer,c încurs ąn

Diľerenţe dín ľooval"

Sold la3ţ.

PľtvizÍosľç
Sold

0Î
curs an

Sold la ţ.l2.2020

Velosľţ contłbitĂ
netl
VrIorľc

mP.

ţontâbill

Tęrenurile la 3l.12.2í}20 au o vatoarc csntabilä dę 9.84?.t05 lei r*prezintă
o supľaĘă de l l.6s4
şĺ

Rew*ţnartĺ inobÍţ*rIrĺbreorpoľalc

L!

3t"t2.2s13 s-tu ľcsţ'sluat tgľeĺuřĺltutilizând opi*ĺa unor speciďişti, angajaçi ai socicňłiĺs.c.
Indepcnden1a S.Â. Síbĺu.
ta 3Î.t2.2rt}l9s-łt tęwlunrcrcnuľilcdc çätnc un evalucor autoĺízat.
Valorca fupbĺlizărĺţoľaoľpoĺalcGstG ptszłntrtä la vĺluarca justä.

Imobilirĺľĺorpoľĺlcĺp*Íĺ*rte'głJ*tt şi ľeetľĘorrtt
I"e

3l d*Ętbĺie 2020 sacictaţea nu

ayça mtiľg ipotecĺrs.

â.I}MINIsTRÁToR'
szITA$sTEFÂtd
ŕ.'i

IHoR.Ą,

r,r l

NqTÂ, ?. REPARTI4ABHÁ PRoFIŢUtUl
Repaľtizăľĺledç mai jos au ťost ťäcutçde societ*t conform Legii nľ.3l / 1990 pľivind socie*1ile
çcmeľciale.

Pľofitul net dç ĺępartizat:
Ręzeľva

Exerci1iul Íinanç'iľ înçheiat l*
31.t2.2019
7.7t 8. r 87
ó8'

Exacĺţiulfinanciar închsiatIa
3l.12.2ł20

l93

Fond de paľticĺpaľca salaríatrilor la pľofrt
suľse proprĺi dę finłntare
7.276.0S0

PľoÍitnercpĺtizat

373.914

I.a Âdumľea Gelrcralä a 'á,c1ĺoneriloľ şç va discuta şi se va supunË aprobăľii bllanpl contâbĺl pţntnl
exeľcţiuţ fînanciaľînchęiatta 3ţ.lŻ.z020.

IHORA

NÚ*TA 3.

slTUA3lÂ cREANTElpR ,sI A D.AŢüRlILon

Cľean;a

Sold la 31.12.2020

Ţçrmęn de lichiditĺte
sub I an
Dfftc l ân

Cľmlrtecomerciale
Eťmtçde comeľţ de primit
Sun'lc do primit privind ĺntercsele de
particip.

I

Alte cĺeanţe, inclusiv çrcanţe fiscaţe
si cresnţo pentľu asig. soçiale

Âltegeante

20.915

430.000

430.000
450.915

ToTÂL

45Ü.9l5

Datoľii

Şoldla 3t.t2.2020

coľnerçialc
Âvansuľi încaset* încontul comenziloľ
dę

20.915

3.604

Teľmen de
sub I an
3.ű04

lasliçnţi

ĺmprumutuľidin emişiuni de oblig
Sume datorate instiţuţiiloĺde cÍţdit

Sumc datoaľte pľţvĺadĺnteľEşelçđc
paľticipaľç
Alts datorii, inclusiv đatoriiÍiscalg
şi datorii pËntnr ssig. sociale

ToTÂĹ

ts8.860

ĺ08.860

I12.464

l12.464

*5 ĺĺtipesţe 5łnĺ

Bmlc înłocmĺľiĺ
situlţiilor ÍinsnclBrc
Situa1iĺle financiarç ale SOCIETĂŢIi VIROtA-INDEPENDENTA s.A. SIBIU afercnte exeľci1iułui
ţnçhçiałla 3l.12.2020 sunt întogmĺtcînçonfçľmĺłaţe
çu Legea nr.82/ 199l, ţ*gea contâbilitäţiĺ, modificată şi
complctłtä şi ou ReglementäĺÍlęcontabile confoľme cu dirçstivele euľopene apľobate prn oľdinului
Ministçrului Finanploľ nľ. t 802ŕ2014.
Pľwentolç rsglementärí ţÍanspun pĘial pľcvedeľile Diľectivei 2ţl3ţ34ĺţIEaParlam*tului Ëumpcłn
şi a consiliului pľivind sitłła1iilefinanciaľe anuale, situa1iĺle ÍInançiaľecçnsalidate şi rapoaĺtele concxg alc
anumilor tipuri de întrepľĺndsľi,
de modţÍic-aro a Direptĺvei Ż006|43lcBa Paľlamaĺrtului Euľopsan şi n
Consilĺului şi de abľogaľe a Directiveloľ ?8/660/CEE şiE3ŕ3a9/CtE ate ťonsiliului, pubticatä înJumaluł
*Íîcĺal
al Uniuĺrii Euľopene nľ. L l82 din datĺ dę 29 iunie 2013.
Evaluaľça postuľilor cuprinse Însitusłiţe Íinançiae ale societţii s_t çfęctuat înłgold cu pľincĺpiile
genemte acceptffe: prĺncipiul contínuitä1ĺiactivitä1ii' pľincĺpiul paĺĺlĺnonţei
çłnîłbÍle
metođelor,pľĺncţpiul
pnrden1ei, pľineipiul ĺndepeĺrđeľr1ei
exerciţiului' pľincipiul çvstuăÍii lspsrďË a clsmenteloľ de activ şi pasin
pĺ{ĺcĺpĺul
ĺnangibilitä1ii' pľincĺpiul noncompensäľii, pľĺncÎplulpľevďen1ei ęconomţcului asupra juridicului'
pĺłľłcipíut
pľagului dc scmnţľrca$e.
Nu ęxistă *batęri de ţa principiĺle şĺtľaţamentek contĹbile de bazä' Un acl'iv, ľespectîYo datoľie, estc
recunoscutĚ atunci când:

*

âffistorÂ.

tsţo posibil ca aceâsÎa sĚ aduçň sosiełäţiibcncÍÎciÍ
cconomigc viitoarc, ľespectív să genercze ieşiręa

-

cosţul sär.l sa fie evaluet Înmod cľedibil.
SogiętaÎesa utîlizatľôţionamentul profeĺional pentru a evalua nivelul sub caĺe un element nu tĺębuis s* fie

ľreŻËntâtÎnbílgnţ cl trecut

înçontul de proľrt şĺpierdeľc. Be asemeneą ľłţionamentuÍpľofesional a fost
utilizât şĺla luaľm decieiei ttťçľitoarę la nęcliutea Înrcgĺstĺăľii
activelor încategoľii sępaľâto sau inţr-ç
singură categoľie oomunä.
Pentru evaluaľea plementclor din bilanç s.au utilieät urmatoaľele ľeguli;
La dłn ĺntľăľiiÎnpatrimoniu bunurilç * evalueaeä şi sc Înľcgistręazłîncontâbilitaţo ła valoarca dç
inłnrs, dęnumiEvaloaľe gontâbilä" c*ľe se stsbilişts astfel:

