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RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI 

 PRIVIND VERIFICAREA ŞI CERCETAREA BILANŢULUI CONTABIL 

ŞI ANEXELOR ÎNTOCMITE LA 31.12.2012 
 

 

 Subsemnaţul MOT PETRICA, cenzor la S.C. Terma Serv S.R.L. Alexandria 

în baza mandatului încredinţat prin H.C.L 27/18.07.2008, în baza legii 31/1990 

privind societăţile comerciale republicata, am efectuat verificarea bilanţului 

contabil şi a contului de profit si pierdere pe exerciţiul financiar 2012. 

 Administraţia ne-a pus la dispoziţie la timp în acest scop, bilanţul contabil, 

contul de profit şi pierdere şi anexele, precum şi raportul de gestiune. 

Am constatat totodată prin sondaj, acte justificative, calcule, note de contabilitate, 

registre şi alţi suporţi de informaţii contabile, date tehnice operative ale 

componentelor, care împreună cu verificările ce am efectuat în perioada ianuarie – 

decembrie 2012, în cadrul activităţii de supraveghere a gestiunii ne-am permis să 

pronunţăm în cunoştinţă de cauză asupra regularizării registrelor contabile, 

concordanţei bilanţului contabil cu registrele şi balanţa de verificare. 

        În urma diligentelor şi investigaţiilor profesionale am constatat următoarele: 



 Înregistrările în contabilitate  S.C.Terma Serv S.R.L. reflectă 

realitatea patrimonială ca urmare a efectuării operaţiunii de 

inventariere prin decizia nr 74/25.11.2011    

 Stabilirea rezultatelor acestuia şi înregistrarea lor în contabilitate; 

 Veniturile şi cheltuielile au fost înregistrate pe baza documentelor 

justificative după natura lor cu respectarea Legi Nr. 82/1991 

republicata si a OMFP nr.3055/2009; 

 Drepturile de creanţă ale societăţii, precum şi datoriile faţă de 

furnizori sunt confirmate de către aceştia; Conturile din balanţa 

sintetică corespund cu soldurile din balanţele analitice; 

 Datoriile către bugetul statului, bugetul local şi bugetul asigurărilor 

sociale au fost calculate şi înregistrate conform normelor legale în 

vigoare; 

 Subvenţia acordată conform legii pentru energia termică furnizată 

populaţiei, a fost determinată cu respectarea prevederilor legale. 

         În perioada ianuarie – decembrie 2012  am efectuat sondaje, iar cu ocazia 

verificării bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere, anexelor, am examinat în 

detaliu toate operaţiunile efectuate în perioada preliminară întocmirii bilanţului. 

         Cifra de afaceri realizata la 31.12.2012 este de 1.732.528 lei inregistrand o 

pierdere de 743.665 lei. 

         La 31.12.2012 unitatea avea de incasat de la clienti suma de 4.604.979,60 

lei  din care : asociatii de locatari 2.996.887,55 lei, agenti ecomomici suma de 

167.857,62 lei si penalitati in suma de 1.440.234,46 lei.                                                                

La capitolul furnizori la finele lunii decembrie 2012 datoriile sunt in suma de 
7.711.278,41 lei, din care 50.896,97 lei furnizori de imobilizari si 7.660.381,44 lei  
furnizori interni. 

Dintre furnizorii interni , datorii mari se inregistreaza la: 
 S.C. Romgaz S.A = 7.081.218,27 lei, din care penalitati 3.093.225 lei; 



 S.C. Wirom Gas S.A.= 352.412,57 lei,facturile lunii decembrie 2012 
 S.C. Cez Vanzare SA .............................   29.498,57 lei 
 S.C. Arpechim Pitesti ..……………..…... 93.905,06 lei 
 Alţi furnizori  ..........................................103.346,97 lei 

       

         Din verificările efectuate la S.C. Terma Serv S.R.L., nu am identificat 

neregularităţi sau omisiuni relevate de natură a prejudicia caracterul fidel al 

registrelor societăţii. 

         Pe baza celor expuse mai sus comisia de cenzori recomandă aprobarea 

bilanţului contabil, contului de profit şi pierdere şi anexele la 31.12.2012. 
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