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Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetul de Venituri si cheltuieli pentru 
anul 2012 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca 
si anume: functia de previziune, functia de control a    cutiei financiare si functia de 
asigurare a echilibrului financiar al societatii.

          Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 a fost conceput ca un element de 
legatura intre bugetul de venituri si cheltuieli prelimi  t la 31 decembrie 2011 si 
bugetul previzionat  pentru anii 2013 si 2014 , respectand structura si conceptul unui 
buget multianual . Din acest motiv bugetul  de venituri si cheltuieli pe anul 2012 a fost 
intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca    bazele lui sa se stabileasca 
premizele unor cresteri sanatoase din punct de vedere economico- financiar in anii 2013-
2014 . 

           La întocmirea proiectului de buget am avut în vedere faptul ca în anul 2011, SC 
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA a realizat profit, fiind primul anul dupa 
o lunga perioada (opt  ani - ultimul an in care societatea a inregistrat profit fii   2004) în 
care s-au înregistrat rezultate financiare negative. De asemenea, am avut în vedere faptul 
ca SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA nu înregistreaza debite la bugetul 
de stat si nici credite angajate restante. În acest sens, obiectivul multianual avut în 
vedere la întocmirea prezentului proiect de buget este mentinerea unor rezultate 
economico-financiare pozitive pentru perioada 2012-2014 .

           În lipsa unui program de restructurare aprobat, pentru anul 2012 am luat în calcul la 
elaborarea prezentului proiect de buget urmatorii fact  i determinati:
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- derularea in acest moment a 48 de  contracte de închiriere si  contracte de asociere , 
contracte generatoare de venituri constante, conform anilor precedenti;

- trei active (Hotel Forum, Hotel Costinesti si un numar de 10 casute de piatra, toate 
situate în localitatea Cotinesti, judetul Constanta) negrevate de contrac   de 
închiriere/asociere, care trebuie administrate de SC BIROUL DE TURISM PENTRU 
TINERET SA în acest sezon estival, în regim propriu sau prin i   rmediul unui contract 
de management hotelier , pentru care am estimat veniturile de la nivelul anilor 
precedenti, prin raportare la veniturile obtinute când erau în vigoare contractele de 
asociere având ca obiect aceste trei active;

- loturi libere de teren în localitatea Costinesti pentr  care am estimat venituri din 
închiriere, cu conditia aprobarii valorificarii acesto a printr-o metoda competitiva, de 
catre actionarul majoritar, la nivelul tarifelor de închirire în vigoare la acest moment, 
conform raportului de evaluare;

- un numar însemnat de litigii pe rolul instantelor judecatoresti care ne determina sa 
constituim provizioanele corespunzatoare;

-      sentinta comerciala nr. 8556/28.06.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a 
VI-a Comerciala în dosarul nr. 35398/3/2009, prin care a   st admisa în parte actiunea 
formulata de reclamanta SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE 
TRANSILVANIA S.A., S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A. 
fiind obligata sa plateasca reclamantei suma de 9.166.  6 lei, reprezentând 
contravaloarea pachetului de actiuni detinute la S.C. B.T.T. S.A., precum si dobânda 
legala aferenta începând cu data de 30.04.2009 si pâna la plata efectiva a debitului si 
suma de 98.783,46 lei, cu titlu de cheltuieli de judec  a. Sentinta este executorie: SC 
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA a achitat pâna în acest moment 
2.000.000 lei  iar pe cale executarii silite SIF a val rificat pachetul de actiuni detinut de 
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA la SC Dragon Medical SA, 
respectiv un numar de 485.574 actiuni, reprezentând 20,6883% din totalul de actiuni, la 
pretul de 10,79 lei / actiune . 

Pentru mentinerea SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA pe o balanta 
financiara pozitiva am luat în calcul la elaborarea prezentului proiect de buget 
valorificarea prin vânzare, pe baze competitive, cu conditia aprobarii acesteia de catre 
actionarul majoritar, a unor active generatoare de cheltuieli, care sunt greu de 
administrat de catre SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA. Am avut în 
vedere în acest sens spatiile comerciale pe care societatea le detine in tara( sediile 
fostelor sucursale ) si apartamentele din Grupul Gospadaresc GG Nord situat în 
localitatea Costinesti, jud. Costanta. 

