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RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 

LA 31.12.2012 
 

 

SC SALUBRIS SA IASI s-a infiintat  in anul 2002, conform HCL 239/iunie 

2002, prin preluarea activului si pasivului Directiei de Salubritate, avand numarul 

de inregistrare J22/836/2002 si codul unic RO14816433. 

Societatea are ca obiect principal de activitate colectarea, transportul si 

depozitarea deseurilor menajere si stradale, precum si activitati secundare: 

- precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu 

exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special 

- maturatul si spalatul cailor publice  

- hingherit 

- curatarea si transportul zapezii de pe caile destinate accesului pietonal si  

rigolelor  

- activitati auxiliare ( coloana auto, activitati de intretinere si reparatii, confectii 

metalice) 

- dezinfectie, dezinsectie si deratizare  

 

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2012 se prezinta astfel : 

 Cifra de afaceri           =    41.133.003 lei                                                                                                                                                                                                                                    

 Venituri totale  =   43.261.033 lei 

 Cheltuieli totale  =   41.763.671 lei 

 Rezultatul brut  =      1.497.362 lei 

 Impozit pe profit  =      501.007 lei 

 Rezultatul net  =      996.355 lei 
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  Din totalul cifrei de afaceri de 41.133.003 lei, veniturile din lucrari si 

servicii (salubrizare) reprezinta 94.8%, veniturile din activitati anexe (hingherit) 

3.65 %, veniturile din vanzarea marfurilor (valorificari de materiale 

recuperabile) 1.45 % si veniturile din redevente si chirii 0.09% (38.649 lei). S-

au mai inregistrat alte venituri din exploatare (1.161.950 lei), productia realizata 

pentru scopuri proprii (171.556 lei), venituri din provizioane (763.927 lei), 

venituri din dobanzi (226.604 lei), alte venituri financiare (7.157 lei). Variatia 

stocurilor este de 548.843 lei. 

Cifra de afaceri realizata in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2012 in 

valoare de 41.133.003 lei are o crestere de 17.99% fata de anul 2011 ca urmare 

a deschiderii unor spatii comerciale in municipiul Iasi si extinderii activitatii in 

judetul Iasi. 

Cheltuielile totale in anul 2012 aferente veniturilor sunt in suma de 

41.763.671 lei  si au urmatoarea structura : 

- cheltuieli cu materiile prime si materiale  =   7.722.316lei 

- alte cheltuieli materiale     =      626.544 lei 

- cheltuieli cu energia si apa    =      342.991 lei 

          - cheltuieli privind marfurile    =      597.400lei 

          - cheltuieli cu personalul     = 22.947.326 lei  

          din care salarii brute+tichete de masa   = 18.058.682 lei 

- ajustari de val.privind imobilizarile   =   4.378.557 lei 

   corporale si necorporale(amortizarea) 

- ajustari privind activele circulante   =     1.901.666 lei 

- alte cheltuieli de exploatare    =      3.096.358 lei 

- ajustari privind provizioanele    =     128.565 lei 

 - cheltuieli financiare     =         23.869 lei 

 Analizind  cheltuielile pe structura se observa urmatoarele : 

    Cheltuielile de exploatare au fost in anul 2012 in suma de 41.739.802 lei,  

mai mari cu 14.37 % fata de anul 2011, cind au fost in suma de 36.491.148 lei, ca 
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urmare a cresterii preturilor la piese de schimb, combustibil, anvelope, apa, energie 

electrica etc. 

 Cheltuielile financiare  au fost in anul 2012 in suma de 23.869 lei, mai mari 

fata de anul 2011, cind au fost in suma de 8.571 lei, datorita faptului ca avem un 

contract de leasing  a carei decontare se face in functie de schimbul valutar al 

monedei euro. 

 Ponderea cheltuielilor cu personalul in costurile totale ale societatii a fost de 

54.95 % fata de 57,5% in anul precedent, iar in cifra de afaceri a fost de 55.79 % 

fata de 60.3% in anul 2011. 

 In anul 2011 numarul mediu de salariati a fost de 697, rezulta deci o 

productivitate a muncii W = 50.015 om/an. 

 In anul 2012 numarul mediu de salariati a fost de 682, rezulta deci o 

productivitate a muncii W = 60.312 om/an. 

 Societatea a mai asigurat salariatilor ajutoare sociale , antidot, transport. 

 La 31.12.2012 S.C SALUBRIS SA  inregistreaza imobilizari necorporale in 

valoare de 50.126 lei(licente de operare si programe), imobilizari corporale in 

suma de 8.986.128 lei si imobilizari financiare in suma de 0 lei. 