a.
.
€fsçtuatc
-

bunuritc repľezentâľrd apoľt la capitalul social, la valoaľełde *poľt stabilitá înurma evaluäľii
pofivit legii, înfunc$e de prcçul pĺe1ei, utilitatçą staĺa şi amplasarea acestora;
bunurile Pľocurate eĺ! titlu onçro$ ln ľďoarçade achłzi1ie, denumitä co$t dc achizi1ie;
bunurĺle pľoduse Înunitatea patimonialE, la costul de pľoduqie.
Costul de achiziçic ąl unui bun este egal cu prepl de cumpľarc, taxcle nerccuperabitą de łľanspoľt
apľovizionaľe şi alte chelfuíeli mcęsorii ncc.ssaľţ penÎrupuĺtst€â Înstarę dc utilitate sai, ĺnu.ue" in gcstíune a
bunului ľcspcctiv.
pľoducţíeal unui bun cuprindei cosful dc achiziçie al materiiloľ prímc consumabile,
şi
diľecte de prcduc1ie, prccum şi cota chelţgicliloľ indiresţo d* pľoäuc1iealocate řn mod
atc de fabľicarea ac€stuia.
Cheltuielile generaÎede administra1ic şi cele Íinançi*re nu se includ încosturile de pľďuąie.
Chęluiolĺle dę desfacgę nu se incţud încostul de pľoduc1ieal unuîbun'
Eval nea ęlęmenteloľ patľimoniďe cu oçazia iňventaĺiçriíse faeç la veloarea rcfualä a fięcarui
eleľnent, denumĺĺäşi valoarę đeinvonÎłľ
stabiliä înfuncţie de utilitatea bunuţui, stârsa acestuia şi pľc1ul pie1ei.

b-

-

c.

La incheierea exerci1iului elemenrclc pa&imoniale sç çvalueazä şi sc rcflec.tä înbitan1ul contabil la
valoaroa de intraľç înpatrimoniu, ľespectiv valołręa conţabilä pusä dc acoľd eu ľezłlatçlcinvsntaľĺeľĺi,
gfęctuându-se corccţiile cc sc impun.

l

Mg,

Bţilt?ĂĘ'ĹNEcoRPoRĄ t E

(l}cosľ
(i\ Ctľ,lnieţídB eanstituire

I

Chelt$ĺclile de constĺtuim sunt chcltuĺsli ocazionate de î*fiinpreasoci*e$i.
Açesţe çhglłuieli sunt Íţcłlţlosculelacost de achizi1îe.
ImobiliaĚľils nocoľpoľalc nu sunt ľçęvaluate'

(2}łmonľlzARr,
( i ) C*alĺľÍettde ţonstituirë

Chslruiçlile dę cłnstiţľĺĺe
sunt amoĺţizate folosind mctoda liniarápc o perioadäde 3 ani.

(I

) cosr/EvALUA*"8

tmobíliz[ľĺlecorponlc sunt evaluĺtr ini$al la costul đeachizi1ic.
Imobĺligârile corpoľale ĺł'osocĺctă1îiau fost ľçevłluate çonform H8. ĺ553 / 2003.0MFP l804l20l4
prevedc çll rtevaluarţa imobilizäriloľcorporłlc şe efectueaaä învoderca deteľminäľiijuste t vĺloľiiaçestoľa.

Âmoĺtizarçr se cłlçuleazäla valoarca łndíticţutilizându-sę rnetoda lĺniaräde.a lungul duratei utile
de vĺap estfrnaEE activclor,dupá cum uľmçazä:
.-{ctĺv

Constru4ĺi
Insala$i tçhnicę şi maşinĺ
Âltł intala1ii' utiląi* şi mobilier

Anl
545
3-20
3-30

Tirenurĺlc nu sc aËţoťtizeaĂdcoarccc şç çonsidg# câ âu o durłtäde rriaţäindefînitä.

CREANTEIE cpEíEß'clÁLE
Creaĺţcle comeľçiate sunt înregĺsnarcla valołrca rcalĺĘabĺläantíeipatŁ hovizionul pcntru crsançcł*
incerte sunt mlculate ca điftľcĺtp
dinEe valoaľşa fsctuntt şi veloaľea recupeľ*ilü.

îĺ

bila6 la çost" Pęnnu sĺtua1iils fluxului de
Numeranrl şi echĺvalcnnrl de numenar sunt eviden1iarc
nţ'mer&r' numeľsnll şi echivalentelc asestuía cupľind numeraľ încasä' contuľi la bánęi, ĺnvstţiiÍinanciaro pe
teťmęĺtscuľt, net de descoperituł ds cont. Înbilanç descopeńtuţ dc çont cstç pr*nntat în" Dntorii ce trebuię
plätłte într-opeĺíondädcun ân -$lme datoĺĺtsĺnstitqitto dç otędit''.

çAPITAL $ocĺA.t
Ac1iuni le ordinarę şu nt clas i fiçate înmpitaturi Ie proprii'

DATOfi,N
Datoríilę sunt ÎffiegiŞtratela valoaľ* nominďä carc apľoximeazâ valoaľęa justä a sumtloľ ce uľmeszâ
a Íi plätitc pcn&l bunurílç şau seľviciiţe pľĺmitc.

tMPoutľÂ'RE
impozitul pc profit cutţnt pe
Socîetatea înľegistrełä

conľoľm lçgisţaţiçi ľomâneEi ľęlcvattę.

baa pľoÍituluĺimpozabil din mpoĺtärilefiscałe,

RĘcţINoAsTE RËA yEJţIľtJRItoR
Venitutilç sę rçfeľäla bunuľile vllndutc şi la selviclĺlç fumizate.
Vçnĺtuşĺledin vânzfuíle de bunuń ĺmţľecunoscuto înrnomçntuĺ încare socieţatçą a tĺansfeľat
cumpăľätorului principalele rĺssurĺşĺbeneficĺi ĺsoçłatedeţĺneľiibunuľile.
In accste situa;iĺ finutciane, vęniturile şi cheltuiclilę sunt Pľţzßntâts la vaţoaręa brutâ. Înbĺlanţul
çontabil, daţoriile şi croan1e}e đela aceişi pĺrteĺrcđ
ŞţmtFţzentate lavaloarea nçtň Înmoľpęntul încalt existá
un dĺept de compensarc.

cF,Î.AHF AFAËERI
clfta

e

âfâß€Íi

tcpľ€ĺntä sumolG ftctţ'ľatc şl dc

bunuľĺlirłatc mu seľł'icii preglc teľ1ilor.

f*nm'

ngtc de TV.{ şi ĺabatuľi comeľcialc,

CłrçIuielilo dc expţłntarc sunt Îecrmmcute înpcrioda la çarç se

ľIłoRÂ

ľçffi"

pc*hl

NoTA 5. Â.cTIl.łNI sI oBLIGATIL}Nł

t

.Acţĺuni

a4ionariłtuluţ ła 3ţ.12.2020 se prczintä astťel:
sÎruçnľĺ

SlF Tnnsĺlvania
Georc€*cu loan
T'ţštskGoup Lĺmited
Persoane Fizicę
Peľsoanc Juridice
Ţorel

Numäĺdp ĺptĺunĺ
74.3ü7
r3.900

Suma
185-76?,50
41.ü77.50
34.7s0.00

25.931

tr827,50

8.{H3

2S.10?,50

t8,7103
5'803iĺ

138.592

346"480,00

t00,0000

I 6.43 I

o/o

53,6156

I1,8557
10.0294

Valmrea capitalrłlni social la 3l.t2.2020 este de 34638s lçi .
Toatc łc1iunile sunt comune' au fost subscrisc şi sunt plätitĺintegľal la 3l.12.202Ü. Toate ĺcţiunĺleau
ĺcclaşi dľept de vot şi au o veloarç nominďä dç 2'5 RoN pc Ęiunc.

b.

oblĺgnţíunĺ
sccictatca nu

at'o eľnise

ĺtici un fçI đoobliga1iuni la 3l.l2.2020.

sutTAs

THORA

INDlcAŢoR

l

Rţalizit 2020 Rcatizat 2019

Indicatori de tĺchiditate
Lîchidttate curentĺ=

't

Açtĺvç cuÍçntç 4ül.l54
I}atoľii

-

curcnte llâ.4il

4,28

428

ţI,66

c* ďgncĺttcle
Licltidiutca cuffiilä ľËflGgtämlsłlr* pmibĺlĺtäłiĺ
pĺĺĺĺmonldc
anľentc s[ sc tľĺnsťoĺre
înlichiditâţi'înţcdffa
sctigfacsrii obligĺ1iilor dc plari atigiblłc.orlcc wlołľt patc 2 cstg
cgnsidcĺmč adffţłaü.

