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1.

Prezentaľe generală a societătii

Societatea INDEPENDENŢA S.A. SIBIU înľegistľatăla Registrul Comeľţului sub
numărul J32l2l0l199l , CUI 2577677, este persoană juľidică ľomână deţinută public.

Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii 3llt990 republicată, cu
modiťrcăľile şi completările ulteľioaľe, având drept activitate principală fabľicaľea
utilajelor pentru metaluľgie, cođCAEN 289l.
Societatea Independenţa S.A. a fost înťrinţatăpe structura fostei întľepľinderi
Independenţa Sibiu, funcţionând ca societate pe acţiuni confoľm Legii 3IlI990
ľepublicată, cu durata de funcţionaľe nelimitată.

Este societate deţinută public, acţiunile ťlind tranzacţionate pe piaţa buľsieľă
RASDAQ din data de 30.07.1997. Începândcu data de 2O.O4.2OI5 acţiunile sunt
tranzacţionate pe BVB - sistemul altemativ detranzacţionaľe ( AeRo ).

Din punct de vedeľe a| întocmiriisituaçiilor

Íinanciare societatea aplică

reglementăľile contabile armonizate cu diľectivele errropene şi Standardele Internaţionale
de contabilitate.
Societatea Independenţa S.A. îşidesfrşoaľă activitatęa îndouă locaţii:
- locaţie aflatá înmunicipiul Sibiu,strada Ştefan cel Maľe nr.152-l54, înpaľtea de EST a
oľaşului, însupľafaţá de 224.365 mp
- locaţie af7atä înmunicipiul Sibiu, stľada oborul de Vite nr. 7 înzona dę NoRD a
oľaşului, însuprafaţä đe17.200 mp
2.

NU este

3.

cazul..

Prezentarga imobilĺzăľilor financiare Ia data de 30.09.2020
Garanţii de bună execuţie acoľdate clientilor învaloare de 189.789,67 lei.

4.

Sĺtuatĺastocuľilor la data de 30.09.2020

TOTAL STOCURI

3.31 1.520

din caľe:
materii pľime şi materiale consumabile
pľoduse încurs de execuţie
produse finite

1.215.727lei
131.515 lei
1.964.278lei

-

lei

înfuncţie de vechime, situa1ia se pľezintă astfel:
Stoc materii prime şi mateľiale consumabile
din caľe:
până la 1 an
întľe1-2 ari
peste 2 ani

-

Stoc produse încurs de execuţie
din care:
până la l an
întľe1-2 ani
peste 2 ani

Stoc produse finite
din caľe:
_ până la 1 an

I.215.727lei
315.190lei
209.797lei
690J40Lei
131.515lei
131.515lei

1.964.278Lei

775.848\ei

44.742lei

întľe1-2 ani
peste 2 ani

1.143.688 lei

Prođucţiaactuală a societă1ii se bazează pe produse unicatę executate după
pľoiectele paľteneľilor. Distribuţia produseloľ cătľe beneficiaľi se execută pe bazá de
comenzi feľme şi contracte comerciale încheiate întľesocietate şi beneÍjciaľi.
Peste 90 %o din stocul de materii pľime şi mateľiale sunt stocuľi istoľice cu
vechime mai maľe de 5 ani, parte din ele au intľat înstocuri de până |a 2 ani datorită
utilizăriiunoľ cantităţi foaľte mici caľe au putut fi valoľificate înprocesul de producţie.
Stocurile formate din produsele încurs de execuţie se vor finaliza şi lichida în

trimestrulM020"

Stocurile de produse Íinite învaloaľe de l.964.278 lei sunt stocuľi constituite din
pľoduse executate cu mai bine de 15 ani înuľmă, deci stocuri istorice. Pľodusele aflate în
acęste stocuľi sunt unelte pneumatice utilizate înpľincipalînindustria minieľă foaľte greu
de valoľificatpe piaţá, đatoľităuzurii moľale şi lanţ cu ľolę foaľte gľeu vandabile.

5" Situaţĺa cľeanţeloľla

data de 30.09.2020

ToTAL CREANŢE

2597.169Lei

din care:
până la 3 luni
între3-12 luni
peste 12luni

2.247.819lei
346.353lei
2.997l'ei

_
-

Societatea aľe la data de 30.09.2020 clienţi incerţi însumă de 744.066lei pentru
care s-au constituit pľovizioane.
Societatea a acordat întľimestrul III al anului 2020 un cľedit învaloaľe de
2.000.000 lei societă1ii Casa Albă-Independenţa S.A. Sibiu.