 Imobilizarile au fost inregistrate in contabilitate la pret de achizitie, fiind 

supuse amortizarii a carei valoare a fost inregistrata sistematic pe parcusul duratei 

de viata utila a activului. Metoda de amortizare utilizata este cea liniara. Societatea 

foloseste mijloace fixe amortizate integral cu o valoare de inventar de 404.027,16 

lei.  

La data de 31.12.2012 societatea prezinta stocuri in valoare de 1.037.246 lei, 

reprezentind materiale, combustibili, piese de schimb, alte materiale consumabile, 

materiale de natura obiectelor de inventar, ambalaje . 

  Pentru stocurile depreciate, cu miscare lenta si fara miscare sunt constituite 

provizioane in valoare de 134.491 lei. 
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 Pentru stocurile de materiale evidenta contabila se tine la pret de achizitie 

sau de productie pentru intrari si metoda primul intrat-primul iesit - FIFO pentru 

iesiri. 

 Operatiunile privind prestarile de servicii efectuate s-au inregistrat in 

contabilitate in conturile corespunzatoare de plati sau incasari, dupa caz. 

 Productia neincasata la 31.12.2012   = 16.280.779,29 lei  

 cu  vechime dupa cum urmeza : intre  0-30 zile =   6.121.052,28 lei 

       intre 30-60zile =   1.450.865,56 lei 

       intre 60-90zile =      1.284.249,75 lei 

       intre 90-120 zile =       1.156.351,35 lei 

                                                               intre 120-150 zile =       1.091.242,66 lei 

       intre 150-180 zile =       848.340,2 lei 

       intre 180-210 zile =       211.616,34 lei  

      intre 210 -240 zile =       587.967,02 lei 

      intre 240-270 zile =       185.129,98 lei 

      intre 270-300 zile =       170.321,13 lei 

      intre 300-330 zile =       174.942,11 lei 

      intre 330-360 zile =       160.614,62 lei 

               peste 365 zile =    2.838.086,29 lei 

      Creantele   in suma de 15.280.900,76  provin din prestarea serviciului de 

salubritate, astfel : 

    -    asociatii de locatari  si proprietari    2.364.621,98 lei 

    -    populatie neasociata blocuri             1.957.561,16 lei 

    -    populatie neasociata case                    840.981,55lei 

    -    agenti economici                              3.535.599,92 lei 

    -    primaria Iasi                            6.582.136,15lei 

       In afara de creantele mentionate din prestarea serviciului de salubritate mai 

sunt inregistrate creante in suma de 999.878,53 lei care provin din : 

- creante camin          -    54.501,99 lei 
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- creante penalitati     -  945.376,54 lei 

 Pentru recuperarea debitelor societatea a intreprins unele masuri cum ar fi : 

- convocari la concilieri directe catre agenti economici si persoane fizice ; 

- somatii de plata si calcularea penalitatilor de intirziere ; 

- efectuarea de compensari ; 

- actionarea in justitie, unitatea avind pe rolul instantelor judecatoresti un 

numar de 1291 dosare aflate in diferite stadii de solutionare, 1701 dosare la 

executori judecatoresti, 261 in procedura prealabila de executare .  

- La finele exercitiului financiar valoarea facturilor neincasate ce depasesc 

termenul de 270 zile este de 3.343.964,15 lei pentru care s-au constituit 

provizioane in suma de 3.078.132,35 lei. 

Situatia platilor restante la 31.12.2012 se prezinta astfel : 

- furnizori sold = 2.732.515 lei 

din care restanti = 53.695 lei  –  peste 30 zile = 53.323 lei 

    –  peste 90 zile =    372 lei 

Neincasarea la timp a productiei facturate a creat dificultati in onorarea 

platilor catre furnizori la termenele contractuale si a condus la constituirea 

de provizioane pentru litigii in suma de 40.561,59 lei pentru a se evidentia in 

contabilitate toate veniturile si cheltuielile, respectiv toate creantele si 

datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale. 

Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate incat sa asigure evidenta 

analitica si sintetica a elementelor patrimoniale. 

Profitul net de la finele anului in suma de  1.085.258,96 se diminueaza cu: 

- provizionul pentru fond de participare a salariatilor la profit de  88.904 lei , 

rezultind  profitul 996.354.96 lei conform formular bilant 10 rd.85. 

Propunerea de repartizare a profitului net s-a facut conform O.G. 