2.l

Indicatoľi de mtivitate
Vitegade ťoteţie a đcbitelor-clion$=

Soldmediu clicnţi
CiÍia de afaceri

* 3ó5

zĺle=

ł365 rile * 2.2 Viteza dc ĺota|ie a crcditŕlor

sold medĺu R'Ínĺzori

Achizţii de bunuľi
4.6ţ}0

-* 365

-

zĺlg

aile =

*365* -

creditclor fuľĺlzornu łl o liĺntłĂopĺĺĺÉsteblliĘînrälc
pľcfcrat cetc ca pioadĺ încaľc sł plttcsc obligaţĺilc tä

sc mđmĺĺcdccăt perioadaĺn çłrę*îłcĺgcrzä
otm1łb dc

clic4i.fĺpt ca coĺlducc la oĘimľ* unui cĺçdit comathl

gľłtuitşi ĺmffic{t&gajaĺoa unuţ Ífux da nuĺnrrrľ goritiv.
Vĺtpza dc lua$c a dcbltłloľ- clicĺr$ aĺpľĺmlnum!ĺrrl dç tllc
pĺnă lĺ dĺłlĺ ĺaĺrdcbitotii ţĺłcł'łtldatońile eüsţ sooiÉtarc
şi łra1äast&ţ efimcĺtrtcaeocict4ii Înooloĺnnnĺcrmploľ
sĺla Clętcmnumäruluĺ dc eilc poalsimplica pmblcĺĺrc
lcgarc dc comrolul ctdiului acordt clic4iloľ.Vitceł dc
r*a1il ł oçditotor - ftmiaoľĺ oçdmâ nunerul do aĺlc đc
çrçđĺtgçpr cĺre tl oĘinç soďg*ĺa do
la firmĺmrii słĺ.

zilç

Íiľnimrĺ:

_pĐtnr apľoximaĺta achiei1iiloľde bunuľĺse
uÎiliueađ
Co*ul vânzärii sâu Ci*á de afaçeri
vitcżA dc ľota1h a debitclor clim1i şi vitcze dc ľoąic ł

la

-

INDTCATOR
Viteza
2.3
dc ro{aţic a activçţoľ imobilizate
Cifra de afacerĺ

*

Realizat2020 Realizat2019

Âctivę imobiţizatç
9.E47.805

Ţĺtcza dc ľota1iar ađĺvcloľ
lmobitţrĺ*r cľalucazĺ cficiaţa
nanĺgmcntuluţ aetiwloľ imobilizeĺe pn'n cxpdmarea cifľgi đc
*âççrĺ gcnerat*pin *plortaľca ac€sora.o scäderc

rotâţii

ł

indicatorulul

poĺt ĺndioĺprobltmc

lryatc dc oc*pn*a capasită1îIoľdc
pľoůrcçic
oľi pľoblemo ţcgxe & pĺtdu4ia ľmlixtä{ľämasäpc stoc}.

2.4 Vitezade ľotaţie a actĺvęloľtotgle=
Cĺfľade afaceri

'{ctĺve

totalc

10.328.959

Vitczł dc ľotł1içe agivçloľtotale walĺrcazâ

cfician1a

mmrymenfutuĺ mli'lçloľ totĺlo pĺĺĺlĺxEimama vłloĺĺic{ft,eł
& afrccľĺgcrcruc dc activclc soeicttií.Đ tciđcrca

idicđoľului
poa* indica poblanc
agivçloÍ socictăţii.

lşgptc ds

sfu

gficicnłei utatţ'ă'ĺi

lndiçat'oľi de oľoÍitabilitate

3.l Renubiliurca oapitĺlului angajat
g_o*Ątu |

=

înaintçap lţĺidobânzîi şi ţmpozit prtfi t

Capitalangajat

l,l

10.2t6.495
3.2 Maľja brută dç vânĘäľi =
Pľoľrtul brut din vâĺrzäľî

Ci*r

de afaoeľi

I

łĺ00=

łl00 = -

il

4

INDICÂTOR

Rcalizetzo20

Indicatorul privĺnd rczulmul pe eçţĺţtĺ}Ë

Rçzultaul

p

RËaţi'at20t9

łąiune:pmfit ĺľůffiibuit acţiuniĺor
çomunG

Profit net
Nľ.

aeţiuni

55,69
138.592

Rcanţtałul pł *qimç dc bazl GsÉ ç.lđlatpĺĺnîmffikr*
ręnrlmnrlui nĺt lE nuĺn!rul dc qţĺruimdinuc înciĺcuĘíc

lĺ

đÍîitul
muluĺ.

Â'DMINIsŢRJţTOR'
SZ,ITAS

,.'^;f ':,t

'

IHORA

ľľľł;"ţ''''

' /\t ł''':r/-.''

NoTÂ 7. ALŢE EłŢ9RIţ{ATI

ł)

lnfoľmrţĺicu prĺľĺľela pľczeut*reł ĺocĺ*t[si

Sędiul social al

Rusc.ioľului, Nľ. 2'

ŞorlEŢÂTEA vIRotA- INDEPENDENŢA S.A.

este situat

înlocďĺtatea Sibiu' Sa.

obiectul de actĺvitate principalä este închiri$-ęaşi subînçľrírĺeľşa
bunuľilor iĺnobiliłre proprii sau închiľiate
Capitalul soçiď de 34ó.4s0 |çi este formatdĺntr*un număr de Î38.592de acţiuni * câ1e 2,5 lęi fiecarę.
Totalulaçţiwlui bilan1ier ĺa 3l'l2.2020 ests dc l0.328.959 lçi .

b)

Informaţii refeľĺtoaľela lmpozltul pe micminttľpľindeľĺ/pľoÍit

ExercitiuÎÍinanciaľ

închcĺatla

3ţ't2.20Î9
ProÍitul bnłt
Venituľi neimpozâbţlc

Đxçrcitiul Íinaĺłgieľ
încheiatla
3r.r2.2m,0

9.190.2{X}

Cheltuieli ncdeductibitç
Elsmentç sĺmi laľE veni*ĺílor
Profit impozabil pcnłnr anul cuĺęnt în$ĺ*e
đemçuneraľea pięľdeľii
Rocupcľare pîęrdere perĺoada anteľîoaľä
ProÍit imozebil
profit
pę
lmpozĺt
dĺtorgt Íinal