6.

Situatia datoriilor la data de 30.09.2020

La

-

datade 30.09.2020 societatea aľe uľmătoaľele datoľii ťrnanciare:

Linie de credit angajatáde 665.191 lei ( 136.595,15 euro).

Situaţia celoľlalte datoľii înfuncţie de vechime:

TOTAL

DATORII

904.1971ei
din care:
440.558 lei
până la 3
440.097lei
între3-12
23.542lei
peste 12luni
Datoriile învaloare de 440.558 lei până la 3 luni sunt datorii cuľente.

-

luni
luni

Datoriile între3 şi 12 luni învaloare de 440.097 lei sunt constituite înpľincipal
din avansuri pľimite de la clienţi care se vor stinge întľimestru| lv 2020 odată cu
ťlnalizarea c omenzi l or.

Înmomentul de faţă societatea se află înlitigiu înuľmătoarea cauzá;

-dosar nr.2I8l85l2020 litigiu cu ANAF ,cauzä recuperare dobânzi învaloaĺe de 57.342
lei la TVA reţinut de ANAF şi câştigat de societate îninstanţă.
8.

la
comnarativ cu ceĺ mentĺonati înBVC/2020 ( la 30.09.2020) şi cei înľegĺstraţĺ
data de 30.09.2019

Situatia patrimoniuluĺ
Indicator

01.01.2020

Active imobilizate

29.81 1.080

Stocuľi
Cľeanţe

4.469.765
647.966
88.316
7.26r
35.024.388
3.r55.713
307.470
7.179.23s
3r.041.420
-5.302.625
-1.356.82s
35.024.388

Disponibilităţi
Cheltuieli înavans

TOTAL ACTIV

Datorii
Pľovizioane
Capital social
Rezerve
ProÍit sau pierdere repoľtată
Profit sau pierdere exerciţiu financiaľ

TOTAL PASIV

3s.9s2.3s8
r.569.387

Diferenţe
( 2-1)
-1.126.088
-1.I58.Ż45
+1.949.203
+1.265.849
-2.749
+927.970
-r"586.326

1.605.851

+1.298.381

7.r79.235
30.383.477
-6.001.507
+1.215.915
3s.9s2.358

-657.943
-698.882
+2.572.740
+921.970

30.09.2020
28.684.992
3.31r.s20
2.597.169
1.354.165

4.5r2

Bugetul de venĺtuľisĺ cheltuielĺ

Indicatoľ

BVC

Realizat

Realizat

30.09.2020

30.09.2020
2
7.722.324
4.070.823
14.400
599.474
20.408
-r.004.120
910
4.020.427
6.454.717
879.779
791.824
3.877
2.412.296
2.345.132
67.164
244.199
r.270.714
44 I.7II
394.995

30.09.2019

0

Venĺtuľidin exploatare,total din caľe:

I

4.010.000
2.480.000
Venituri din vânzaľea produsęloľ ťrnite
20.000
Venituľi din lucľări exec. Şiserv. prestate
650.000
Venituri din redevenţe, chiľii
200.000
Venituľi đinv änzarea mărfurilor
Yariatia stocurilor
Pľoducţia realíz. pt. scopuľi proprii şi capit
660.000
Alte venituri din exploatare
4.994.100
total
dĺn
care:
Cheltuieli din exploataľe,
895.000
cheltuieli cu materiile prime,mateľiale
785.000
cheltuieli cu utilităţile
80.000
cheltuieli privind mărfuľile
2.397.100
cheltuieli cu personalul
2.347.000
# salarii şi indemnizaţii
50.100
# asiguľăľi şi protecţie socială
300.000
Amofüzare
ai ustaľi pľivind pľovizioanele
130.000
cheltuieli privind prestaţiile exteľne
247.000
cheltuieli cu impozite Şitaxe
15322
160.000
alte cheltuieli de exploatare
+1.267.607
-984.100
Proťrt sau pierdere din exploataľe
25.000
53.783
Venituľi ťtnanciaľe
105.475
72.000
Cheltuieli Íinanciaľe
-5l.69Ż
-47.000
pierdeľe
financiare
Pľofit sau
7.776.107
4.035.000
Venituľi totale
6.560.r92
5.066.100
Cheltuieli totale
+1.215.915
-1.031.100
pierdere
Pľoľrt sau