64/2001, astfel : 

-rezerve legale                                                     =          44.106 lei 

-acoperirea erorilor contabile an predcedent            =        152.115,66 
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-participarea salariatilor la profit 10%                  =          88.904 lei 

-dividende 50%                =        444.519 lei 

-fonduri proprii (rezerve)    40%                 =       355.614,30 lei 

Contul de profit si pierdere 

 

Denumire indicatorului 2011 2012 

Venituri din exploatre 36.937.130 43.015.352 

Venituri financiare 122.830 245.681 

Total venituri 37.059.960 43.261.033 

Cheltuieli de exploatare 36.494.148 41.739.802 

Cheltuieli financiare 8.571 23.869 

Total cheltuieli 36.502.719 41.763.671 

Rezultat din exploatre 442.982 1.275.550 

Rezultat financiar 114.259 221.812 

Rezultat brut 557.241 1.497.362 

 

Alte Informatii 

 

1. Riscul de piata 

Este singura societate care are astfel de activitate in orasul Iasi si are contract 

de concesiune a serviciilor semnat cu Primaria Iasi pentru o perioada de 15 ani. În 

conditiile crizei financiare internationale, în România există un grad semnificativ 

de incertitudine privind evolutia mediului economic, financiar, politic si social 

ceea ce afecteaza si activitatea societatii. 

 

Acest tip de risc cuprinde : 

1.1 Riscul valutar 

Societatea este expusă fluctuatiilor de curs valutar, dar nu semnificativ 

avand in vedere ca unitatea are doar un singur contract de leasing a carei 

deccontare se face in functie de schimbul valutar al monedei euro. 

 

1.2. Riscul ratei dobanzii la valoarea justa 

Pentru  contractele de leasing poate exista riscul cresterii ratei  dobanzii, 

avand in vederea cresterea cursului de schimb valutar . 
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1.3 Riscul de pret  

Cresterea pretului la combustibil, piese de schimb, anvelope ar putea afecta 

activitatea societatii. 

2. Riscul de credit 

Societatea este expusă riscului de credit aferent creantelor, adică riscul 

înregistrării de pierderi sau nerealizării incasarilor estimate ca urmare a 

neîndeplinirii de către clienti  a obligatiilor contractuale (de plata).Societatea nu 

are credite pe termen lung. 

3. Riscul de lichiditate 

 Indicatorii de lichiditate sunt in crestere fata de anul precedent ceea ce 

indica faptul ca societatea isi poate onora datoriile curente fara a vinde active 

imobilizate si fara vanzarea stocurilor. 

4. Riscul de rată a dobânzii la fluxul de trezorerie 

La finele anului  societatea a inregistrat o  trezorerie pozitiva de 335.661 lei  

fata de inceputul anului  . 

Fluxurile de trezorerie pot fi afectate si de cresterea cursului euro avand in 

vedere contractele comerciale si de neincasarea creantelor de la clienti. 

Societatea nu a apelat la credite bancare. 

 5. Dezvoltarea previzibila a societatii 

 Principiul continuitatii activitatii este asigurat asa cum rezulta din bugetul de 

venituri si cheltuieli pe anul 2013, fluxul de trezorerie, existenta contractelor 

precum si faptul ca exista asigurat un contract pe 15 ani de concesiune a serviciului 

de salubritate. 

 De asemenea societatea si-a extins activitatea si in judetul Iasi, nu are datorii 

pe termen lung , nu a apelat la credite si are posibilitatea achitarii datoriilor fara a fi 

nevoita sa vanda active imobilizate sau stocuri. 

6. Activitatea in domeniul cercetarii si dezvoltarii  

 Unitatea nu are in derulare proiecte in domeniul cercetarii si dezvoltarii. 

7. Actiuni proprii 
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    - achizitionate in anul 2012  - 0 

    - instrainate in anul 2012   - 0 

      Prin hotarirea AGA din 12.07.2011 s-a hotarit diminuarea capitalului social cu 

suma de 284.160 lei ca urmare a restituirii  unei cote parti in natura catre actionarul 

unic, reprezentand teren si constructii aferente pe care este situat Depozitul 

controlat de deseuri menajere Tomesti si concomitent reducerea numarului de 

actiuni cu 28.416 actiuni, diminuarea capitalului social la Registrul Comertului s-a 

efectuat in anul 2012. 

8. Filiale –Societatea nu are filiale. 

 La nivelul societatii contabilitatea este tinuta la zi si este realizata pe 

calculator avind la baza documente justificative tipizate. 

 Balanta de verificare contine datele preluate din conturile sintetice iar 

balanta sintetica concorda cu cea analitica. 

 Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare sintetice la 

31.12.2012 si corespunde cu situatia reala a patrimoniului unitatii. 

 Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a 

rezultatelor s-au respectat cu buna credinta  principiile contabile din care 

enumeram: prudenta, permanenta metodelor, continuitatea activitatii, independenta 

exercitiului, intangibilitatea bilantului de deschidere. 

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. ION APOSTOL 
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