S.C. INDEPENDENŢA S'A. SIBIU
Stľ. Ştefan cel Maľe nr.I52-I54

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pľivind gestiunea societăţii înanul2019

CAP.I. Pľezentaľe penerală

1.1. Îndeplinireacondi1iilor legale de funcţionare

S.C. INDEPENDENŢA S.A. SIBIU înľegistratăla Registľul Comerţului sub număľul
J32lŻI0l1991 , CUI 2577677, este peľsoană juridică ľomână deţinută public.
Ftrncţionează"

ca o societate pe acţiuni conform Legii 3IlI990 republicată,

cu

modificăľile şi complętările ulteľioaľe, având dľept activitate principală fabricarea utilajeloľ
pentľu metaluľgie , cod CAEN 289I.
S.C. Independenţa S.A. a fost înfiinţatăpe structura fostęi întľeprinderiIndependenţa
Sibiu, funcţionând ca societate pe acţiuni conform Legii 3IlI990 republicată, cu durata de
funcţionaľe nelimitată.

Estę societate deţinută public' acţiunile ťrind tranzacţionate pe piaţa bursieľă

RASDAQ diri clata de 30.07.1997' Începând cu data de 2O.O4.}OI5 acţiurrile sunt
tranzacţĺonate pe BVB - sistemul alternativ ďe tranzacţionaľe ( AeRo )'
Din punct de vederę al întocmiľiisituaçiilor financiare societatea aplică reglementăľile
contabile armonizate cu diľectivele europene şi Standardele Internaţionale de contabilitate'
Activitatea de auditare a situaţiilor financiare ale anului 2019 este ręaIĺzată. de către
S.C. A.B.A. Audit S.R.L. Timisoara.

1.2. Conduceľea societăţii

Societatea este administľată pe bază' de contract de administraľe de un Consiliu de
administraţie format din trei membľi, după cum urmeazá:
îlrpeľioac1a ianuarie -noiembľie 2019

-

:

Stan lulian _ preşedinte

Teodoľescu Constantin - membru
Modval Simona _ membľu

Membrii CA au fost alesi înAGoA

diĺ25.ll.20l5.

din decembrie2019:

_
-

Stan lulian

- pľeşedinte
Teodoľescu Constantin - membľu
_ membru
Şer'ban lulian Gabriel

Membrii CA au fost aleşi înAGOA diĺ25.II.20I9 pe o perioadă de patru ani.
Consiliul de administraţie s-a întľunitînşedinţe încare au fost analjzate şi s-au lrrat
hotărâri pľivind activitatea societăţii'
Înalrul 2019 condrrceľea executivă a fost exeľcitată de directoľul general ing'Ţiroga Vasile crr
contract c1e nrandat , diľectoľ economic ec. Tľoancă Ioan şi diľectoľ calitate ing. Stăneci Ion cu
contracte inclivicluale de nruncă.

ĺ'.3. Capitalul social şi stľuctuľa acţionariatului

Capitalul social subscľis şi vărsat

la

data de 31.12.2019 este de 7.179. 235 lęi
repľezentândŻ.87I'694 acţiuni cu valoaľe nominală de 2'5 lei.
Toate acţitrnile sunt nominative, oľdinare, dernateria|izate şi indivizibile
Stľuctura sintetică consolidată a acţionaľiatului la data de 31.I2'20I9 se prezintă
astfel:

Număr de acţiuni
1.530.636

Suma
3.826.590,00

Georgescu Ioan

339.399

848.491,50

1

Tľestok Gľoup Lirnited Nicosia

Ż87.40I

718.502,50

10,0081

Peľsoane Fizice

704.434

1.761.085,00

24,5303

9.8Ż4
2.81r.694

24.560,00

0,342r

7.r19.23s,00

100,0000

SIF Tľarrsilvania

Peľsoane .Ir'rľiclice

Total
1.4.