1,472.CIt3

szrrAs

lHoR.Ą

13

NoTÁ, 8. CREÁNTE C$MERCIALE
Excĺci1iul Íinançiĺrînchoiat la
31.r2.2019

Excrciţiul ÍÎnanciarîncheiatla
31.12-2020

comerciĺlc:
Clĺenţiĺnte'ni

hoviđonpgnfiu clięnţĺinçerţĺ
,
Totaţ

AĐMINIsTRĄŢoR'
szrTAs
ECONOMIST,
IHORA BAN1ELA

închei*tla
Exoľci1iul Íînançiaľ
3 ţ.12.2019

Excrciţixl fiĺanciaľ încheiatla
3l-t2.2020

Conruri ţuren!ç la bäľtci şi numerar caĺęľie
_

Înlei

_

înmondă sułĺnĚ

50.534

SZTTAS

ECONOMIST,

3$-239

Fumízori intemi:
- de socuri si seľvigĺi
- ds

txerc ĺ1iul llnânciâľ închsÍstla
3t.t2.20r9

Exercţiuţ financiaľ înoheiatla
31.t2.2A?;0

s.597

Ím&ĺlizäri

sotvţclt
imgbilizăľi
Totsl

3.604

- dę stocuľi
- de

5.597

ADMINIsTR^â,ŢoR"

szľľAs$TEFÂN

ECONOMIST,
ÍHoRÁ DÄ,ľ'ĺIELÁ'

Exercţiul finançiaľ înçheĺatla
31.t2.20t9

31.r2.280

ĐatoEii

3.728

ĄltţdaÍprii fa1ä do bugeaŕ local
fnondţtätisi
đ*oľii
de

Exaľciçiul finançîłľîncheiatla

e26

38

60

ll0

t74

106.624

lil .088
ÄDMINIsTR.ÂToRSZTTAS STEFAN

EcoNoMIŞţ
ĺHoR.Ą DÂ}ţIIELA

I

s88

r04.t8l
108.860

Excrcţiul fi nanciar îachciatla
31.t2.20r9

Excrci1iul finafi ciaÍ închoiat ĺa
3

r.r2"2CI!0

Cheltuicli cu materii pľime
Chęltuĺeli cu ffiatefłale çomumabile

Total

ÂĐMlN1sT'RAŢoR'

sztTAs STËľAN

EcoNoMĺsT'

IHoRÁ' DÂNIELA

NoTÂ 13. cHEtTUIEtI PRJVIND PRESTATIIĹE EXTERNE

Exeľciţiul finalrciaľ încheiatţg Excrciţiuţ financĺaľîncheiatlł
3r.12.2020
31.12.2S19
Chelt-đeîntręţincľeşi rcĐaratĺi
chel$içli çu çhiľţilç

Chęţacu pľimęle dc ssimrâÍ€

5.037

ó.843

ß87

440

onor.

taxe
Chelt. çu selviciile bancare
Attę cheltuĺelî

Á.a77

Totrl

20.00r

ÁDMINtsTRJârToą

SZTTAS STTFAN

ECONOMIST,

lHoRÂ DAN|EIA

8.148
r

5.431

la Exeľciłiul finançĺm încheiatlł
finançĺaľîncheţat

Chehuîelicu oędatm mtĺveloľ
imobiţizaę

3ł.l2.20t9

3l.l2.Ż02g

l.l

AlE ď}Ëlü'i€li

3.Mt

Totel

14,226

sztTÂs

EcoNoMIsą

IHoRA DÂNIELA

t7

NoľA l5. coNTľNcENŢE

(a}

Ácţiuni î*inst*u$

soçiętatea esto obiectul unui numäľ de ac$uni îninstan$ ngzultate în*ursul noľmrl at desfţurärłĺ
actĺvităţii. Conduceľea socţetĘĺiconsideräc{ acçstę açţtuni nu voľ gvea un efgct advers sęmnifiGativ asupra
rezultateloreonomice şi a pozi1iei {inanciaĺE a socĺetă1ĺi.
Impozitrne*

{b}

Sistemul de impozitaĺe din România este întľ-ofazä ds Eoasolidaľe şi arrľlonizaľe cy legisla1ia cuľopeanf,.
Totuşi, îneäexistä inteçľetfui difęľitç aţc ltgĺcla1lęi fisç*ls. înanumite situa$i, âutoliÉţÍç{isçalç pđtrata
înmod dĺfeľítanumite aspcctĺą procodând la $lcularęa ľnor impozite şîtaxe suplimentale şi a dobânzitor
de întâľzieľçať_erenţ'g (0,01% pe zi). ÎnRomânia exerci1íul fiscat ľäm&ne
{0'02% pe ui) şi penalÍtäţîlor
deschis penţru vçĺificare fiscalâ tĺmp de 5 ani. Conduc€tĘa societäţii consideľä cä obligaşiile Íisctlo incluse
înacestc sĺtua$îfinanciłlç sunt adËcvâte'

{c}

CoatľĺgtłonÉľÍ}At9c

Un contľaet oüţros est€ uţţ çontract înc*dnĺĺcäľuiacosturíb obligĺtorĺipentru îndepliĺliľeaobliga1iilor

contractuale dryäşesc bęnęţîciilooconomíca Eaľe urmează a fi ob1inute c8 ĺrľľnaľea acestuţ*. Açeste cosîtlÍi

obligatorii ręflectä cel puţţn costul nçt afeľent ieşirii đinçonftâçtl care rcpľezintä minimum dintľę çostul
îndepliniľiiccntnctului şi orice compens$îc sau penłlĺtţirç*ultate din neîndepliniľęaacesţuia.
Socieţât*a nu avęe î*cheiatecontr*ţç $ngľoase la data de 31 deccmbľţg 2020.
lo*ţíngenţeĘateđcmcdiu

{d}

ReglemeľrtřĺiÎcpriviĺrd ľnďiul înconjurätoľşimţ îndçavoltarç ÎnRomâr.lią iar sociçtata nu â înľçgisţral
nĺci un fel dc obligaçii te 3l doccmbľic 2{}l9 şĺ2020 pcĺrtru nicĺ un ťel de cosfuri anticĺpate, inclrrsiv
onoraľii juÍţđiçr
şi dc consultaĺrţä'studii alç locului, designul şi implementarca unor plĺnuri de ľemędiers,
pľivind elemcnte de mediu înconjuľ{toľ.londuceľea sÖcietăţii nu congidcľă cheltuicłĺlc asociaţe cu
eveRtuale pľoblsme de mędiu ça ŕiíndsçmniÍiçaĺive.

{e}
ta

Äĺigurări închgiĺte

sfâľşĺtulanutui 202ą gocietatęa nu afë înçheiatepłÎtlsde asigsľeľcp€ntľît imobilizäľĺcorpoľatc,

plroduse şi mĺsľíipľime.

ü}

ta

Aooľđuľř*+g*ren1ii

3

t decçĺltbľis 2020 sgęiţsatea nu aveâ asorduri de geľaľl1ii.

