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I. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  

PENTRU ANUL 2017 

 

 În actuala structurã organizatoricã, la nivelul de activitate estimat pentru anul 2017  

veniturile si cheltuielile prevãzute a se realiza comparativ cu programul si realizãrile anului 

2016 sunt urmatoarele (in lei) : 
  

Nr.  
crt  

VENITURI SI CHELTUIELI  
Program 

2016 

 
Realizat  

2016 
 

Program  
2017 

1. VENITURI TOTALE,           din care : 2.210.600 1.933.160 2.218.750 

1.1 Venituri din exploatare, din care  2.205.600 1.897.835 2.199.250 

1.1.1        Venituri din activ. de bazã 2.205.600 1.734.315 1.873.000 

1.1.2        Venituri din alte activitati de exploatare   163.520 326.250 

1.2  Venituri financiare 5.000 35.325 19.500 

2. CHELTUIELI TOTALE,     din care : 2.396.600 2.089.887 2.273.905 

2.1 Cheltuieli de exploatare, din care: 2.396.600 2.089.887 2.273.905 

2.1.1      Cheltuieli alte activitãtii de bazã 2.396.600 1.945.728 2.172.255 

2.1.2      Cheltuieli din alte activitati de exploatare   144.159 101.650 

2.2 Cheltuieli financiare   0 - 

3. REZULTAT BRUT TOTAL, din care: -186.000 -156.727 -55.155 

3.1 Rezultat brut din exploatare,  din care: -191.000 -192.052 -74.655 

3.1.1      Rezultat brut al activitãtii de bazã -191.000 -211.413 -299.255 

3.1.2      Rezultat brut alte activitati de exploatare -  19.361 224.600 

3.2 Rezultatul brut financiar 5.000 35.325 19.500 

 

Fundamentarea proiectului de B.V.C. s-a fãcut având în vedere urmatoarele ipoteze : 

 rata inflatiei (decembrie 2016 - decembrie 2017) : 1,5 %;  

 cheltuieli cu taxa pe teren la nivelul anului 2016; 

 cheltuielile cu impozitul pe constructii : crestere cu 56.790 lei fatã de anul 2016; 

 cheltuielile cu salarii :  

 - la nivelul anului 2016 pentru luna ianuarie; 

  - o crestere cu 16% pentru perioada februarie - decembrie 2017 (crestere cu 

26.175 lei fata de anul 2016). 

 viramente la salarii calculate conform procentelor aplicate in anul 2016; 

 amortizare la nivelul anului 2016. 

Bugetul de venituri si cheltuieli corespunzator activitătii de bază pentru anul 2017, pe 

centre de profit/cost si structura specifica de venituri/cheltuieli, este prezentat în anexe.  
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1. COMERT 
 In anul 2016 a fost comercializatã o cantitate de 322.427 litri motorina cu un pret 

mediu de achizitie de 3,43 lei/litru si de vânzare de 3,69 lei/litru (adaos comercial de 7,6%). 

 Veniturile acestei activitãti au fost fundamentate luând în considerare un rulaj de 

marfã de 350.000 litri si preturi la nivelul preturilor medii înregistrate în anul 2016, respectiv 

3,70 lei/litru pret de vânzare si 3,45 lei/litru pret de achizitie. 

 In conditiile prezentate, se estimeaza ca la sfârsitul anului 2017 centrul “COMERT” ar 

putea realiza un profit brut de 87.050 lei. 

 

2. PRESTATII 

 Activitatea de prestatii cu utilaje pentru constructii se desfãsoarã cu deserventii 

societãtii si în proportie de peste 95% cu combustibilul beneficiarilor. 

Aceastã activitate are un caracter sezonier fiind foarte redusã / inexistenta în sezonul 

rece si este de asemenea influentatã de lucrãrile mai mari de constructii cu finantare de la 

bugetul de stat al caror volum a scãzut drastic începând cu anul 2013. 

In anul 2016 activitatea de prestatii a înregistrat un nivel foarte scãzut (circa 50% din 

programul BVC) 

 Veniturile au fost realizate cu doi deserventi prin prestarea a 918 ore functionare si 

182 ore stationare cu urmãtoarele tarife medii : 

- tarif ore active : 50 lei/orã; 

- tarif ore stationare : 24,5 lei/orã. 