Pr

%

53,3008
1,8188

ęzentaľea activeloľ societăţii

La clata de 31.12.2019 situaţia teľenuľilor, construcţiiloľ, utilajelor şi investiţiiloľ în
cuľs din patľinroniul societăţii se prezintă astfel:

CONT
2 l [ 1-Teľentlľi

212-ConstrLlcţii
2l

3

1

-Ecliiparnent si utilaj tehnologic

2ţ32-Aparate de măsură şi contľol

Valoaľe inventar( lei

)

23.585.136,80
2.805.114,00
5.926.780,66
68.87r,93

2

I

33-Uti la.le de transport

3r4.922,71

2

1

5_Investiçii imobiliaľe

2.151.765,00

23 1 -Imobi

Total

l

i

zári corporale încurs

11

1.590,15

34.970.18r,25

CAP.2. Rezultatele economico_fÎnaciare

Activitatea societăţii a fost permanent monitorizată, uľmăľindu-se cęreľile de oferte,
ofertelę efectuate, vänzarea de pľoduse şi mateľiale pentru a se crea sursele de plată a
salaľiilor şi impozitelor, nivelul cheltuielilor lunaľe etc.
S-au contactat permanent toţi potenţialii beneficiaĺi de pľoduse pentru a li se satisface
toate comenzi|ę.
Societatea a întreprinsefoľturi susţinute pentľu ob1inerea de contracte şi comenzi atâłt

de la parteneri externi cât şi interni.

Înçursul anului au fost încheiate contracte învaloare de 1.01 1'840 euľo cu
următoľii parteneľi:

799.670 evo
179.928 euro
19.347 ewo
3.055 euro
9.840 euro

SMS Gľoup Geľmania
Avicola Brasov
Nedmetal Braşov
Eurofluid Proiect Sibiu
Diverşi

Situaţia indicatorilor realizaţí de societate înanul 2019:

Nľ. [ndicatorĺ

Prevăzut

BVC

2019

cľt.

Realizat
3I.I2.Ż0l9

Pľoducţia marň din
caľe: destinată
exportului

3.600.000

4.294.796

2.900.000

3.435.837

2

Cifľa de afaceľi

5.550.000

4.657.908

J

Pľoťrtdin exploataľe

60.000

-Ţ'293.934

4

Pľofit financiar

-50.000

-99.s76

5

Pľofit bľut

10.000

-1.356.825

6

lmpozit pľofit

7

Profit net

10.000

-1.3s6.825

1

%

Real/Prevăzut
2019

IIO,I2
1

18,48
83,93

Nu au fost realizaţi indicatoľii prognozaţi înbugetul de venituľi şi cheltuieli în
pľincipal din uľmătorcle cauze:

- clatoľită

specificului activităţii societăţii înanumite perioade de timp nu am avut

încăľcaľepentru anumite categorii de personal, peľsonal ce a fost menţinut pentľu a nu
se pierde forţa de muncă calificată.
- pensionaľea personalului caliťrcat fürá'posibilitate đea angajapersonal pe aceste
posturi datorită faptului că înultimii ani nu s-au mai şcolarizat şi pregătit muncitori
pentľu maşinile din industľia metaluľgică ;
- procltrctivitatęa sçázută' înlunile de iamă datoľită condi1iiloľ climaterice care au
afectat ambientul de ltrcru însecţiile de pľoducţie
- nu S-au realizat veniturile din închiľięrela nivelul pľevăzut înBVC;
- nu S-au rcalizat venituľile din vânzarea de active pľevăzute înBVC;

2,l, Realizarea indicatorului producţie maľft

Realizaľea irrclicatoľului pľoducţię maľfü

Înarrtrl2019 societateaaręalizato pľoducţie maľft de 4.294.796lei.
Toate pľodusele au fost ręalizate la termenele contractuale fiind executate pebazá de comenzi şi
contracte., pľoductivitatea muncii fiind realizată,în pľoporţie de I70,I2%o faţá ďe prevedeľile din BVC

Pľincipalele pľoduse realizaÍe de către societatea noastră sunt:

Pentľu piaţa internă: Pentľu piaţa extenră:

lăgăľuiľi
foarfeci
piese de schimb
containeľe
piese de schimb
pľestări servicii pentru diverşi parteneľi

Pľincipalii paľteneľi ai societăţii pe piaţa externă a societăţii sunt:

-

-

pe piaţa externă:

-

Mechacon Marea Britanie

-

Avicola Bľaşov
Nedmetal Braşov
Euľofluid Pľoiect Sibiu
Metaľex Bucuresti

pe piaţa inteľnă:

SMS Group Geľmania
SMS Group Italia

2.2. Realizarea indicatorului cifľei de afaceľi

Indicatoľul cifľa de afaceri rcalizatîn20Í9a fost de 4.657 .908 lei, faţă de nivelul
preväzut înBVC de 5.550.000 lei şi reprezintá83,93yo din acesta. Facem observaţia că pľin
adáugarea încifľa de afaceri a pľoducţiei pe stoc şi a producţiei neteľminate învaloare de
I.65I.784lei ce uľmeazá a se livľa în2020, an încare va influenţa indicatoľul cifra cle afaceľi,
indicatoľul cifľa de afaceri s-ar ręalizaînproporţie dę II0,02o/o faţă de pľevedeľile din BVC.
Îrranul 2OI9

nls-au putut valoriÍica decât înmică măsuľă stocurile

de pľoduse de

lanţuri cu role, piese de schimb şi unelte pneumatice deţinute pe stoc.

Stocuľile de prodl-rse pentľu CNE aprobate de Consiliul de Administraţie la casarę au fost
înanul 2019 şi valoľificate ca ťteľ vechi.

casate

S-arr vândut produse pentľu industľia metalurgică învaloaľe de 3.743.083 lei.

Societatea a pľocedat la evaluaľea stocurilor de mateľiale şi pľoduse finite făľă
mişcaľea înuľma căreia arczultat următoarele:

-

nrateľii prime cu o depreciere de
695,443,29lei
nratęľiale consumabile cu o deprecieľe de 23.3Ż7 ,99 |ei
obiecte de inventaľ cu o depeľecieľe de 156.584,40lei
pľocluse firrite cu o depľecieľe de
I.399.789,26lei
Deprecierea a,fost înregistľatăîncontabilitate înľezultatul repoľtat.

Înrapoľtul auditoľului inteľn referitoľ la depľecierile mai sus menţionate sę aratá că'
acestea au fost consemnate prin ''documente legalîntocmitęşi sunt coľect contabilizate.''

2.3. Realizarea indicatoľiloľ dirr activitatea de ľesurse umane

Nr.
crt.
1

Ż
.J

4

Indicatoľi
Producţia lnarfi
Cifra de afaceri
Nr. nlediu scriptic
Pľocltlctivitatea muncrt
calculată ca ľapoft întľePM şi
nľ. scriptic (lei/persoană)

5

6

7

Fond de salarii brut total
angajaţi
Salaľiu mediu lunaľ

(lei)

Prevăzut

BVC

Ż0|9

Realizat
31.I2'Ż019

î/
/o
Real/Prevăzut
2019

3.900.000
s.5s0.000
60

4.294.796
4.6s7.908
62

6s.000

69.27r

3.026.800

3.148.351

4.204

4.232

r00,61

92.500

15.r28

8r,22

110

1

2

83,93
103,33

106,57
1

04,01

Pľocluctivitatea muncrr

calculată ca ľaport întreCA şi
nľ' scľiptic (lei/peľsoană)

În2019 pľoductivitatea muncii calculată la producţia marfă compaľativ cu cea

prevázută' înBVC aferent anului 2019 a fost realizată înpľopoľţie de 110,72 yo.

Calculată la cifra de afaceri, pľoductivitatea muncii a fost realizată,în procent de
8I,22o/o faţă de ceaprevázută înBVC pentľu exerci1iul f,tnanciaľ 2019.

2.4,Indicatorul de venituri şi cheltuieli

Verritrľi din exploatare

Nr.

Indicatoľi

cľt.
1

2
J

Pľoducţia vândută ( ct
10r,704,706,708 )
Venittrľi clin vânzaľea
nrăľfl-lľiloľ(ct707 )
Cifra de afaceľi

Pľevăzut

BVC

20r9

Realizat
31.r2.20r9

%

ReaVPľevăzut
2019

150.000

4.s77.830

88,89

400.000

80.078

20,02

s.s50.000

4.6s7.908

83,92

5.

