
 

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT  
CU PRIVIRE LA REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE ALE 

 SOCIETATII ANTIBIOTICE SA IASI PENTRU ANUL 2009 

 
Activitatea firmei in anul 2009 s-a desfasurat in conditii dificile datorate crizei economico-

financiare cat si datorita subfinantarii sistemului sanitar. Incasarea cu dificultate a creantelor din 
sistem a determinat cresterea duratei medii de recuperare a contravalorii medicamentelor  
valorificate la aproape 300 zile. Toate acestea au avut o influenta negativa asupra fluxului de 
numerar in general in partea a doua a anului trecut, situatie care continua si in acest an ca urmare a 
mentinerii in vigoare a prevederilor HG 1088/2009 prin care au fost majorate termenele de 
decontare a medicamentelor gratuite si compensate cat si a celor consumate in unitatile spitalicesti. 

In conditiile prezentate, societatea a realizat o crestere a cifrei de afaceri, comparativ cu 
anul anterior de 2% de la 215,8 milioane lei la 219,8 milioane lei. 

Atentia principala in cursul anului anterior a fost acordata optimizarii stocurilor de produse 
finite aflate atat la distribuitori cat si in depozitul firmei in vederea reducerii imobilizarilor de 
resurse financiare. Acestui fapt i se datoreaza inregistrarea unor venituri din exploatare mai mici cu 
aproximativ 5% decat cele obtinute in anul 2008 dar in schimb profitul din exploatare inregistreaza o 
crestere de 5% de la 25,3 milioane lei la 26,7 milioane lei. 

Profitul brut preliminat pentru anul 2009 este de 15,6 milioane lei comparativ cu anul 
anterior cand a fost de 13,4 milioane lei ceea ce reprezinta o crestere cu 17%. 

O grija deosebita a fost acordata si celorlalte elemente de cheltuieli care concura la 
realizarea produselor finite. 

Valoarea capitalului propriu in 2009 a crescut la 255,01 milioane lei cu 3,3% fata de anul 
2008. 

Valoarea creantelor a crescut in anul 2009 la 182,5 milioane lei cu 46% fata de 2008 ca 
urmare a cresterii termenului de decontare a medicamentelor gratuite si compensate cat si a celor 
consumate in unitatile spitalicesti si a subfinantarii sistemului de sanatate. 

In domeniu investitional cu toate greutatile intampinate specifice acestei perioade, in anul 
2009 am demarat investitiile pentru o noua capacitate de productie a carei valoare este estimata la 
aproximativ 9 milioane euro, ce urmeaza a fi pusa in functiune in anul 2012. 

Cu toate influentele mai putin favorabile caracteristice pietei farma in anul 2009, bilantul 
contabil al societatii reflecta in continuare acea situatie favorabila inregistrata si in ultimii ani 
aspect ce reiese din valorile inregistrate de principalii indicatori ce exprima starea de echilibru 
economico-financiar. 
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