ADMINţsTRAŢoR'
szITAs STĘFAN

EcoNoMIsţ

IHoRA DÁNIELA

NoTÂ, t6. EVENIME}łTE UĹTER'rQ"*B'F
DATEI BĘ.ANTtJLUI

a)

tuÍlĺţie

*ata oÍiEialĚ a infla1icĺ cgaunicatä dc Comisia Naçionalä dę Statisticä * fost pentnł peľîoadaianusľiË.
dwçmbric 20t5 ľđeinfla1ĺot a fost de -ţ59%, pţnÎruperioada iąnuaÍiedeçembriç 20t6 rat* inflaţiei a fost dç
-1,5 o/o, pęľttťţlpgľioada ĺalltłłľiçdeoembľĺe
20t7 rm infÎa$eia fost de l,3 oĄ perrtru puioada ianuaľieoÁ,1wĺrfrtl
dmombľie 2018 ľgĺĺlnflqiei a fost de 4,6
paľioada ianuaľie-deçĺĺbĺic20t9 rm inflaţiei a fost će
3,8ľo,iaľ penţnl petioada ianuĺľĺc+dwcmbľĺe
2$20 nta ĺnflłţĺçi
ĺ fost de?,6Yo

ADMINIsTR^Ą.ToR"

ECONOMIST,
tHoRÂ DÂNIELA

N'oTA t?. TRANZACTĺI cU PÄRŢl Â'FILLĄ,TE

a) Alte vęnituri din

cxploaarc
F;ĺľľciçiulfinanciaľ închęĺatla

3l.l2.2Đl9

Exeľcl

çi u

l fînanciaľîncheĺatla

3t.l2.202ü

b) Soldurł ľezultĺte din värrzaľcďcumpăraraa đebunuri1servicii

_Solduľi debitoaľe cu

pĘi ĺÍiliatę
încheiala
Excrciţiul ŕîrrancłaľ

3l.l2.?0Î9

Soe. Casa

Albäłndercndentĺs.Â'

ixeľci1iul ľtrnnçiaľînçheiatl*
31.r2.2020
430.008

-ţolduri cľeditoarc cu päľţiaÍiliatc
Exe'ľoţiul fimançĺaľ înçheiatla
31.12.2S19

Exerci1ĺut {inanciar încheiatla
31.t2.2020

soąCasa AlbaJndepłndenţaS.A.
Soc" Indcpendenp S.Â. Sibiu

c) VGnituri

diĺ vânzäri

4.3trt

dc bunuri/pręstári serviçii

Exeľcţiul financiar încheiat lĺ
soę- Indeoendenta S.Ä. Sibiu

2.052

3t.12.2019

ÂĐMINlSTRAToR'
SZITAB STEFAN

EcoNoMIsţ

IHoRÂ DÂNIELA

Exeľci1iłrf Íinanciaľ încheíatle
31.12.2020

socIETÂTtA vIRoLÂ_ INDEPENI}ENTA s.Â.
SITt'JÄTľ,A

FLUXUHLoR DE' TR'EZoRERIE LA 3l"lŻ.2o2Ú
vsľiĹţta 2020-2ü19'

31.12.2020

-t33.{65

-l33.,tóJ

-133.465

.l33Jłól

-7.193.472

ł50.915

4.?EŻ

lt2.4e1

Piadcltfumfitnet

31.12,2019

Árnortĺźł{şi pľoľizĺoong

crętatďdsscÍtt€ľw

numĺľmului din cxplo*łlt fuiĺintc

dc ĺnođĺficailţĹ
câpĺtalult$
-

vuiĺ1íacĺanploľ

cimrlagt

7.844.387

. varia1ĺr scocuľiloľ
+vaľiaţia đatoľiilorcoĺncrďłlç

şl altoľ dĺońi

Flux de nłuntmr net gen*at đcactivĺĘl opctĺ1lonďc

+'Í.z55,7Ë5

-{?l.9ţ6

l

ló.ósó

-?,7X7.?Ot

Flux dę nurntlw din actĺvř*rĺa dç invtstiţĺi
InvcsłÍ$i ďc*uĺe

Flux de nmlgrâr nct din actĺviaţa dc invÇ€ţiţii
Flux dg nuĺĺeľaľdln anĺĺvit*ađeÍinupĺt

+încáś&icrçditc

Ramtuľ*i îĺnpľuĺnut
Dividcnde

ptitib

Flux de nmetaľ mt din łđlvllâleado finent*re
. ľarĺ4ţaĺItor clcmcĺrtc đcactiv
+ vâriaţí]Â Eltor

19.8{7,805

clenrcnte đepasiv

+t0.349.9{g

Fluxuľi dc nuĺnçraľdin alrc acĺiviÉ1i

_?.276'Üł0

+502.Î55

+ţ.847.E05
+t7.626.&{0

+?fiţx35

Flux dt numcłĺr tołal

Moilifiçalru*nwnĺnruluţ

.t0Ź95

NumçľaľI* îĺlcePululpcĺioa&ł

+ĺţl.t97

Crcştcrcanmrcrĺrului

{t.492

Numcrrr la sÍłşitulperioadeĺ

-20-295

so.53'ĺ
.20.395

30.Î3ł

9.33?
+41.t9?
50.534

ÂĐMINIsTRAŢoR'
ŞztTÁ'sSTEFÂN

EcoNoMIsţ

IHoRÂ DÂNIELA
Żl

SOCIETATEA vIRoLA- INDEPENDENŢA

S.

A'

SľľUAŢIA MoDIFICĂRILoR CAPITALULu PRoPRru LA DATA DE 3 I.I2.2o2o
Pentru exerci1iul financiar încheiatla data de 31.12.2020, situa1ia modificăriloľ
capitalului propriu se prezintă după cum urmeazĂ:
Elęmentę ale
Capital. propriu

Sold la

Cľeşterĺ

Reduceľĺ

01.01.19

2019

2019

Capital social

346.480

Rezerve
din ręęval

597.410

Rezeľve legale

1.103

Altę rezerve

9324ś02

Sold la
31.12.19

256.565

68.193

662

Ręzult. reportat
ręrez, zurp.din

50.186

256.566

Sold la
01.01.20

Creşteľi
2020

Reduceľi
2020

Sold la

3t.12.20

346.480

346.480

346.480

9.665.445

9.665.445

9.665.445

69.296

69.296

69.296

662

662

662

306.752

306.7s2

66.531

240'2ŻŻ

ţęzęrvęręęv

Rezult. repoľtat
profit neręart.
pierdere neacop
-

sold cręďtor

-

sold debitor

27.855
348.581

64.008

412.589

412.589

7.7t8.187

7.7t8.187

440.445

Rezult. exerciţiu
- sold cręditor
-

sold đebitor

1.934.812

9.717.007

64.008
583.253

7.851.652
133.465

Repart. proťlt

Total cap. pr

7.718.187

68.193

68.193

t7.626.040

17.626.040

10.216.495

Capitalul social al intreprinderii este integral subscris şi vărsat. Acţiunile emise sunt acţiuni

ordinare (la purtător).

Valoarea totală a capitalului social a ajuns la346'480lei fiind divizat în138.592 acţiuni a
2,50lei
fiecare'
cätË

ADMIMSTRATOB"

IHORA

A.B.A. AUDIT S.R.L.
A.B-4. Audit S.RL.

ADRESA: Timişoara, Str. Moise Nicoară, Nr' 11B
CUl: Ro 14907434. Nľ. lnreg' oRc J35/t537 /2002
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RAPoRTUL AuD!ToR!LoR tNDEPENDENŢ! GĂTRE AcŢloNARlt
VlRoLA_ lNDEPENDENŢA s.A. slBlU

opinia fără rezerve
1. Noi am auditat situaţiile financiare anuale individuale ataşate ale Societăţii Virola - lndependenţa SA
(,,Societatea") Întocmitela data de 31 decembrie 2020 formate din bilanţ, cont de profit şi pierdere şi
notele explicative la situaţiile financiare, indentificate prin următorii indicatori:
- rezultat net (pierdere): (133.465) lei

afaceri:
active:

- cifra de
- total

0 lei

10.328.959 lei

2. Înopinia noastră, situaţiile financiare anuale ale Virola - lndependenţa s.A. Sibiu furnizează o
imagine fidelă a situaţiei financiare, a poziţiei financiare şi rezultatelor Societăţii la 31 decembrie 2o20,

Înconformitate cu prevederile Legiicontabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şicompletările

ulterioare şi ale ordinului ministrului finanţelor nr' 180212014 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene' cu modificările şicompletările ulterioaľe.