( 01+02 )

4

Venituľi din producţia
stocată

(ct71I)

- sold cťeditor
_

5

6

sold debitoľ

Venituri din prod. de
ilnobilizări ( ct722)
Alte venitllľi din exploat.

867.09s
1

1.590

2.200.000

977.839

726,99

7.750.000

4.780.242

62,97

( ct 154,7 58 )

IV.1

Total verrituľi din
exploataľe(
ľd.03+04+05+06 )

Îllstľucttlľă venituľile din exploatare sę prezintáastfel

Veliittlľi din pľoducţia de bază,
Venituľi din prestări servicii
Venittrľi din chirii
Velrituľi din vânzarea mărfuriloľ
Alte venituľi din caľe:
- venituri dinvänzare de active (rret)
Total venituri din exploataľe

3.8s8.238
18.600

700992
80.078
122.334

206.96r
4.780.242

Vęnituri financiaľe

Nľ

Indicatori

Prevăzut

20r9

cľt
1

rv.2

Realizat
3r.r2.2019

Venituľi din
dobânzi
(

6

BVC

%

ReaVPľevăzut
2019

265

ct766)

Alte venituri
financiaľę
( ct765,767 )
Total venituľi

36.420

20.000

36.68s

r83,43

Íinanciaľe

Cheltuieli

Nr. crt.

Indicatoľĺ

IV.3

Cheltuieli din

Prevăzut BVC
2019

Realizat
3r.r2.2019

%

Real/Prevăzut
2019

7.690.000

6.074.r76

78,99

70.000

99.576

r42,25

7.760.000

6.173.7s2

79,56

exploataľe

IV.4

Cheltuieli financiaľe

IV.3+IV.4

Cheltuieli totale

2.5. Rezultatele exeľcitiului Íinanciaľ

Nr.

Indĺcatori

cľt.
1

2

J

4
5

6

Rezultat din exploataľe
- pľoťlt
- pieľdere
Rezultat ľtnanciaľ
- pľofit
- pierdere
Rezultat brut
pľofit
pieľdere
Impozit pe pľofit
Rezultat net al exęrcitiului
financiar
- pľofit
- pieľdere
Pľoťlt de repartizat

Pľevăzut BVC
2019

Realizat
3r.r2.20r9

60.000

r.293.934
s0.000
62.891
10.000

1.365.825

10.000

r.365.825
10.000

%

Real/Pręvăzut
2019

Pieľdeľea din exploatare de I.293.934lei se datorează'ťaptului că societatea nu poate acopeľi din
venituľilę geneľate' tota|itatęa costuľilor necesare funcţionăľii societă1ii.

o

altă

calzá

caţę a dus la pieľdeľe a fost nercalizarea veniturilor din închiľieľeşi vänzári de activt

pľevăzute înBVC încadľul progľamului de valoľifiaare a activeloľ/pľoprietăţiloľaprobate de acţionaľi'

Din totalul de 25I.020 mp teľen din care

mp supľafeţe constľuite,
societatea foloseşte doar supľafaţa de 66.168 mp din care 36'019 mp supľafeţe construite'
respectiv 26,60vo clin supľafaţa totalá şi 46,510Á din suprafeţele construite, tľebuind să achite
impozitul pe teren, construcţii, chęltuieli cu canalizarea şi apa pluvială pentľu toate
suprafeţele' SllÍle care nu pot Íi acoperite din pľoducţieşichirii şi caľe se ridică la 270.000 lei (
120.000 lei canalizare pluvială şi 150.000 lei impozite şi taxe )
77 .439

Situaţia utilizăľii supľafeţeloľpe secţii de cătľe societate se prezintă astfel:
-n1p-

