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CAP. III INFORMAȚII FINANCIARE

Societatea are un capital social subscris vărsat de 107.470,74 lei, divizat în 10.958 acțiuni
sociale,  fiecare în valoare de 9,8075 lei  şi este condusă de Consiliul de Administraţie care are ca
principală  atribuţie  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectului  principal  de  activitate,  garantând eficienta
supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii, cu excepţia aspectelor care sunt în competenţa Adunării
Generale a Acţionarilor.

Acționarul unic este Municipiul Iași ce deține în totalitate 10.958 acțiuni, în valoare de 9,8075
lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.
Evidenţa contabilă este ţinută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Rezultatele economico - financiare realizate de Societatea Termo-Service S.A. în  trimestrul I
al anului 2021, sunt prezentate după cum urmează: 

Nr.crt. Denumire indicatori Prognozat BVC Realizat

1
Venituri totale
Venituri din exploatare
Venituri financiare

3.001
2.996

5

2.858
2.856

2

2

Cheltuieli totale
1. Cheltuieli pentru exploatare
a)cheltuieli cu bunuri și servicii
b)chelt. cu impozite, taxe etc.
c) salarii
d)alte cheltuieli de exploatare

2. Cheltuieli financiare

2.505
� 335

� 30

� 2.117

� 23

0

2.115
� 260

� 6

� 1.891

� -42

0

3 Profit brut 496 743

4 Impozit profit 64 89

5 Rezultat net 432 654

6 Productivitatea muncii 10,50 16,66

Activitatea  de  administrare  imobile  este  activitatea  principală  a  societății,  administrarea
financiară  (întocmirea  listelor  de  plată,  a  fişelor  individuale,  contabilitate),  administrarea  tehnică
(întreţinere  şi  reparaţii  cu personal calificat),  şi  administrarea juridică (consilierea şi  reprezentarea
asociaţiilor în relaţiile juridice, redactarea de acte juridice), oferind o paletă largă de serviciii la cel mai
mic tarif de pe piata de administrare din Iasi, în raport cu activitatea prestată. 

În contextul economic actual, al scăderii puterii economice a populatiei, a creșterii concurentei

neloiale, a creșterii agresivității furnizorilor de utilități în recuperarea debitelor restante în concurență

cu obiectivele strategice ale societății de menținere a clienților vechi, de creștere a numărului clienților
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noi,  de  creștere  a  salarului  minim  pe  economie  și  de  evitarea  a  disponibilizărilor  de  personal,

conducerea societății a urmărit creșterea și diversificarea portofoliului de lucrări efectuate la terți.

Structura venuturilor realizate la finele trimestrului I al anului 2021 se prezintă astfel:

Structura veniturilor
Valori absolute

(lei)
Venituri din lucrări executate și servicii prestate 2.815.702,39
Venituri din activități diverse 460,00
Venituri din despăgubiri, amenzi și penalități 38.471,3
Alte venituri din exploatare 1.594,80
Venituri financiare 2.594,57
Total venituri 2.858.823,29

Cheltuielile de exploatare au fost în trim. I al anului 2021 în suma de 2.115.444,00 lei, au fost
mai mici față de aceeași perioadă a anului 2020, când au fost în sumă de 2.229.228,00 lei. Diminuarea
acestora se datorează unei  bune gestionări a resurselor financiare ale societății, prin introducerea unui
sistem de control  al  cheltuielilor  pentru a  genera rapid economii și  a asigura competitivitatea pe
termen lung.
Cheltuielile cu personalul în anul 2021 se datorează creşterii salariului minim pe economie de la 2.230
lei la 2.300 lei pentru personalul angajat cu salariul minim pe economie.
Alte Informaţii:
1. Riscul de piaţă
SC Temo-Service nu este singura societate care are astfel de activitate în oraşul lași, își desfășoară
activitatea într-un cadru concurențial, fapt care impune îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.
 Acest tip de risc cuprinde : 
1.1 Riscul valutar
Societatea este expusă fluctuaţiilor de curs valutar, dar nu semnificativ având in vedere ca unitatea, la
sfârșitul trimestrului I 2021, nu are împrumuturi a căror decontare să se facă în funcţie de schimbul
valutar al monedei euro.
1.2. Riscul ratei dobânzii la valoarea justă
Riscul de dobândă este prezent și in ceea ce priveşte plasamentele pe termen scurt in instrumente
financiare cum sunt depozitele bancare, insa in general acestea sunt limitate la scadente scurte.
1.3 Riscul de preț
Creşterea preţului la combustibil, piese de schimb (ex. anvelope) ar putea afecta activitatea societăţii.
2. Riscul de credit
Societatea este expusă riscului de credit aferent creanţelor, adică riscul înregistrării de pierderi sau
nerealizării incasarilor estimate ca urmare a neîndeplinirii de către clienţi a obligaţiilor contractuale
(de
plată). Societatea nu are credite pe termen lung sau contracte de leasing financiar.
3. Riscul de lichiditate
Indicatorii de lichiditate sunt constanți, societatea isi poate onora datoriile curente.
4. Riscul de rata a dobânzii la fluxul de trezorerie
La  finele  trimestrului  I  al  anului  2021 societatea  a  înregistrat  o  trezorerie  pozitivă.  Fluxurile  de
trezorerie pot fi afectate si de creşterea cursului euro având in vedere contractele comerciale si de
neincasarea creanţelor de la clienţi. Societatea nu a apelat la credite bancare.
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CAP. IV ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