La 30.09.2020 societatea înľegistrează';
-''Alte venituri din exploataľe'' după cum uľmează:
- I.175.366|ei
- venituri din despăgubiľi
- venituľi din vânzaľe active ( nete) - 2.203.316 lei
_ venituri din refacturaľe utilităţi - 64l.745lei
_'' Alte cheltuieli de exploatare'' după cum urmează:
13.531 lei
- despăgubiri,amel:z;i' penalită1i -

Diferente

(2-r)

4
+3.712.324
4.953.Ż29
3.546.634 +1.590.823
J

-5.600
-50.526
-179.592
-r.004"120
+ 910
680.566 +3.360.427
s.s72.006 +1.460.617
-r5.221
r.451.725
+6.824
736.643
18.600
515.902
64"902
126.62s

2s.036
2.426.266
2.367.485
s8.781
300.451
-130.046
473.275

262.3r0
26.346
-618.777
33.644
87.439
-53.795
4.986.873
5.6s9.445
-672.572

-16.t23
+15.196

Diferente
(2-3\
5

+2.769.095

+524.189
-4.200
+83.572
-44.494
-r.130.745
+910
+3.339.861
+882.711

-51r.946
+55.181

-2L159

-13.970
-22.353
-1.868
+8.383
+17.064
-55.801
-56.2s2
+1.270.714 +1.400;760
+311.111
-31.564
+147.995
+t32.685
-144.678
-1r.024
+2.251.707 +1.886.384
+Ż0.139
+28.783
+18.036
+33.475
+2.103
-4.692
+3.74L107 +2.189.234
+L494.092 +900.747
+Ż.247.0I5 +1.888.487

1.791lei

- alte cheltuieli de exploatare

Veniturile din despăgubiri învaloare de l.175.366 lei au fost provizionate întotalitate,
neinfluenţând astfel rezultatul din exploataľe

.

La 9 luni ponderea pieţei interne şi exteľne pentru pľoducţia livrată se prezintă astfel:
- piaţa internă 15%
- piaţa exteľnă 85%

Venituľĺle,cheltuĺelĺlesi ľezultatul din exploataľe estĺmate a se rea|na întrim. IV
zozo

Indicator

-

Estimat

Pľognozat

BVC
Venituri din exploatare
Cheltuilei din exploatare
Rezultat din exploataľe

3.398.000
2.334.900
1.063.100

42s.410
1.353.350

-9r7.140

Indicatorĺ fĺnancĺaľr
Denumirea indicatorului
Indicatorul lichidită1ii

Active cuľente/Datorii cuľente

curente

Indicatorul gradului de
îndatoľaľe
Yitęzade ľotaţie a
debitelor
Yitezade rotaţie a
activelor imobilizate

Rezultat

Mod de calcul
Capital împrumutaťCapital
propľiu x l00
Sold mediu clienţi/ Cifra de
afaceri x270 zile
Cifľa de afaceri /Active
imobilizate

7

:

1.128.71014.705.105

x

.262.8s411.569.387
4,63

2?0:64,77 zile

4.tls.rcszţ.684.992:
0,16

Aşa cum se poate obseľva rezultatul pozitiv la tľimestruIlll2020 a fost influenţat
devâłuarea de active învaloaľe netă de 2.203.316 lei.
Rezultatul a fost diminuat datorită faptului că cheltuielile cu plata impozitelot,
taxelor, asiguraľea integrităţii patrimoniului şi întľeţinerealui nu pot fi susţinute numai
din pľoducţie întotalitate, datorită valorilor mari ale acestoľa.

9.

estĺmăľĺla tľĺm.IY 2020
Pentru anul2020, Adunaľea Generală a Acţionarilor a apľobat un pľogram de
investiçii însumă de 1.100"000 euro.
Înprimele 9 luni ale anului societatea nll area|izat nici o investiţie pľevăzută în

planul de investilii din cauza faptului ca

:

societatea a avut înpeľmanenţă spaţiu pľegătit pentru închiľiereînsuprafaţă de
aproximativ 5000 mp şi nu au fost solicităľi de închiriereastfel încâtsă ťte necesară
_

amenajarca altoľ spaţii suplimentare.

lipsei de pľedictibilitate nu au fost
opoľtune investiţii înnoi utilaje îndomeniul de activitate al societăţii, daľ se fac studii
pentru identiťrcare oportunitati do investitii.
- datorită crizei create de pandemie şi a

Estimăm că nici întrimestru|Iy 2020 nu se voľ rcaliza investiţii.