TOTAL

Supľafaţă
totală

Constľuită

Libeľă

25r.020

77.439

173.5 81

51.248
15.520

27.603
8.816

23.645

66.768

36.0r9

30.t49

26,60%
184.252
73,40%

46,51%
4t.420
53,49%

din carę:
Ind

e p e rr d e n

ţa ĺtÍ|1|izează

p

entru func

SECTIA SUM
SECTIA LANT CU ROLE

TOTAL

ţi o n ar

e

strpľafeţe utilizatę

procent utilizaľe
suprafeţe neutilizate
procent neutilizare

7.r04
17,7

t%

142.832
82,29%

Structura verrituľiloľ totale se pľezintă astfel

1. Venitrrľi din exploataľe
_

realizat2)79
prevăzut BVC 2019

Rezultă

o

2.969.758Lei

4.780.24Ż
7.750'000

nerealizare faţá de prevederile bugetului de venituľi şi cheltuieli de

2. Venituri financiare
-

ľęalizatL)I9
BVC 2019

36.685

20.000
Rezultă o cľeşteľefaţă de pľevederile bugetului de venituri şi cheltuieli de 16.685 lei.
Cea mai nraľe paľte a venituľiloľ însumă de 36.420 lei au fost înregistľateca venituri din
difeľenţă de cuľs valutar'
- prevăzut

Din ana\iza clreltuielilor totale o scădeľe đe1.486.248 lei ťaţá de pľevedeľile din
bugetul de venitttľi şi cheltuieli'
Înstľuctuľă clreltuielile se prezintă astfel:

1. Cheltuieli de exploatare
-

realízatŻ0I9

- prevázut

BVC 2019

6.074.r76
7.690.000

Rezultă o clirninuare a cheltuielilor cu 1.615.]24lei faţă de prevederile din bugetul de
venituľi şi cheltuieli.

Clreltuielile mateľiale au crescut faţă de anul 2018 şi faţă de prevedeľile din bugetul
de venituľi şi cheltuieli'
Se constată o scădeľe a cheltuieliloľ cu utilităţile faţă de prevederile din bugetul de
venituľi şi clreltrrieli dar acestea Se ľecupercazá înmaľe parte pľin ľefacturaľęa lor la
subconsumatoľii racordaţi la ľeţelele societăţii.
cheltuię1i.

Clreltttięlile cu peľsonalul au crescut faţă de pľevederile din bugetul de venituri şi

2. Cheltuieli financiare
rcalizatZ]I9
- prevăzut BVC 2019
-

99.s76
70.000

Rezultă o cľeşteľea cheltrrilelioľ financiaľe Îaţáde pľevederile bugetului de venituri
şi cheltuieli dę29.576lei. Cea mai maľe pafte a cheltuielilor a fost generată de diferenţele de
cuľs valutaľ înregistľateîncursul anului 2019, de 57.984 lei.
Din analiza indicatorilor ľezultatului exeľciţiului financiaľ rezu|tá că societatea a
înregistrato pieľdere ďe ĺ.356.825 lei, aceasta datorându-se înprincipal celoľ pľezentate la
capitolul 2.5.

CAP. 3.Pľogramul de investitiĺ
Pentľu anrrl 2019 s-a propus rea|izaręa următoareloľ investiţii

Nr.crt.
1

2.

Denumiľe investiţie

Cantitate

Pregătiľe clădiľi ( spatii ) pentru a
Íi inchiľiate
Achiziţii şi modernizări utilaje

TI76

mp

1

set

TOTAL

Înanul 2OI9 s-acheltuit suma
S-arr închiľiatspaţii

de

11

UM

Pľe1unitaľ
estimat ( euro )

Valoaľe

100,00

estinrată ( euro)
117.600,00

100.000,00

100.000,00

217.600,00
1.590

lei

pentľu pľegătirea spaţiilor de închiľiat.

însupľafaţă de 1.095 mp învaloare de 3'875 euro lunar.

CAP.4. Situatia pľincipaliloľ indicatoľi de efÎcientă

INDICATORI
4.1

Realizat 20L9

lndicatori de lichiditate

4'L'L Lichiditate curentă
.*ctiţF |]LIľěţ]t* 5'206'o47
Đgtoľii cL!ľÝnle 3.737.706 =

=

1,66

I,66

Lichiditatea curentă reflectă măsura posibilitătii ca elementele
patrimoniale curente să se transforme înlichidităţi, învederea
satisfacerii obligaţiilor de plată exigibile'orice valoare peste 2 este
considerată adecvată

