RAPORT ANUAL
prîvînd activitatea socîet ăţilor comercîale dîn subordînea
autoritatîî publice Iocale in anul 2016
Raportul este elaborat în baza prevederiior alin.(1) al art.58 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 10912011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi are ca scop
asigurarea transparenţei activităţii operatorilor economici din subordinea autoritatii publice locale
desfăşurată în concordanţă cu obligaţiile ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare.
Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari înregistra ţi de cei 7
operatori economici din subordinea autoritatii publice locale in exerciţiul financiar 2016, monitorizaţi
la nivelul Ministerului Finanţelor Publice.
lndicatorii economico-financiari prezenta ţi au la bază datele cuprinse în situa ţiile financiare
anuale si datele centralizate la nivelul Ministerului Finan ţelor Publice urmare a monitorizării
societatilor de interes public.

CADR U LEGISLA TIV GENERAL APLICAT
- Legea nr. 3111990 privind societ ăţi/e, republicată, cu modific ările ,i completările
ulterioare;
Ordonan ţa Guvernului nr. 2612013 privind înt ărirea disciplineifinanciare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt ac ţionari unici
ori majoritari sau de ţin direct ori indirect o participa ţie majoritară, Cu modific ări/e si
comp/etările ulterioare;
Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr. 10912011 privind guvernan ţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificări/e si comp/etările ulterioare;
vI

v Legea nr. 11112016 pentru aprobarea Ordonan ţei de Urgen ţă a Guvernu/ui nr.
10912011 privind guvernan ţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modific ări/e ,i
completările ulterioare;
v Ordonan ţa Guvernului nr. 6412001 privind repartizarea profitului /a societ ăţile
naţionale, companiile naţiona/e si societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, precum

si la regiile autonome, cu modific ările 5i completări/e ulterioare;

v Ordinul ministrului finan ţe/or publice nr. 4112014 privind reg/ementarea procedurii de
raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu
capital/patrimoniu integral ori majoritar de ţinut direct sau indirect de autorit ăţile pub/ice
centrale ori loca/e, precum ,i a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii
Raportu/ui anual conform art. 58 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 10912011
privind guvernan ţa corporativă a întreprinderi/or publice;

Structura actionariatului si obiectul de activitate principal al celor 7
operatori economici din subordineci Unitatii Administrativ Terîtoriala Municipiul
Tecuci.
SC ZONE VERZI TEC SRL TECUCI - are un capital social subscris varsat in valoare
de 3.450.200 lei divizat in 20 de parti sociale in valoare de 172.510 /eifiecare si este
detinut in proportie de 100% de catre asociatu/ unic UAT Municipiul Tecuci prin
organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci.
Activitatea principala a societatii este conform nomenclatorului CAEN: activitati
de intertinere peisagistica.

SC PIETE PREST TEC SRL TECUCI - are un capital social subscris varsat in va/oare de
200 lei divizat in 20 de parti sociale in va/oare de 10 leifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 12.2016 este urmatoarea:
ASOCIATI
Nr.parti sociale
UA T Municipiul Tecuci
19
SC Zone Verzi TEC SRL
1
TOTAL
20

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
190
10
200

Activitatea principala a societatii este conform nomenclatorului CAEN
inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

SC ECOPREST TEC SRL TECUCI - are un capital social subscris varsat in valoare de
200 lei divizat in 20 de parti sociale in valoare de 10 leifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 12.2016 este urmatoarea:
ASOCIATI
Nr.parti sociale
UA T Municipiui Tecuci
19
SC Zone Verzi TEC SRL
1
TOTAL
20

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
190
10
200

Activitatea principala a societatii este conform nomenclatoru/ui CAEN : colectarea
deseurilor nepericuloase.

SC ECOGROUP TEC SRL TECUCI - are un capital socia/ subscris varsat in valoare de
200 lei divizat in 20 de parti sociale in va/oare de 10 leifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 12.2016 este urmatoarea:
Nr.parti sociale
ASOCIATI
19
UAT Municipiul Tecuci
1
5C Zone Verzi TEC SRL
TOTAL
20

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
190
10
200

Activitatea principa/a a societatii este conform nomenclatoru/ui CAEN : alte
activitati de curatenie.