10.

31.12.2020
Până la 30.09.2020, valoarea amortizátii' cuprinse încheltuieli este de 244.199lei.
Pentru trimestrul IV amortizaľea calculată va ťr de 81.850 lei, total amoľtizaľe pentru anul
2020- 326.049 |eí.

Metoda de calcul a amortizärii este însistem liniar.
11.

Infoľmaţiĺpľĺvĺndclĺentĺi.fuľnizoľii. concurenta

Principalii paľteneľi ai societăţii sunt:

_

pe piaţa exteľnă:

SMS Gľoup Geľmania
pe piaţa internă:

Nedmetal Braşov
Tľansavia Alba

Sursele de aprovizionare sunt sigure, daľ pľeţurile materiiloľ pľime practicate pe
piaţă sunt ľidicate.
Principalii fuľnizori de utilităţi sunt:
- E.oN Energie - gazmetaĺ
- Electrica Furnizaľe - eneľgie electrică
- Apă Canal Sibiu - apă

- Telekom - servicii telefonice

Dependenţa faţädefuľnizorii de materii prime, materiale şi servicii este redusă.
Societăţile concurenţiale înproducţia de utilaj metalurgic sunt:

Utilaj Gľeu Craiova
Promex Brăila
_ Rotec Buzău
-24lanuatie Bucureşti
- U.M. Mâľşa
Societatea are dificultăţi îna asiguľa necesarul de personal direct productiv pľin
pensionarea personalului calificat ftră posibilitate de a angaja personal pe aceste posturi
datorită faptului că înultimii ani nu s-au mai şcolarizat şi pľegătit muncitoľi pentru
domeniul încaľe activeazá societatea.
- Popeci
_

12.

patľimonĺului societătii.

Pandemia de covid-19 a avut influenţe asupľa desÍăşurării activităţii, daľ măsurile luate de
societate înaceastă perioadă au diminuat efectele negative asupra indicatoľiiloľ economico-

financiari .
Datorită măsurilor adoptate însocietatea noastră nu a existat nici un caz de
îmbolnăvire cu COVID 19 ceea ce duce la concluzia că măsurile adoptate au fost
eÍiciente.
Analizând problemele apărute înaceastă perioadă, estimăm următoaręle ľiscuľi în
evoluţia societăţii:
l. o scădere drastică a cereľilor de ofeľtă, practic, nu au mai fost solicităľi de ofeľtare.
Dacă situaţia continuă, influenţa asupľa activităţii societă1ii va fi ľesim1ită întľim
IV şi înviitor prin lipsa de comenzi.
In pľezent desfăşurăm o activitate asiduă, prin personalul caliťrcat, de căutare de
noi comenzi şi noi paľteneri, atât pe piaţa inteľnă cât şi pe piaţa exteľnă.
2. o altă influenţă care aľe impact negativ asupra activităţii societăţii, o constituie
ştirile din plan economic privind adânciľea crizei la nivel mondial, lucru care poate
influenţa peľsonalul din societate să acceseze pensionarea anticipatá, chiar cu riscul
penalizării, motivând o minimă siguranţă ťlnanciară.
Încalitate de companie listată pe piaţa ľeglementată la Bursa de Valori Bucureşti,
Independenţa S.A. va continua informarea înmod uniform şi corespunzător a acţionaľiloľ
şi investitoriloľ. Menţionăm că diseminaľea informaţiilor se va realiza pľin inteľmediul
canalelor de comunicaľe consacrate, astfel încâtsă poată fi accesibile ľapid şi întľ-unmod
nediscľiminatoľiu" De asemenea, ţinând cont de situaçia actua|á' Independenţa S"A.
asiguľă acţionaľii că li se vor respecta dreptuľile caľe decuľg din această calitate.
Independenţa S.A. este o.companie stabilă din punct de vedere financiaľ caÍe are
capacitatea de a implementa rapid şi eťlcient toate măsurile de uľgenţă care se impun
pentru pľotej aľea sănătăţii angaj aţiloľ.
I

Încontextul pandemiei de coľonavirus ( COVID_19), Independenţa S.A. asiguľă
acţionaľii cävaefectua toate demersurile necesaľe continuăľii activităţii.
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