Noti raport
la darea de seami anual5 pe anul 2017

Intreprinderea pentru Silviculturd $olddneqti (in continuare i.S.;otOdneqti)
este succesor de drept al intreprinderii de Stat pentru Silviculturd
$oldlnegti, create
pentru gospoddrirea qi administrarea fondului forestier qi cinegetic, prin ordinul
Serviciului Silvic de Stat nr.150 din 02.03 .2010.
i.S.gotAaneqti a fost inregistratd la Camera inregistrdrii de Stat la 28.Il.lgg4
conform certificatului de inregistrare seria MD nr.I6101924. Statutul , in baza
cdruia activeazd, intreprinderea pentru Silviculturd $olddnegti a fost inregistrat la
Camera inregistrdrii de Stat Ia 28.11.1994 cu nr.16101 9240 qi aprobat prin ordinul
Agen{iei "Moldsilva" nr.168 din 14.06.2014.

Activitatea i.Sgolddnegti este reglementatd de Codul Silvic nr.897-XIII din
2I.06.1996 (cu modificdrile qi completdrile ulterioare), Legea nr.l46-XIII din
16.04.1994 cu privire la intreprinderea de stat, Legea nr.845-XII din 13.01 .1992 cu
privire la antreprenoriat qi intreprinderi gi de statutul propriu.

Patrimoniul gestionat de tntreprindere
intreprinderea igi desfbgoar d, activitatea de intreprinzritor pe baza proprieta{ii
de stat transmisd in gestiune de cStre fondator (in prezent Agenlia "Moldsilva").
Potrivit datelor indicate in statut, suprafafa terenului atribuit intreprinderii
constituie l5042ha,iar valoarea capitalului social - 4444,6 mii lei.
Conform prevederilor pct.6 din statut, i.S.golddneqti realizeazd urmdtoarele
genuri de activitate:
/ Administrarea gi gestionarea fondului forestier qi cinegetic, precum qi
altor obiecte ce constituie patrimoniul aflat in gestiunea intreprinderii;
/ Aplicarea regimului silvic qi exercitarea controlului departamental
(inclusiv a prevederilor art.21 din Codul silvic) asupra aplicirii acestuia in toate
pddurile fondului forestier, precum qi in vegetafia forestierd din afaraacestuia;
/ Asigurd paza pddurilor gestionate impotriva tdierilor ilicite de arbori,
furturilor, distrugerilor, incendierii, pdgunatului ilicit gi altor acfiuni pdgubitoare,
asigurd personalul responsabil de paza pddurii, in mod gratuit cu echipament,
arrr'e, munilii, uniforme de serviciu de model stabilit;
r' Asigurd valorificarea ra[ionaIi a produselor qi serviciilor forestiere prin
aplicarea tehnologiilor moderne qi ra{ionale de recoltare;
r' DesfE$oard alte tipuri de activitate care nu contravin scopurilor statutare pi
legislafiei in vigoare.
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Structura orgarizatoricd a i.S.;otadneEti este compusd din 4subdiviziuni, care
la rindul lor se impart in sectoare qi cantoane. In componen{a intreprinderii sunt
incluse:
- Ocolul
- Ocolul
- Ocolul

silvic $olddnegti;
silvic Oliqcani;
silvic Ciniqeu{i;

- Seclia de prelucrarea lemnului

Eviden{a contabild a entitdlii este linutd in conformitate cu regulile generale
obligatorii a contabilitdlii gi de raportare financiarS, prevdzute de Legea
contabilitefii nr. 1 1 3 -XVI din 24 .04.2007 , Standardele Nalionale de Contabilitate gi
alte acte legislative qi normative.