Activitatea  de  administrare  imobile  este  activitatea  principală  a  societății  ,  administrarea
financiară  (întocmirea  listelor  de  plată,  a  fişelor  individuale,  contabilitate),  administrarea  tehnică
(întreţinere  şi  reparaţii  cu personal calificat),  şi  administrarea juridică (consilierea şi  reprezentarea
asociaţiilor în relaţiile juridice, redactarea de acte juridice), oferind o paletă largă de serviciii la cel mai
mic tarif de pe piața de administrare din Iași, în raport cu activitatea prestată. 

a) Administrarea Financiară
Îmbunătăţirea activităţii de administrare s-a concretizat  prin profesionalizarea personalului,

creşterea gradului de informare a clienţilor cu privire la cadrul legal de organizare şi funcţionare a
asociaţiilor  de  proprietari/locatari,  acest  lucru  fiind  impus  și  de  modificările  legislative  în  acest
domeniu. Aceasta a fost concretizată prin folosirea tuturor mijloacelor de informare a clienţilor noştri:
audienţe zilnice ținute de conducerea societăţii la sediul  central, audienţe on-line prin modulul de
sesizări  al  site-ului  şi  prin corespondenţa pe contul  de facebook, în presa scrisă  şi  la televiziune,
prezentarea  de  noutăţi  legislative  prin  informări  scrise  către  preşedinţi,  prin  inserarea  lunar  a
informaţiilor pe site-ul societății.

Activitatea  de  administrare  condominii  se  realizează  prin  activități  specifice,  după  cum
urmează:

- întocmirea listelor lunare de plată, privind cheltuielile de întreținere ale condominiilor;

- gestionarea  bunurilor  și  fondurilor  bănești,  conform OMFP  3103/2017  privind  aprobarea
Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- întocmirea  și  păstrarea  evidențelor  contabile  și  registrelor asociațiilor  de  proprietari  sau
chiriași, specifice managementului financiar, în limitele termenilor ; 

- controlul  facturării  corecte  a  consumurilor  în  funcție  de indexul  contoarelor  de bloc și  al
contoarelor individuale.

- asigurarea  efectuării  curățeniei  precum  și  menținerea  acesteia  la  suprafețele  comune  ale
condominiilor;

- asigurarea curățeniei în spațiile exterioare ale condominiilor, imediat limitrofe acestora.

Activitatea de administrare condominii la sfârșitul trimestrului I 2021 se concretizează astfel:

Nr.crt.
Asociații

prorietari/locatari
Număr

contracte
Facturat

(lei)
Încasat

(lei)

1 Servicii de Administrare 535 1.729.830,01 1.080.052,44

2 Servicii de Curățenie 506 1.280.300,22 795.499,10

b)Administrarea Tehnică
Secția Întreținere Reparații  a urmărit  creşterea calităţii seviciilor de reparaţii şi întreţinere a

instalaţiilor,  repararea  teraselor  şi  întreţinerea  condominiilor.  În  acest  scop  au  fost  întocmite  și
prezentate reprezentanților asociațiilor administrate fișele tehnice și în funcție de urgența lucrărilor și
de posibilitățile financiare ale membrilor asociațiilor au fost întocmite devize estimative pentru lucrări.

Lucrările de reparaţii pentru zonele aferente proprietăţii comune executate de către formaţiile
de  lucru  ale  societăţii,  pe  baza  devizelor  estimative  solicitate  şi  acceptate  de  către  membrii
condominiilor includ reparaţii ale:
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- instalaţiilor de alimentare cu apă rece,

- instalaţiilor de alimentare cu apă caldă,

- instalaţiilor menajere,

- instalaţiilor de încălzire,

- instalaţiilor electrice,

- lucrări de igienizare subsol,

- zugrăveli casa scării,

- hidroizolaţii terase,

- confecţii metalice.
Pe parcursul trimestrului I al anului 2021 au fost realizate lucrări de reparații pe baza devizelor

estimative, dar și lucrări de reparaţii accidentale anunțate la dispeceratul non-stop al societății. Astfel
că,  Secția  Întreținere  Reparații  a  avut  o  contribuţie  majoră  asupra  activităţii  societăţii  noastre,
antrenând atât  resurse financiare  cât  si  umane importante.  Aceste  lucrări  au fost  executate  atât  la
asociații  aflate  în  administrarea  societăţii  noastre  cât  şi  la  instituţii  sau  asociaţii  care  nu  sunt
administrate de Termo-Service S.A.
La sfârșitul trim I al anului 2021, valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Lucrări Întreținere Reparații Număr lucrări
Facturat

(lei)
Încasat

(lei)

1 Lucrări la asociații administrate 577 1.729.830,01 1.080.052,44

2 Lucrări la  terți 21 19.780,17 6.243,15

c) Administrarea juridică 
Activitatea Serviciului Juridic din cadrul a societății s-a concretizat în: 

- realizarea  analizelor  de  risc  juridico-economic  a  debitorilor,  având  particularități  speciale
(persoane juridice aflate în insolvență sau radiate, persoane fizice decedate și cu proceduri
succesorale neinițiate, etc.);

- optimizarea  procedurilor  interinstituționale  în  scopul  facilitării  accesului  la  informații  de
interes public utile în valorificarea drepturilor legislative ale asociațiilor. 