Baza pentru opinia fără rezelve

3. Am desfăşurat auditul nostru înconformitate cu Standardele lnternaţionale de Audit (lSA-uri)'
Responsabilităţile noastre înbaza acestor standarde sunt descrise detalĺat însecţiunea
Responsabilităţile auditorului într-unaudit al situaţiiłor financiare din raportul nostru. Suntem
independenţifaţäde Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili (Codul lESBA) emis de
Consiliul pentru Standarde lnternaţionale de Eticä pentru Contabili, coroborat cu cerinţele etice
relevante pentru auditul situaţiilor financiare din România şi ne-am îndeplinitcelelalte responsabilităţi
etice, conform acestor cerinţe şi Codului lEsBA.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a forma o bazá
pentru opinia noastră de audit.

Evidenţierea unor aspecte

4. Fără a modifica opinia noastră, atragem atenţia asupra faptului că actualul climat de criză de sănătate
publică generată de epidemia de CoVlD-'|9 care a condus înRomânia la declararea stärii de urgenţă,
respectiv a stării de alertă, determină implicit existenţa unui risc referitor la posibilitatea unor evoluţii
imprevĺzibile cu privire la nivelul indicatorilor economico_financiari bugetaţi de Societate, respectiv
reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimăriivalorilor juste pentru activele Societăţii. Gestionarea
situaţieiÍinanciare a Societăţii depinde de modulîncare managementul abordează evenimentele şicondiţiile
socio-economice viitoare prezente înmediul dificilîncare operează'

Alte aspecte
5. Menţionăm faptul că mandatul nostru a fost limitat exclusiv la realizarea auditului statutar înlegătură cu
situaţiile financiare individuale ale Societăţii întocmitela data de 31 decembrie 2020, nefiind numiţi pentru
realizarea auditului situaţiilor financiare consolidate încazulîncare aceasta s-ar impune.
6. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acţionarilor Societăţii. Auditul nostru a fost
efectuat pentru a putea raporta acţionarilor Societăţii acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un
raport de audit financiar, şi nu înalte scopuri. Înmăsura permisă de lege, nu acceptäm şi nu ne asumăm

responsabilitatea decât faţă de Societate şi de acţionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul
asupra situaţiilor financiare şi raportul asupra conformitäţii sau pentru opinia formată.

7. Situaţĺilefinanciare anexate raportului de audit nu sunt menĺte să prezinte poziţia financiară, rezultatul
operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare înconformitate cu reglementări şi principii
contabile acceptate înţări şijurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt
întocmitepentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din România, inclusiv
ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 180212014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate'

Alte i nformaţii

-

Raportul Administratorilor

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea altor informaţii. Acele alte ĺnformaţĺi
cuprind Raportul administratorului, dar nu cuprind situaţiile financiare şi rapońul audĺtorului cu privire la
acestea, aceasta fiind prezentată într_unraport separat.

opinia noastră cu privire la situaţiile financiare individuale nu acoperă şi aceste alte informaţii şi cu excepţia
cazului încare se menţionează explicit înraportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare
cu privire la acestea.

Înlegätură cu auditul situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiatla 31 decembrie
2020, responsabilitatea noastľă este să citim acele alte informaţii şi, înacest demers, să apreciem dacă
acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu sĺtuaţiile financiare sau cu acele cunostinţe pe care
noi le-am obţinut întimpul auditului dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Înceea ce priveşte Raportul administratorilor, am citit şi raportăm dacă acesta a fost întocmit,întoate
aspectele semnificative, înconformitate cu cerinţele OMFP nr' 180212014 Reglementari contabile privind
situaţiile financiare anuale individuale şísituaţiile financiare anuale consolidate, punctele 48g4g2'

Înbaza exclusiv a activităţilor care trebuie desfăşurate încursul auditului situaţiilor financiare, înopinia
noastră:

a)

lnformaţiile prezentate înRaportul administratorilor pentru exerciţiul financiar pentru care au fost
întocmite situaţiile financiare sunt înconcordanţă, Întoate aspectele semnĺficative, cu situaţiile
financiare;

b)

a fost

întocmit, întoate aspectele semnificative, înconformitate cu
cerinţele OMFP nr.180212014, punctele 489-492 (reglementari contabile privind situaţiile financiare

Raportul administratorilor

anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate).
Înplus, înbaza cunoştinţelor şi înţelegeriinoastre cu privire la Societate şi la mediul acesteia, dobândite în
cursul auditului situaţiilor financiare indĺviduale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie

2020 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative
avem nimic de rapońat cu privire la acest aspect.

înRaportul administratorilor. Nu

Responsabiłitatea conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţile financiare

9. Conducerea Societăţii este responsabilă pentru întocmireasituaţiilor financiare care să ofere o imagine
fidelă înconformĺtate cu Legea contabilităţii nr' 8211991, legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare şi cu ordinul Ministrului Finanţelor Publĺce nr. 180a2o14 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru acel control intern pe care conducerea îl
consideră necesar pentru a permite intocmirea de situaţii financiare lipsite de denaturări semnificative,
cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. Înîntocmireasituaţiilorfinanciare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societaţii

de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea
activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului încare
conducerea Íie intenţionează sä lichideze Societatea sau sa oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă
alternativă realistă înafara acestora'
11. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare

financiară al Societăţii.

Responsabilitatea auditorul ui într-unaudit al situaţiilor financiare

12. obiectivele noastre constau înobţinerea unei asigurări rezonabile privind măsura încare situaţiile
financiare, înansamblu, sunt lipsite de denaturari semniÍicative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum
şi înemiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel
ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului că un audit desfăşurat înconformitate cu lSA va
detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de
fraudă, fie de eroare şi sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, înmod rezonabil, că
acestea, individual sau cumulat, vor influenţa decĺziile economice ale utilizatorilor, luate înbaza acestor
situaţii financiare.

13' Ca parte a unui audit înconformitate cu lSA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem

scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
o ldentificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de
fraudă, fie de eroare, proiectăm şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri
şi obţinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a Íurniza o bază pentru opinia noastră.
Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât
cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate
presupune înţelegerisecrete, fals, omisiunĺ intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului

.
.
.

intern.

Înţelegemcontrolul intern relevant pentru audit, învederea proiectării de proceduri de audit
adecvate circumstanţelor, dar färă a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii
controlului intern al Societăţii.

Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimărilor

contabile şi al prezentărilor aferente de informaţii realizate de către conducere.

o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a
contabilităţii pe baza continuitäţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute,
dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea
genera îndoielisemnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea' Încazul în
Formulăm

care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia înraportul
auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, încazul încare aceste
prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele
de audit obţinute până la data raportului auditorului' Cu toate acestea, evenimente sau condiţii
viitoare pot determina Societatea să nu îşimai desfăşoare activitatea înbaza principiului

o

continuităţii activităţii.

Evaluäm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de
informaţĺi, şi măsura încare situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele care stau la
bazä acestora într-omanieră care sä rezulte într-oprezentare fidelă.

14' Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanţa, printre alte aspecte, aria planiÍÎcatăşi
programarea întimp a auditului, precum şi principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficienţe

semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Timişoara, 2 aprilie 2021
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Societatea Virola- lndependenţa S.A. Sibiu
CU!: RO 23058320

RAPORTUT

coNsltluLu! DE ADMlNlsTRAŢlE
pentru exerciţiul flnanciar 2020

-

Societatea VlROLA
lNDEPENDENŢA S.A. Sibiu este un emitent care
funcţionează înconformitate cu Legea nr.3I/I990 republicatä, modificatä şi
completată, având obiectul principal de activitate închiriereaşi subînchlrierea
bunur|lor imobile proprii sau închiriate,CAEN 6820.
Societatea este deţinută public, fiind tranzacţionată pe Bursa de Valori
Bucureşti, segmentul SMA, Categoria AeRo Standard. Ea a emis un număr de
138.592 acţiuni nominative, cu valoare nomina!ă de 2,50 lel / acţiune, cu un
capital social de 346.480 lei, având la data de 3L.L2.2o2o o capitalizare de
12.889.056 Iei.