Administratorul intreprinderii este desemnat d. Anatolii Cojocari

Consiliul de administrafie este desemnat de cdtre Agenlia,,Moldsilva" , in
baza Ordinului Nr226 din 15.09.2017, in componenla a 7 persoane:
P re;

edinte - d. Mamai lulian-qef Serviciul

regene rdri,pazd,protecfia

pdduriigi gospoddria cinegeticd, Agenfia" Moldsilva"

membru

- d.$endila Maria-qef Direc{ia parteneriat public-privat,
Agenlia Proprietdlii Publice, Ministerul Economiei

membru -

d.

furcan Dina-consultant cabinetul Ministrului,

Miniserul Finanlelor

membru - d. Botica Vasile-Eef-adjunct Direclia generalS sintezd
bugetard,Ministerul Finanlelor

membru - d. Timofti Dina-auditor intern Serviciul audit intern,
Agenfia ,,Moldsilva"

membru -

d. Domenti Tatiana-consultant superior Direclia buget,

finale qi evidenld contabild, Agenfia,,Molsilva"

membru -

d. Pan[ Ala-contabil-qef iS $olddne;ti

Marimea indemnizatiei stabilite de cdtre fondador este de 3000 lei lunar.
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Analiza veniturilor din vtnzdri
i.S. ,,intreprinderea pentru Silvicultura $olddneqti" a inregistrat in anu|2017
venituri din vinzdri in mirime de 20529,3 mii lei, ceea ce constituie cu 2,5%o mat
mult fa15 de perioada de gestiune precedentd. Planul de venituri din vinzdri a fost
indeplinit cu l,03Yo sau cu 642,2 mii lei, respectiv in silviculturd s-a indeplinit cu
1106,5 mii lei. Veniturile principale au fost inregistrate de la comercializarea
masei lemnoase cu cota predominantd de 73o/o din totalul vinzdrilor. Ponderea
veniturilor din alte realizdri este urmdtoarea: servicii prestate 0,IoA,producJia din
activitate industriall,gyo, produselor agricole qi accesorii 3,}yo .
An aliza rezultotelor Jin anciure Si rentabilitdlii

in anul 2017 i.S. ,,intreprinderea pentru Silviculturd

$olddneEti"a oblinut
profit net in mdrime de 1101,9 mii lei, ceea ce reprezintd o majorare cu 967,3 mii
lei fa15 de cel planificat. Aceastd majorare a fost condilionatd de o cregtere a
rcalizdrii masei lemnoase. Alte venituri operafionale au fost oblinute in sumd de
2994,8 mii lei, inclusiv alocalii bugetare in sumd de 2338,7 mii lei
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Cheltuie1i1eaministrativeinanuI20|7auconstituit3991,9mii1ei,fiind
planificate3783,4mii1ei.Abateri1eaufostcu208,5mii1eidincauzaacorddrii
premiei angaj alilor intreprinderii.

Planul de consumuri gi cheltuieli in perioada de raport a fost indeplinit cu
ror%.
scriptic al personalului a fost de 184 persoane, cu
fondul de salarizare calculat de 11064,1 mii lei, incusiv Consiliul de administrafie
249,0 mii lei. Salariul mediu lunar la un lucrator constituie 4870lei sau culIo/o mai
mare de cel planificat' Ponderea fondului de salarizare in cheltuielile de producere

in anul 2017 numdrul

este

de

,

53,49Yo.

Rata rentabilitdlii economice
financiare de 65.73Yo

in anul 2017

este de 3,32o/o,iar rata

rentabilitdlii

Analiza activelor disponibile Si a rotaliei acestora

in structura activelor entitdtii

prevaleazd, mijloacele fixe,active
circulante,stocuri de marfuri si materiale, astfel ponderea patrimoniului cu
destinatie de productie in suma totala a activelor intreprinderii constituie
0.63oh.,rata activelor curente este de O,37o/o,Ceea ce caracterizeaza in ansamblu
cresterea potentialului intreprinderii.
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-Rata activelor imobilizate constitu e 0,37
-Rata activelor circulantei constitu

e

Yo,

0,63Yo

-Rata creanlelr in valioarea totalS activelor constitue O,Isyo

-Rata creanlelor curente in valoarea activelor circulante constitue 0,24Yo
Creanlele comerciale constituie 8,12 o/o, alte creanle I6,32Yo din valoarea
total| a activelor circulante. Creanlele intreprinderii s-au majorat fald de anul
2016 cu 393,5 mii lei.
Stocurile de produse qi produclie in curs de execulie s-au majorat cu 200,I mii lei

Analizu surselor de finanlare

La inceputul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit
(75,27) din totalul pasivelor, la sfirqit
cl5,37Yo sau cu 617,7 mii lei.