SC ZOOLAND TEC SRL TECUCI - are un capita/ socia/ subscris varsat în va/oare de
200 lei divizat in 20 de parti sociale in va/oare de 10 leifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 122016 este urmatoarea:
ASOCIATI
Nr.parti sociale
UAT Municipiul Tecuci
19
SC Zone Verzi TEC SRL
1
TOTAL
20

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
76.190
4.010
80200

Activitatea principala a societatii este conform nomenclatorului CAEN: activitati
ale gradini/or zoologice,botanice si alte rezervatii natura/e.
Sc RAMPA RATES SRL TECUCI - are un capital social subscris varsat in valoare de
200 lei divizat in 20 de parti sociale in va/oare de 10 /eifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 12.2016 este urmatoarea:
ASOCIATI
Nr.parti sociale
19
UA T Municipiul Tecuci
1
SC Zone Verzi TEC SRL
20
TOTAL

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
190
10
200

Activitatea principala a societatii este conform nomenclatorului CAEN: tratarea si
eliminarea deseurilor nepericuloase.
SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL TECUCI - are un capital social subscris varsat in
valoare de 200 lei divizat in 20 de parti sociale in valoare de 10 leifiecare.

Structura actionariatului la data de 31. 12.2016 este urmatoarea:
ASOCIATI
Nr.parti sociale
19
UA T Municipiul Tecuci
1
SC Zone Verzi TEC SRL
20
TOTAL

Procent
95%
5%
100%

Val.capital social
190
10
200

Activitatea principala a societatii este conform nomenclatorului CAEN: activitati
de pompefunebre.
ln urma transmiterii machetelor cu indicatorii economico-financiari pe anii 2015
si 2016 de catre cei 7 operatori din subordinea UAT Municipiul Tecuci s-a procedat la
centralizarea acestora rezultand situatia indicatorilor economico-financiari
prezentata in continuare.

INDICA TORII ECONOMICO-FINANCIARI

Unitate
de
măsură

Denumire indicator
-----------------Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd
100)
Total active (BS F1ORd 4+9+10 sau BL F10 Rd
25+41+42)
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd
25)
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau
BL F10Rd41)

Anul
precedent
2015

----------

-

AnuI
curent
2016

Diferente

--

2498

4893

2395

8317

8867

550

3386

3436

50

4922

5422

500

4015

3710

-305

4015

3710

-305

Datorii totale (a+b)

a) datorii cu scadenţa până la 1 an
(curente) (BSF1ORd13SaUBLF1ORd53)
b) datorii cu scadenţa peste 1 an (BS F
10Rd16sauBLF10Rd64)

o

Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30)

Capital împrumutat (credite peste 1 an)
sauBLF3ORdl45+151)

317

515

198

87

254

167

45

42

-3

0

0

0

0

o

o

0

0

(BS

Rezerve(BSF1ORd37 sauBL F10Rd91)

lmobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL
F1ORd7)
Subvenţii şi transferuri Total (c+d) *
c) subvenţii / transferuri de investitii sume primite de la buget cu aceasta
destinatie, in cursul anului
d) subvenţii / transferuri de exploatare sume primite de la buget cu aceasta
destinatie, in cursul anului

Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care:
14816

16755

1939

13777

14078

301

1676

2687

1011

637

10

-627

1331

2269

938

637

10

-627

345

418

73

o

o

o

o

o

o

1676

2687

1011

2583

2275

-308

24

0

-24

2559 1

2275

-284

259

279

20

176

570

394

0

0

0

168

540

372

Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63)

Profit brut (BS sau BL F20 rd 64)

Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 65)

Profit net (BS sau BL F20 Rd 68)

Pierdere netă (BS sau BL F20 Rd 69)

Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66)

Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67)

Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20
Rd 56)

Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)

Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 43)

Plăţi restante total (e+f)

e) plăţi restante - bugetul general
consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))
f) plăţi restante alţi creditori (BS sau BL
F30 rd (5+15+16+19+23))
-

Număr mediu lunar de personal (BS sau BL
F30 rd 24)
Număr total de personal la sfârşitul perioadei
(BSSaUBL F30rd25)
Dividende/vărsaminte de repartizat
actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203) din care:
- catre institutii publice centrale (BS sau
BL F30 Rd 204)
- catre institutii publice locale (BS sau
BL F30 Rd 205)

- catre alti actionari Ia care statul/
unitatfle administrativ teritoriale /institutiile
publice detin direct/indirect actiuni sau
participatii indiferent de ponderea acestora
(BS sau BL F30 Rd 206)
Dividende/vărsaminte virate actionarilor (BS
sau BL F30 Rd 207), din care:

8

28

20

366

39

327

324

39

-285

0

0

0

313

38

-275

11

1

-10

3451

3531

80

3451

3527

76

o

4

4

O

0

O

O

0

0

O

0

0

- dividende/varsaminte din profitul
exercitiului financiar al anului precedent, (BS
sau BL F30Rd 208), din care virate:

- catre institutii publice centrale (BS sau
BL F30 Rd 209),
- catre institutii publice locale (BS sau BL
F30 Rd210),
- catre alti actionari Ia care statul/ unitatfle
administrativ teritoriale /institutifle publice
detin direct/indirect actiuni sau participatii
indiferent de ponderea acestora (BS sau BL
F30 Rd211),
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191),
din care:

- detinut de stat prin instituţiipublice
(BSsau BL F30 Rd 192)
- deţinut indirect de societăţile cu
capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195)
- deţinut de regii autonome (BS sau
BL F3ORd 199)
- deţinut de societăţile cu capital
privat (BS sau BL F 30 Rd 200)
- deţinut de persoane fizice (BS
sauBL F3ORd2O1)
- deţinut de alte entităţi (BS sau
BL F 30 Rd 202)
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 32 sau BL F10
Rd 82)
Patrimoniul institutelor naţionale de cercetaredezvoltare (BS F 10 Rd 33 sau BL F10 Rd 83)
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor
imobUe proprietate privat ă a statului, asupra cărora
deţineţi un drept real, altul decât cel de proprietate
BLSiBS F3Ord.190

0

,

0

.

0

O

0

0

0

0

0

0!

01

0

359121

418691

5957

Valoarea de inventar a bunurilor proprietate public ă
a statului, asupra cărora deţineţi un drept de
administrare, de concesiune sau de folosin ţă cu
titlu gratuit BL si BS F 30 rd. 187+188+189

Cifrele cheie inregistrate de cei 7 operatori economici in 2016 aufost:
O CIFRA DEAFACERI NETA
REZULTATUL BRUT
O CAPITALURI PROPRII
O CAPITAL SOCIAL DETINUT DE UAT Municipiul Tecuci
O DIVIDENDE REPARTIZA TE CATRE UATMunicipiul Tecuci
O PERSOANE A NGAJA TE IN CELE 7 SOCIETATI

o

16.472 mii lei
1.638 mii lei
4.893 mii lei
3.527 mii lei
540 miilei
279

Operatorii economici care au repartizat pentru anul 2016 dividende catre
asociatul majoritar, UAT Municipiul Tecuci, sunt urmatorii:

SC CIMITIRUL ET. SRL
SCECOGROUP TECSRL
SC ZOOLAND TEC SRL
SC RAMPA RA TES SRL
TOTAL

4 mii lei
l5miilei
162 mii lei
359 mii lei
540miilei

Pe parcursul anului 2016 s-a urm ărit îmbun ătăţirea performan ţelor economicofinanciare ale societatilor publice din subordinea autoritatii publice locale.
Analizand comparativ indicatorii economico financiari realizati de cele 7 societati
publice din subordinea autoritatii publice iocale in anui 2016 fata de 2015 se constata o
crestere importanta a cîfrei de afaceri neta pe total cu 2.670 mii 1e1, de la 13.802 mii iei in
anul 2015 la 16.472 mii iei in 2026.Cresteri semnificative au inregistrat SC RAMPA RATES
SRL, SC ZOOLAND TEC SRL, SC ZONE VERZI TEC SRL, SC ECOPREST TEC SRL si SC ECOGROUP
TECSRL.
O crestere importanta s-a realizat la nivelul indîcatorului,, Rezultat brut cu 599
mii lei, de la 1.039 mii lei in 2015 ia 1.638 mii lei in 2016. Aceasta crestere s-a realizat prin
cresterea venituri/or inregistrate cu 1939 mii lei, de /a 14.816 mii lei in 2015 la 1 6. 755 mii
lei in 2016 in timp ce che/tuielile inregistrate de ceie 7 societati au crescut doar cu 301 mii
lei, de la 13.777 mii iei in 2015 ia 14.078 mii lei in 2016.
Ca urmare a masuri/or /uate de autoritatea publica /ocaia in anu/ 2016 s-au redus
pierderiie operationa/e cu 627 mii lei, de /a 637 mii lei in anul 2015 /a 10 mii /ei in 2016
(reduceri importante rea/izandu-se la SC P/ETE PREST TEC SRL, SC ZONE VERZI TEC SRL, SC
ECOPREST TEC SRL si SC ZOOLAND TEC SRL). /n ace/asi timp s-a reaiizat cresterea profitului
brut cu 1.011 mii lei, de /a 1.676 mii lei in anui 2015 la 2.687 mii lei in 2016 (cresteri
importante reaiizand SC RAMPA RATES SRL, SC ZOOLAND TEC SRL, SC P/ETE PREST TEC SRL,
SC ECOGROUP TEC SRL).
Desi profitul brut a inregistrat o crestere importanta de 1.011 mii /ei (profitul net
fiind de 938 mii lei), dividendele repartizate catre asociatu/ majoritar ai acestor societati
(UAT Municipiul Tecuci) au crescut si acestea in anul 2016 cu 372 mii lei, de /a 168 mii lei in
anul 2015 la 540 mii iei in 2016 dar nu au putut fi repartizate la niveiu/ de 938 mii iei
deoarece societatea RAMPA RATES SRL care a inregistrat un profit net de 1.500 mii lei nu a
putut repartiza dividende la nivelu/ profitului net realizat intrucat, potrivit reg/ementariior
contabi/e din OMFP 180212014 si a prevederilor din Ordonan ţa nr. 6412001 privind
repartizarea profitu/ui la societ ăţile naţiona/e, companii/e naţiona/e şi societăţile
comercia/e cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi ia regii/e autonome -