4']-'2 Lichiditate imediată
É-cĘl'.'E r-u :'e n

=

çe _štc' c Łt ľţ 5.20 6.0 47 _ 4'469.7 65

f]átĎî!ĺ ťL1ľĚ5Ee

3.737.106

=

o,Ż3

o,Ż3

Lichiditatea imediată reflectă măsura încare trezoreria de activ a
agentului economic acoperă datoriĺle pe termen scurt ale acestuia,
iar o valoare mai mare de 0,5 este considerată corespunzătoare
4.2

lndicatori de risc
4.2.I lndicatorul gradului de îndatorare =
",

100=-=31.5 61.2 05

Pentru indicatorul gradului de îndatorare o limită de 0,5, cu
condiţia ca rata profĺtului obţinută de societate să fie superioară
ratei dobânzii aferente creditelor bancare contractate de socĺetate
pe termen lung, este satisfăcătoare.

4,2.Ż lndicator privĺnd acoperi rea dobâ nzilor

=

= ľ'lľ.ol'i

47.592

lndicatorul privind acoperirea dobânzilor reflectă de câte ori pot fi
acoperite cheltuielile cu dobânda din profitul înainteaplăţii
dobânzii si impozitului. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică
cu atât poziţia societäţii este mai riscantă.
4.3

lndicatori de activitate
4.3.L Viteza de rotatie a stocurilor
C..o

słl.ł}r''il: z'áľi I o

5rocul nleđlu

-

3'790'8 13
5.1

2

0.5 09

=

ľ

=

=

nr.on
0,74

o.74 rotatii

10

4'3'2 Numărul de zile de stocare
$toĺ ĺ:leĺłlu
ßn stt_l'l'",ár: z'íľĺţo ľ

5.120.509 *
3.790.813

365

=

* 365 zile=
=

493,03 zile

493,03 zile

4.3.3 Viteza de rotatie a debitelor-clienti
solci ľ:redĺu clelrti x

Ëĺii'lłt** aŕhr'tľl

!.294.408 *
4.657.908

365 zile

=

=

L]L,43 zile

365 = 101,,43 zile

4'3.4Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori
* 365 zile
1'037'068 x

4.657.90A

=

=

365 = 8r,27 zire

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

8t,Ż7 zile

Viteza de rotaţie a debĺtelor-clienţi si viteza de rotaţĺea creditelorfurnizori nu au o limită optimă stabilită, însă,de preferat este ca
perioada încare se plătesc obliga1iile să fie mai mare decât
perioada încare se încaseazăcreanţele de la clienţi, fapt care
conduce la obtinerea unui credit comercialgratuit şi implicit
degajarea unuĺfĺuxde numerar pozitiv.
Viteza de rotaţie a debitelor- clienţi exprimă numărul de zile până
la data la care debitoriiîşiachită datoriile către societate Şiarată
astfel eficacitatea societăţii încolectarea creanţelor sale.
Creşterea numărului de zile poate implica probleme legate de
controlul creditului acordat clientilor. Viteza de rotaţie a
creditelor-furnizori exprimă numărul de zĺle de creditare pe care îl
obţine societatea de la furnizorii săi.
4.3.5 Vĺteza de rotatie a activelor imobilizate

=

Cífľşđe.ąfg.cel:ţ

4'6s7'eog
29.811.080

=

0,1-6

O,l-6 rotatii

4.3.6 Viteza de rotatie a activelor totale

rotaţii

=

Cifľrr rţ* at.,ł..eĺĺ

É.ctţçştorete
4.657.908
35.024.388

4.4

=

0,13 rotaţii

0,13 rotaţii

lndicatori de profitabilitate

4.4.L Rentabilitate capitalului angaja
!ľ'npo,ĺít
Capřtĺ.I atĺgaiat

=

ľÍt
31.561.2

1,1
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4.4.2 Marja brută din vânzări
Pľoťiş.lţţr ľ'_lt cl i l:'."en säľţ *
Ci

ťľarJ 'r gťĺĺeş ľţ

l-00

=

=

4.657.908

4.5

lndicatorul privind rezultatul pe acţĺune
Rezultatul pe acţiune : profit net atribuit acţiunĺlorcomune

=

Pľ,:fiţ ner
Nľ'ocçi llĺ: i

Rezultatul pe acţiunea de bază este calculat prĺnîmpărţirea
rezultatului net la numărul de actiuni ordinare încirculatie
lasfârsitul anului.