- consultarea  registrelor  publice  de  informații  cadastrale  în  vederea  înscrierii  de  privilegii
imobiliare cu rang prioritar pentru debitorii aflați în proceduri executabile, în scopul garantării
creanțelor asociațiilor;

- în acțiuni de promovare și apărare a intereselor asociațiilor de locatari/proprietari administrate,
a Municipiului Iași în calitate de locator și a intereselor societății.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2021, au fost intocmite și transmise  251 notificări de plată
debitorilor, s-au promovat împotriva acestora 105 acțiuni în instanță, au fost depuse un număr de 21 de
cereri de executare, au fost încheiate 5 convenții de plată și a fost înscris un privilegiu imobiliar.

An 
Restanţe

solicitate în
instanță

Penalităţi
solicitate în

instanță

Restanţe
recuperate
(executori)

Penalităţi recuperate
(executori)

2021 339.493,56 365.827,45 102.857,41 161.174,01

Tab.  – Situația privind solicitarea și recuperarea restanţelor prin instanţele judecătoreşti (lei)
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CAP. V ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Dezvoltarea resurselor umane pe termen mediu a vizat formarea, motivarea şi coordonarea
tuturor angajaţilor societăţii. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul socieăţii,
a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice.

La sfârșitul lunii martie 2021, SC Termo-Service SA a înregistrat un număr de 169 salariați.
Sarcinile stabilite în fişa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a

putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii. 
Prioritatea resurselor umane de-a lungul acestui trimestru a fost:

� asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale societăţii;
� aplicarea  într-o  manieră  unitară  pe  întreaga  societate  a  legislaţiei  în  domeniul  muncii  şi

protecţiei sociale
� adaptarea continuă a structurii de organizare
� utilizarea mai raţională  a personalului,  prin aplicarea unui management performant si  prin

redistribuirea şi acoperirea cu sarcini a personalului existent;
� respectarea normelor de personal.

Principalele activităţi au fost  :  
� înregistrarea personalului la Inspectoratul Teritorial de Muncă prin programul REVISAL,
� întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispoziţiilor legale şi a regulamentelor unităţii,
� realizarea mişcărilor de personal în conformitate cu necesarul societății.
� urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor şi a celorlalte bonusuri prevăzute

prin Contractul Colectiv de Muncă;
� stabilirea  nivelului  ajutoarelor  şi  adaosurilor  salariale  şi  a  modului  de  acordare  a  lor  s-a

realizat prin negocieri cu salariaţii prin reprezentanţii lor, urmărindu-se respectarea încadrării
în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate.

Sporirea  productivităţii  muncii  este  posibilă  în  condițiile  actuale,  perfecționarea  organizării
muncii, îmbunătățirea activității de pregătire și perfecționare a personalului.

Măsurile luate la nivelul perioadei ianuarie-martie 2021 au vizat în special reorganizarea în
așa fel  încât  calitatea serviciile prestate să rămână la același  nivel în condițiile diminuării
numărului de salariați. 

An
Cheltuieli
salariale

(lei)

Venituri
totale (lei)

Ponderea
cheltuielilor

salariale în total
venituri

Salariaţi cu
salariul
minim

Ponderea
salariaților cu
salariul minim

2017 1.397.935,00 2.193.832,20 63,72 201 91,78

2018 1.747.373,16 2.656.008,14 65,78 105 53,5

mar. 19 1.910.192,00 2.785.010,73 68,29 123 64,73

mar. 20 1.999.283,00 2.977.652,00 67,14 117 57,63

Martie 2021 1.897.939,43 2.858.823,29 66,38 105 62,13
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În  condițiile  diminuării  numărului  mediu  de  personal  s-au  obținut  rezultate  comerciale  și
operaționale mai bune, astfel că la nivelul indicatorilor de productivitate și eficiență se poate constată
o creștere, așa cum este prezentat în tabelul următor:

An
Număr
salariați

Cifra de afaceri (lei)
Productivitate mii

lei/salariat/perioadă

Martie 2017 219 2.075.089,53 9,48

Martie 2018 198 2.403.373,67 12,13

Martie 2019 190 2.695.151,48 14,18

Martie 2020 182 2.910.842,00 15,99

Martie 2021 169 2.816.162,00 16,66

În  perioada  ianuarie-martie  2021  și-au  încheiat  activitatea  un  număr  de  19  de  salariați,
motivele principale fiind: pensionarea, încheierea perioadei determinate a contractelor individuale de
muncă sau demisia și totodată au fost angajate un număr de 18 persoane, în așa fel încât activitatea să
se desfășoare în parametri calitativi.
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