înevidenţa contabiIă

armonizate

cu

Societatea aplicä reglementările contabi!e
directive!e europene ş! Standardele Internaţionale de

contabilitate.
Situaţiile financiare a!e societăţii sunt auditate de Socletatea ABA Audit
SRL Timişoara.

Din data de 25.L0.2oL8 Societatea este condusă de un Consiliu de
administraţie formată din 3 membrii, Suciu Casiana, Teodorescu Constantin şi
Szitas Ştefan, cu un mandat de 4 ani.
Structura acţionariatu!ui la finele anulu! 2020:
acţiona rl persoa ne ju rid ice

88.187 acţiuni

63,63

o/o

acţionari persoane fizice

50.405 acţluni

36,37

%.

Acţionarul majoritar al Societăţi! Virola - lndependenţa SA Sibiu este SlF
Transilvania, cu o deţinere de 53,62 o/o din capitalu! social şi din totalul
drepturllor de vot înAGA.

La finele anului 2020 societate deţinea

înpatrimoniu un singur activ, un teren
însuprafaţă de L1'.684 mp, la fel ca şi la începutulanului. Acest teren este
amplasat înzona medianä a municipiulu! Siblu. Vă informăm cä ultimele

construcţi! din proprietatea Virola - lndependenţa S.A. Sibiu ( fosta cazangerie
a lndependenţei Sibiu ) au fost demolate încursul anului zoLo.
Conform aprobării adunări! generale a acţionarilor din anul 2018 consi!iul de
administraţie a fost împuternicitsä valorifice restu! terenului din proprietatea
Virola - !ndependenţa SA la un preţ nu mai mic de 230 euro / mp, nivel de preţ
obţinut cu ocazia vânzärii diferenţe! de teren de 8.795 mp.
Încadrul adunärii generale a acţionarilor din anul 2020 de aprobare a situaţiiIor

financlare aferente anului 20L9, a fost aprobată premierea celor care au
contribuit la realizarea acelui contract de vânzare prin care Societatea Virola !ndependenţa S.A. a obţlnut un profit brut de 9.190.200 lei şi un profit net de
7.7L8.I87 lei. Din această sumă au fost repartizate către fondul de rezervă legal
68.193 lel ş! 373.9L4 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi.
Toată sumă rămasă a fost distribuită sub formă de dividend către acţionarii
societăţii. Astfe! s-a ob1inut un dividend brut de 52,50 lei / acţiune ( la o valoare
nominală de 2,5 lei / acţiune) învaloare totală de7.276.080 lei. Practic profitul
net obţinut din valorificarea unei părţi de teren a fost distribuit acţionarilor.
Disponibilităţite din contul curent urmează a se utiliza pentru acoperirea
diferitelor plă1i curente, către BVB, Depozitaru! Centra!, Bugetele LocaIe, alte
cheltuieli curente până la valorificarea diferenţei de teren însuprafaţă de
11.684 mp.

Dorim sä vă reamintim că distrlbuirea dividendelor a fost realizată prin
intermediu! Depozitarului Central, cu agentul de plată BcR ERSTE Bank, înaşa
fel încâttoţi acţionarii societäţii să poată accesa înmod egal fructele cuvenite

pentru investiţia real|zată.
întot cursul anulu! 2o2o membrii consiliului de administraţie au avut mai multe
contacte cu potenţiali investitori / dezvo]tatori imob!!iariîn vederea valoriflcării
restului de 11.684 mp de teren încondiţiile aprobate de adunarea genera!ă a
acţionarilor, dar fără succes. Printre motivele nerea!!zării p!anului iniţia! de
vânzare integralä a terenurilor enumerăm:

-

Înprlmul rând PUZ-ul aprobat pentru zona Rusciorulul, nu permite

realizarea unor construcţli mai înaItedecât P+3 ş! un grad de ocupare a
terenului de 40 %o, ceea ce reduce înmare măsură preţu! terenurilor din
zonä,

înat doilea rând, cumpărătorul primuIui Iot de 8.785 mp de teren

a

întămpinatnumeroase dificultăţi înrealizarea proiectului dorit, d!n
partea Direcţie! de Cultură a judeţului Sibiu ( deş! au fost obţinute
anterior avize!e şi autorlzaţiile necesare construcţiei unui supermarket).
Construcţia a înregistratmari întărzieri, dln cauza unor cercetări
arheologice începutede specialiştii de !a cultură pe locul unde au început
săpäturile pentru fundaţii, pe un amplasamen unde au existat hale
industriale specifice unei cazangerii,
înal treilea rând criza provocatä de pandemia Covit ].9 a dlminuat
elanul unor antreprenor! de construcţii rezidenţiale, cu care începusem
discuţii pentru viltoare colaboräri.
înfina!, nu am reuşit valorificarea terenului Virola- lndependenţa Slbiu, până la
finele anului 2o2o, cu respectarea restricţiilor de preţ stabilite şi aprobate de
adunarea generală a acţionari!or.
înacest timp, din disponibilităţile noastre am împrumutat Societatea Casa Albă
- lndependenţa S.A. Sibiu, care se afla întrunamplu proces de modernizare a
sediulu! central înscopul unei închirieri,conform unui contract încheiat,dupä
căştigarea une! licitaţii. Astfel, am acordat un împrumutînsuma de 430.000 lel
la dobânda pieţei, unei societă1i care are un acţionariat identlc cu societatea
Virola - lndependenţa S.A.
Înaceste condi1ii noi ne-am asigurat un căştig ferm şi slgur de la o societate
care are un chiriaş solid şi bun platnic, Ministerul Just|ţiei. Sediul Societă1ii Casa
AIbă
lndependenţa S.A. a fost închiriatJudecătoriei şi Tribunalului Sibiu,
pentru o perloadä determinată, cu posibi!ităţi de pre!ungire.
încondiţiile date, societatea noastră nu dispune de un sediu propriu, motiv
pentru care avem lnchiriat un blrou de la Societatea lndependenţa S.A. Sibiu,
unde este şi adresa noastră de corespondenţă.
Consillul de administraţie depune încontinuare tot efortul pentru valorificarea
înceI mai înaltgrad posibil a terenului rămas, fie prin vânzare ca activ, fie prin
asociere cu un potenţiat investitor. înambele variante Vom consulta acţionarii
înaintede a lua o decizie finală, pentru a ob1ine rezultatul dorit de aceştia.