CAP.5. Riscuľi ale activitătii societătii în2019
Concluceľea Societăţii uľmăreşte efectele factoľilor de

ľisc financiar

asupra

perfoľmanţe Ioľ soci etăţii'

a)

Ris'cul de credit

Societatea este SupLlSă unui ľisc de credit datoľat creanţelor sale comęľciale şi a
celorlalte cľeanţe, din această cauzá data de scadenţă a datoriilor este atent monitoľizată şi
sumele c1atoľate clupă depăşirea teľmenului sunt uľmărite cu promptitudine.
Datoľită Íapttrlui că societatea ęste nevoită să acceseze cľedite, acestea drrc la cheltuieli
suplimelltaľe, înanul 2019 acestea fiind ďę 4I.59Ż lei cheltuieli cu dobânzile si de 51.070 lei
cheltuieli cu comisioanele bancare.

b) Riscul vaĺutar
Avârrd învedeľe obiectul de activitate şi destinaţia exteľnă a produselor contractate,
destinate expoľtului, societatea este supusă fluctrraţiilor de schimb valutaľ.
Flucttlaţia cuľsttlui de schimb valutaľ a dus la o pieľdere ĺrnanciară de ŻI.564lei
( venituľile au ĺ'ost de 36.420lei iaľ clreltuielile au fost de 57.984 lei ).

c)

Riscul de rată a dobânzii

Societatea îrrceaľcăsă anticipeze variaţiile viitoaľe ale ľatelor dobânzilor înmomentul
încaľe îlrcheiecotrtracte de împrumuturiînlei'
Înarrul 2019 societateaafost nevoită să acceseze încontinuare linia de cľedit
contractată în20l 8 la Banca Comercială Feľoviaľă.

d) Riscul

de lichiditate

Managenrentul pľudent al ľiscului de lichiditate implică menţinerea de disponibil
bănesc suficient pentľu plata tuturor obligaţiiloľ.
Politica societăţii referitoaľe la lichidităţi este de a păstľa suf,rciente lichidităţi astfel
încâtsă-şi poată achita obligaţiile la datele scadenţeloľ.
1.2

e)

Gradul Scăzut de utiĺizare a capacitčtţilor de pľoducţie
Societatea a avut pe paľcursul anului 2019 sincope înactivitatea de producţie astfel că
nu S-a putut acoperi întotalitate pe toată peľioada arrului întreagacapacitate de producţie.

fl

Riscul

de

piaţă

Înactualul climat economic încaľe îşidesfăşoară activitatea societatea, încaľe un
pľocent selnnificativ clin vânzăľi este deţinut de un număr restrâns de clienţi ( înspecial pe
piaţa exteľnă ) se acţioneazá înanul 2020 penÚu diveľsificaľea producţiei şi a numărului de
clienţi, atâtt la intern cât şi la expoľt.
Riscul de piaţă a fost diminuat înmod hotărâtoľ cle intensificaľea activităţii de
maľketirrg înbazapľogľameloľde maľketing solicitate, aprobate şi cooľdonate de Consiliul
de Administľaţie şi puse înpractică de conducerea executivă.

CAP.6. Realizarea ĺndicatoľiloľşi obiectiveloľ
de perfoľmanţă în2019 şi stadiul ľealizăľii
programului de valoľificaľe a activelor
6.1.Gradul de ľealizaľe a indicatoľiloľ si
obiectiveloľ de perfoľmantă în2019

Pľincipala preocupaľe a Consiliului cle Aclministraţie înanul 2019 a fost menţinerea în
activitate a societăţii, chiaľ dacă au fost sincope înactivitatea societăţii, pentľu conservaľea
foľţei cĺe nruncă şi desňşuraľea activităţii încondi1ii noľmale.
In