Previzionarea veniturilor pentru anul 2017 s-a realizat luând în considerare un 

program de 1.700 ore active si 330 ore stationare, cu urmatoarele tarife : 

- tarif ore active : 50 lei/orã; 

- tarif ore stationare : 25 lei/orã. 

Cheltuielile au fost estimate luând în considerare urmatoarele elemente : 

 mentinerea a doi deserventi pentru cele trei utilaje din dotare, utilizati si în 

serviciul de pazã în perioadele când utilajele nu sunt sub contract;  

 ajustarea cheltuielilor cu materiale, piese schimb, transport, combustibili, 

asigurări, impozite, servicii terti la programul de lucru avut in vedere; 

 duratele de utilizare efective ale utilajelor pentru cheltuieli cu amortizarea. 

 In conditiile mentionate, pentru centrul „PRESTATII” la sfârsitul anului 2017 se 

previzioneaza un profit de 29.010 lei. 

 

3. ÎNCHIRIERI  

 Veniturile din închirieri pentru 2017, calculate la nivelul contractelor aflate în derulare 

la sfârsitul anului 2016, sunt estimate la circa 354.800 lei. 

 Veniturile din refurnizare utilitãti aferente contractelor de închiriere mentionate au 

fost previzionate pentru 2017 la circa 125.700 lei, astfel cã veniturile totale ale acestui centru 

de activitate vor fi de circa 480.500 lei. 

 La previzionarea cheltuielilor s-au avut în vedere urmatoarele elemente : 

 cheltuieli cu amortizarea conform duratelor rãmase de utilizare pentru toate 

activele închiriate, la care a fost adaugatã si amortizarea activelor disponibile 

pentru închiriere;  
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 cheltuielile cu impozite si taxe au fost distribuite între centrele „INCHIRIERI” 

si „CENTRAL” similar costurilor cu amortizarea; 

 tariful mediu înregistrat în 2016, majorat cu procentul inflatiei, pentru 

cheltuielile cu utilitãti. 

 In contextul ipotezelor mentionate, pentru Centrul „INCHIRIERI” se estimeaza la 

sfârsitul anului 2017 un profit de 120.705 lei. 

 

4. CENTRAL SOCIETATE 
Cheltuielile generale ale societatii au fost previzionate luând în considerare : 

 nivelul înregistrat în anul 2016 majorat cu procentul inflatiei, pentru cheltuielile 

cu materiale, combustibili, obiecte de inventar, reclamă si protocol, postã, 

telefoane, comisioane bancare; 

 cheltuielile cu impozite si taxe au fost distribuite între centrele „INCHIRIERI” 

si „CENTRAL” similar costurilor cu amortizarea; 

 cheltuieli cu asigurări, chirii la nivelul înregistrat în anul 2016; 

 cheltuieli cu amortizarea la nivelul anului 2016;  

 tarifele înregistrate în decembrie 2016, majorate cu procentul inflatiei, pentru 

cheltuielile cu utilităti. 

 Acest centru va înregistra la sfârsitul anului 2017 costuri generale ale societatii în 

sumã de 536.020 lei. 

  

ACTIVITATEA FINANCIARA 

 Veniturile financiare previzionate sunt de circa 19.500 lei si au fost calculate având în 

vedere valorificarea în 2017 a titlurilor de participare detinute de societate la Fondul ERSTE 

Bond Flexible RON. 

  In conditiile in care societatea nu are contractate credite si nu mai lucrează cu valută, 

nu au fost previzionate cheltuieli de natura financiara.  

  

 ACTIVITATEA DE VALORIFICARE ACTIVE PRIN VANZARE  

 In anul 2017 se previzioneaza finalizarea valorificarii prin vânzare a activului „Parc 

Rece nr.1”. Aceasta operatiune va determina : 

  - venituri de 326.250 lei; 

  - cheltuieli de 101.650 lei. 

 Vânzarea activului a fost adjudecatã la licitatia organizatã în 19.12.2016. 

 Societatea va continua demersurile pentru valorificarea prin vânzare a unor active, 

program aprobat în A.G.A. din 2014. 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

S.C. UTILAJ GREU S.A. 