actualizata, repartizarea pe alte destinatii a profitului ramas se face dupa acoperirea
pierderilor contabile inregistrate in anii anteriori.
SC RAMPA RATES SRL a avut de acoperit pierderea contabila inregistrata in anii
2013 si 2014 ca urmare a masurilor dispuse de Camera de Conturi a Judetului Galati ,de
inregistrare a redeventei datorata Municipiului Tecuci pe perioada scutita (2013-2014) in
mod ne/egal prin HCL. Aceiasi situatie este si la SC PIETE PREST TEC SRL.
Deasemeni se observa o reducere a datoriilor totale inregistrate de aceste societati
cu 305 mii lei, de la 4.015 mii lei in 2015 la 3.710 mii lei in 2016 (mare parte din aceasta
datorie reprezentand-o redeventa datorata Municipiului Tecuci de SC PIETE PREST SRL ,ca
urmare a masurilor dispuse de Camera de Conturi a judetu/ui Galati de inregistrare a
redeventei pe perioada scutita nelegal precum si datorii cu scadenta mai mica de un an
inregistrate de SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL).
Ca un aspect pozitiv se constata si o reducere a platilor restante cu 308 mii lei de la
2.583 mii lei in anul 2015 la 2.275 mii lei in 2016. Societatile nu inregistreaza plati restante
catre bugetul general consolidat.
Participatia Municipiului Tecuci la constituirea capitalului socia/ la aceste societati
s-a majorat cu 76 mii lei de la 3.451 lei in anul 2015 la 3.527 mii lei in anul 2016 ca urmare
a crestereii participatiei la SC ZOOLAND TEC SRL. Si va/oarea bunurilor concesionate catre
aceste societati a crescut cu 5.957 mii lei,de la 35.912 mii lei in anul 2015 la 41.869 mii lei
in 2016.
De remarcat ca toate aceste cresteri ale indicatorilor economico-financiari analizati
aufost realizate in conditiile reducerii numarului mediu de personal cu 5 salariati. Numarul
tota/ de personal la sfarsitu/ anu/ui 2016 afost totusi mai marefata de anul 2015 cu 20 de
salariati datorita angajarilor din luna decembrie 2016 de la SC ECOGROUP TEC SRL, dar
acestia nu au contribuind in mod semn,ficativ lci cresterile inregistrate ale indicatorilor
economico-financiari realizati datorita perioadei mici in care au activat.
ln concluzie se poate observa, din analiza indicatorilor economico-financiari
prezentati de fiecare operator in parte, o îmbun ătăţire în anul 2016 a principa/i/or
indicatori economico-financiari realizati de acestia, ceea ce demonstreaz ă că activităţile
manageria/e desfă urate în anul 2016 au dus la o performan ţă generală a acestor societati
publice şi că măsurile structurale pentru îmbun ă tăţirea poziţiei financiare

si eficien ţa în

exploatare au condus la rezultatul scontat.
Toate situatiile financiare, aferente anu/ui 2016 de /a cele 7 societati din subordinea
UAT Municipiul Tecuci, au fost supuse auditului statutar prevazut, pentru acesti operatori
economici, de art.34 din Lege nr.821 1991 a contabilitatii (actualizata) si de OMFP nr.
180212014. Auditul statutar a fost efectuat de auditori inregistrati in Registrul Camerei
Auditorilor Financiari din Romania, opiniile exprimate in rapoartele de audit fiind ,,fara

rezerve in cazul societatilor ZONE VERZI TEC SRL, PIETE PREST TEC SRL, ECOPREST TEC SRL,
ECOGROUP TEC SRL, CIMIT/RUL ET.SRL si ,,cu rezerve

in cazul societatilor RAMPA RATES

SRL siZOOLAND TECSRL.

lntocmit,
CONSILIER SUPERIOR
Ec. Dascălu lonică