AGoA

pentru anul 2019:

din I7.04.2019 s-au stabilit următorii indicatori şi obiective de peľfoľmanţă

Indicatoľ
Pľofit bľut
Profit clin exploatare
Maľia EBITDA

Obiectiv
spaţiilor

înclririabile faţă cle nivelul
anului 201

60.000 lei
min.5,00 %

Descriere

1.Majoľarea gľaclului de

ocupaľe a

Valoaľe
10.000 lei

Pondere
30%
40%
30%

Pondere

Majoľarea cu I0%o a
spaţiilor înclririatefaţă de
anul 2018

Realizat

Realizat

Pondere

Valoľi

%

s0%

1.095 mp

48,550/o

24,2'7yo

50%

4.Ż94.796\ei

I10,IŻo/o

55,060/0

8

2.Contintrarea activ ităţi i cle
producţie si mellţinerea
societăţii pe piaţa
producătoľiloľ cle uti laje
pentľu inclLlstľia

obţineľea ven ituľilor d in
vänzarea de produse
asumate pľin BVC de min

3.900.000lei

constructoaI'ę c]e nraŞini

13

Gľacl de îrrdeplinirea obiectivelor de peľfornranţá ]9,33

%o

Indicatoľii: proÍit brut, proťrt din exploatare şi maľja EBITDA nu S-au ľealizat în
pľincipal clirr urnrătoarele cauze:
- clreltr-rieli foaľte maľi de administraľe, pazá şi funcţionare cum ar fi: amotllzare,
canalizaľe pluvială, pază' active Íăľă activitate, impozit şi taxe active făľă activitate
caľe nll pot fi acopeľite întotalitate din pľoducţie şi chiľii;
- ręducęľea număľului de personal diľect pľoductiv prin pensionaľe;
- lipsa foľţei de muncă calificate pe piaţă.
Sttpľafeţele spaţiiloľ închiriateau cľescut încuľsul anului Ż0I9 cu 1.095 mp de la
22.552 nrp la 01.01.20191a23.647 mp la 31.12.2019.

Îrrcuľsul anttllti 2OI9, s-au pregătit spaţii ce pot Íi închiriateînsuprafaţă de
8.000 nrp ,claľ cu toate efoľtuľile fücute nu s-au putut închiľiamai mult de 1.095 mp.Aceasta
s-a datoľat înspecial unor investitori carę au constľuit si amenajat masiv înzonă spaţii de
închiľiatpetrtľu birorrľi şi pľoducţie.
Pľin măsuľile intľeprinse ( contľacte, colaboľări ) s-a continuat activitatea de pľoducţie
şi menţineľea societăţii pe piaţa pľodrrcătoriloľ de utilaje pentľu industľia constructoare de
maşini, ľettsinc1u-se ob1ineľea de verrituri dĺn vänzarea produselor de 4.Ż94.196 lei faţă de
3.900.000 lei asunrate pľirr bugetul de venituri şi cheltuieli.

6.2.Stadiul realizăľii Dľopľamului de valoľificaľe a activelor

Din ''Plantll de măsuri pentľu opeľaţionalizarca lrotăľâľii AGA de valoľiÍicaţea

activeloľ''' pľezetrtat cle conduceľea executivă şi apľobat de consiliul de administľaţie, înanul
2019 s-au realizat uľmătoaľele:

_
-

S-au stabilit căile de acces la toate grupele de pľopľietăţi aprobate Spľe valoľificare;

S-a Íăcut grupaľea activeloľ înfuncţie de cererile de ofertă primite de la potenţiali
cumpăľatori;
înftrncţie de gruparea activęloľ Ia vänzare S-a procedat Ia dezmembľarea
pľopľietăţiloľ/activeşi înfiinţaľenumeľe topo pentľu căile de acces;
S-a coľltiĺluat promovaľea pe piaţă a activelor/ pľopľietăţiloľapľobate spre vânzare'

Ţinând cont de pozi1iorraľea activelor (zoĺá apropiată de autostľada A1) a cľeşterii
interesullri irrvestitoľiloľ înaceastá zoná, dę ręalizatea căiloľ de minim acces' a pľornovării
activeoľ/pľopľietăţilor Ia vänzare şi încondiţiile practicăľii unor preţuri competitive de
vänzare , societatea va continua activitatea de pľegătire şi pľomovaľe a activeloľ învedeľea
vänzárii - învedeľea implementăľii pľogramului de valoľiťtcaľea activelor apľobat de
acţionaľi.
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