-

înBVC-u! anului

2O2L am prevăzut 21.5oo lei venitur! financiare aferente
împrumutuluicätre Casa albă lndependenţa S.A Sibiu şi 20.000 venituri dintr_
un posibil contract de închirierea unui teren, cu constructorul Supermarketu]ui
LlDL, pentru depozitarea temporară a unor materiale de construcţii.
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4.4
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direct sau indirect actiuni ľepreeentand
nu ĺnai putin de 5% đinnumarul ĺotal
de dĺeptuľi đevot. Actâstiil obligatic aĺe
in vedere orice fel de legatuľa cĺre
poate afecta pozitia membrului
respectiv pe aspecte ce tin de decizii alç
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x

x
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Â.5.4
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obligatĺa de a infoľma Bnľss dę
Vaţoľi Bucuĺttti cu privire ĺa
orice disfrmctionalitatc aparuta
in cadľul cooperarii cu

x

x

x

Consulanml'Ą'utoľizat

slau
schi mbłľc* Consul tantuţui

B.t

Autorizat.
Consiliulva adopa o politica astfel
inçĺt orice tranzactie a societatii cu o
Íîlialĺ
repľeaentĺĺtd57o sau mai muţt

x

din activele nete ale societatii, confoľm
celci mai Íęcenţe
raprari financiare, sa Íie apľobata de

8.2

Ccnsiliu.
Âuđifulinteľn trcbuie sa Íie rçalizat dc
câtr€ o slflctura oľganizatoricâ sţparatâ
{dęaĺtamentul de audit intem) din
câdrul soeietatii sarr prin seľviciile unçi

x

teĺte paľti inđcpend*rta' cürę va ÍapoÍîa

c.t

Gonsiłiului, iar' inçadrul socicłatii' ii
ľa ĺaooĺÎa
direct Diľectorului Geneľal.

Societatca va publica in ľaportul łnual

o tmtiune caľe vâ include vcnitpľilg

totale ale membrĺlor Consiliului si ąle

dircçtorului geneľĺlafęĺenłeanului
ňna*cĺarrespectĺv*i

vałgaĺęatotâlâ * ilturor bonusuriloľ sau
a oĺiçaror compensatii vaľiabile si. de
ĺseÍilgnëâ'ipotczele cheie si prirrcĺpiile
přntru calculaľe* veniţuriloľ
mţntionâte mai łus.

x

D.l

Suplimentaľ fata đęinfoľmatiile
pľevazute iĺl prevederilc lcgalc, pagina
ds intemet a soeistatii va contine o
sścţiunededicata Ręlatiei cu
Inve$itoľii, aÎafin líĺnbaromana cat si
in limba snglËzar cu toate informoľiile
rglwante de inteľes pentľu invęstitoľi,
inçluzand :
D.l.Î Principaleţe regulamente *le
sociçtâtii' in particular acful
constituţiv si ľegulamenteţt
inteľne ale oľganeloÍ stetutâÍ€

x

x

C

x

D.t.3

Rapoaĺtcle cuľentc ĺi rapoartele

x

p,t,4

tnformatiĺ cu priviľe la
adunarilę gencľale aţe
acĺionaľilaľ:oľdinea dczi si

x

V-urile msmbrilor or'gane|oľ
sţlfutare
peńodicc

Sociełatea va intľep'ĺinde
toate dilig€ntele penhr a se
con foľma acęĺtui pľincipiu.

materi alele afeľentoi hogaraľile

adunariloľ eenerale

D.ĺ.5 Infoľmatii cu privirc la
eveniÍfi$nţe ţorporative PľĚťum
plata divĺdendeloľ saľ alłe
evenilrenľe car€ au ca rearlţat
obtíneľea sau lĺmitari cu pľÍviľe
la dľeptuľilc unui actionaľ.
incluzand ţermenele liĺníĺasi
pńncipjile unoľ astfçl đe

p.l"ó

opcratiu*i

Alte informatii đenatura
cxtraordinara çaÍťaľ trebĘi
facute publice: anulareď

x

x

ĺnodificłrłďiniĺiçľea

cooperarii cu un Consultant
Autori zĺţ;seĺnnareďrçinnoiľaď
terminaľça nnui acoľd flr uÍl

Đ.r.7

Maľket MaIĺçľ

Socieţate*tebuie sa aiba o

ńlnctie de ReÎatiicu [nvestiłoľii
si sa includa in *ctiunea
dedicata acçstgi functii, pa
paginâ de internel a societatii,

x

numelesi dxele đecontact ale
unei peľsoane râÍg afs

capacitłl,e* de a fumiza, ła

ceľere,infoľmatiile
D.Ż

coľesDunzaţoâÍc
şociętate tľębuie sa aiba adoptata o
politina dc divi&ľrđa socictatiţ' ca un

o

setdc diĺęctĺiľcferiĺoaĺela ľepaĺíizaĺea
pĺoÍitului net. pe cĺrc societaĺea đęclĺĺa
cfl o vâ ĺerpectr. Pľincipiile poliţieii đc
divi&nd trebuissâ fis publicatspe
pagina de inteľnet a societatii .

x

Âdunaľea Generalaa
Áctionaľi loľ hotłrasţe
sfo'darca de dÍvidende

D.3

o

socĺctate tľebuie sa aiba adopata o

politica cu privire la prognozc si daca
ôcęsteâ voľ fi firnizatę $au nu.
Pľognozele reprezinta concluzii[e

x

cuantiÍĺcale ale studiiloľ çarç vizęaae

đeteľminaľeaimpĺctuluitoüĺl aI unei
lisrc de factoľi rcfgĺtori la o perioađa
viitoaĺe (asa_numitele ipoteze). Poliľiça
tľębuie sa prevadł fiecvtnta, peľioada
ťuts in vedeľc si coatinutul '
prognozcloľ, Pľognozele, daca sunt

D.4

D.5

płrblicarc, vor Í[ paĺtc a rapoaľteloľ
âiluals, semestriďe sau trimostľiale.
Pelitica cu privire la prognoze hębuie
sa fie publieata pepłgina de intemot a
societâtii.
O so+ietate tľebuic sa stabileasca data si
locuĺ unei adunari geneĺale astfet incat
sa permita partieiparm unui numaľ ťat
mai maľę de actioĺrari.
Rapoľtele finaĺrciaľęvor include
infoľmatii atâÎĺn romana cat si in

x
PARTIAL

angleza, cu pľivire łapľincipalii facţsń
całe ínfluenteaza schimbaľi la nivel$*

$ogieţ&tea va orgłniza ccl putin o

intalniľel confeľinta telcfonica cu
analisti si invçstitorĺ' ia Íiecare an'
lnfoľmatiilę prezen{atÉ cu aceste ocaził
voľ fi publicatc in
scc{ĺunea Retatii cu ĺavestitorii de pe
płgina de internet a societatii. la
mşmentum ľespeË-tiYgi intalnírĺ/
confłľĺntetel efgnica.

nivclul vanuarilor. pľofi ĺrlui
operati onal, pľofltłlĺuinct
sau oľice alt indicator

Íinancĺarľęlevant, łn limba
Íom*nâ. Etţimam cape
ľiitoĺsocietałea Şťvâ
conforma acesţgi nľincioi u.

x

PRESEDINT*LE.

coNslLţULUI DE ADMINIşTRÁ,TI
szITAs sTEFÂrţ

infoĺnatii cu pńviľc la
prĺncipalii factoľi caľe

iníluentcaea schimbaľi la

vaneâľilor, proÍitului operationď'
pľofitului Det sâţr oľigc alt indicatar
fięanciaľ ĺelevaĺt.

D,6

Rapoaľtele ťlnançiaľç ĺnclud

D,

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile aft. 30 dln Legea contabilitatil nr. B2ĺL99I

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 3IĺL2l2020 pentru
Entitatea: S.C. VIROLA INDEPENDENTA S.A.
Judetul: 32--SIBIU
Adresa: localitatea SIBIU, str. RUSCIORULUI, nr.2, bloc -, ap. -, sc. Numar din registrul comeftului:. J32149/2008
Forma de proprietate: 34-societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): ): 6820--Inchirierea si
subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod de identificare fiscala: RO 23058320

Administratorul societatii, SZITAS STEFAN, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatlilor financiare anuale la 3IltŻĺŻ020 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imaglne fidela a pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana jurldica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