-

69,9Yo Fa!6 de anul precedent sa majorat

Cota datoriilor curente constitue 30,12 o/o d\n totalul pasivelor. Datoriile
curente ale intreprinderii s-au majorat, fiind la inceputul anului 2447,2 mii lei,iar
la sfirqitul anului 3474,6 mii lei sau cu 42Yo mai mare fald de anul precedent:
- datoriile comerciale s-au majorat cu 63,7 miil,ei sau 1l,0yo fald de anul
precedent din cauza datoriilorfald de ICAS 450J mii lei (12,9 ) din total datorii
curente, care au fost calculate, dar nu au fost achitate;

- avansurile primite curente s-au majorat cu 725,8 mii lei, constituind la
inceputul anului 158,3 mii lei, iar Ia finele anului 884,1 mii lei sau (25,45% ) din
total datorii curente;

- datoriile fa!6 de personal s-au mojorat cu 277,0 mii lei, constituind la
inceputul anului 1032,7 mii lei, iar Ia finele anului 1309,7 mii lei sau (38,0% ) din
total datorii curente,.
- datoriile privind asigurdrile sociale qi medicale s-au majorat cu 10,3 mii lei,
constituind la inceputul anului 289,I mii lei, iar la finele anului 299,5 mii lei sau
(9,0oA ) din total datorii curente;

- datoriile fa!6 de buget s-au micgorat cu 59,2 mii lei, constituind la
inceputul anului 379,3 mii lei, iar la finele anului 320,0 mii lei sau (0,09% ) din
total datorii curente;

- alte datorii curente s-au majorat cu 9,8 mii lei, constituind la inceputul
anului 6,6mii tei qi la finele anului 16,4 mii lei sau (0,00I% ) din total datorii
curente.
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Analiza nivelului de lichidilate Si aflaxurilor de numerar

Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat urmdtoarele tendinle de
modificare a ratelor de lichiditate. in particular, lichiditatea curentd (active
circulante/datorii curente), care la inceputul anului 2017 a alcdtuit 2,65, spre finele
anului s-a micqorat pind \a2,7.
Cu o evolufie similard se prezintd gi lichiditatea intermediard f(numerar * investilii
financiare curente * creanle curente)/datorii curente]. Dacd la inceputul anului
2017 aceastd ratd a constituit (0,57 ) atunci la finele anului lichiditatea
intermediard s-a micqorat pind la (0,51).

La cel mai scdzut nivel, in comparatie cu intervalul cerut (0,2-0,25), se claseazd
lichiditatea absolutd (numerar ldatorii curente). Aceastd ratd nu corespunde
cerin{elor atitlainceputul (0,00), cdt gi la sffirgitul anului 2017 - (0,00),
I-a i.S. ,,intreprinderea pentru silviculturd $olddneqti" in anul 2017 se observi
un decalaj de micgorare a profitului net, inregistr6nd la finele anului cu o valoare
de 1101,9 mii lei fatd de anul 2016, unde anul s-a finalizat cu profit net in sumd de
1615,5 mii lei.

Astfel pe parcursul anului 2017 la intocmirea Situatiilor Financiare nu au fost
identificate incertitudeni semnificative care ar putea pune la indoiala in mod
semnificaiv capacitatea entitatii de a-si continua activitatea.

Pentru perioada anului 2018 sa-au planificat:

- Venituri totale in sumd de 17707,9 mii lei

-Cheltuieli totale : in sumd de 17493,7 mii lei
-Profit brut in sumd de 214,2 mii lei
-Profit net in sumd de 188,5 mii lei
-Num5rul de personal 176,5 persoane
-Fondul de retribulie amuncii in sumd de 10530,3 mii lei, inclusiv

Consiliul de Administralie in sumd de252,0 mii lei
-Salariu mediu lunar 4798Iei

Director

A.Cojocari

Contabil-qef

A. Pand