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 a fost intocmit in ideea 
unei de care dispune Biroul de Turism 
pentru Tineret S.A. În conditiile în care rezultatul financiar pozitiv al anului 2011 se 

administrari cat mai eficiente a resurselor
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datoreaza în parte si faptului ca au fost limitate la  inim cheltuielile societatii, pentru 
anul 2012 am mentinut acest nivel scazut al cheltuielilor precum si fondul de s  arii la 
nivelul anului 2011.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2012 s-a tinut cont 
de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare;

- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si 
modificarile ulterioare;

- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu completarile si 
modificarile ulterioare;

- Legea bugetului de stat nr.293/2011;
- Legea 329/2009 cu modificarile ulterioare privind reor anizarea unor 

autoritati  si institutii publice , rationalizarea cheltuielilor publice , 
sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeana si Fondul Monetar International ;

- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor 
operatori economici ;

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr. 287/2  0;
- OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor 

operatori economici, cu completarile si modificarile ulterioare;

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pent   anul 2012 s-a adoptat o 
in ceea ce priveste veniturile, fiind considerate doar acele 

.
Plecand de la aceasta idee, pentru identificarea venit   lor realizabile s-au folosit 

urmatoarele ipoteze de lucru:
1. Prognozarea veniturilor ce vor fi obtinute din contractele de asociere  si 

din contractele de inchiriere s-a fundamentat doar pe contractele 
incheiate anterior datei de 31.12.2011 si care raman     vigoare in cursul 
anului 2012,  suma estimata a se obtine din aceste contracte fiind de  
1.704.858 lei; pentru contractele incheiate in valuta  ursul utilizat pentru 
transformarea acestor sume a fost de 4,3 lei/ EUR si 3,3 lei/USD ;

2. La categoria de venituri din inchiriere s-a luat in calcul si suma de 
50.000 EUR, suma ce se estimeaza   a fi obtinuta din inchirerea unor 
loturi de teren, contractele de inchiriere fiind in cu   de aprobare;

Venituri 

maniera conservatoare
venituri cu o probabilitate ridicata de realizare
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3. La prognozarea veniturilor din exploatarea activelor turistice existente in 
patrimoniul societatii , active care la aceasta data nu sunt grevate de 
contracte sau sarcini, s-a luat in calcul doar un procent de 50 %  din 
contractele de turism incheiate deja pana la aceasta data cu agentiile de 
turism pentru exploatarea acestor active;

4.        Veniturile din refacturarea utilitatilor au fost estimate pentru anul 2012 la 
o valoare de 220.000 lei, suma fiind echivalenta cu valoarea cheltuielilor 
estimate pentru cheltuielile cu utilitatile ce urmeaza a fi refacturate; 

5.            Venituri din cedarea activelor.
Pentru acesta prognoza s-au avut in vedere spatiile comerciale ale societatii 
care 

, spatii 
comerciale situate in tara in locatii complet diferite din punct de vedere 
geografic, spatii care in acest moment nu genereaza ni   un fel de venit, ci doar 
cheltuieli generale de administrare;
Pentru estimarea acestor venituri s-a avut in vedere valoarea acestor spatii din 
rapoartele de evaluare intocmite in vederea vanzarii lor. 

Va prezentam in continuare o enumerare a acestor spatii cu valorile din rapoartele 
de evaluare :

Spatiul comercial situat in Deva, B-dul Decebal, bl. 1, parter,                         
jud. Hunedoara, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru                          
Tineret  S.A. sub nr. 289/26.01.2012, în suprafata de  62,80 mp, cu o valoare 
de piata estimata la 521.280lei;
Spatiul comercial situat in Piatra Neamt, b-dul Republicii, bloc A2, parter, jud. 
Neamt, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru                          Tineret  
S.A.sub nr. 286/26.01.2012, în suprafata de 142,90 mp,  cu o valoare de piata 
estimata la 327.417 lei;
Spatiul  comercial situat in Botosani, Calea Nationala, nr. 152, bloc E1, parter, 
jud. Botosani, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru                          
Tineret  S.A.sub nr. 285/26.01.2012, în suprafata de 183,40 mp,  cu o valoare 
de piata estimata la 336.102 lei;
Spatiul  comercial situat in Cluj Napoca, Piata Stefan cel Mare, nr. 5, parter 
jud. Cluj,  inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru                          Tineret  
S.A.sub nr. 292/26.01.2012, în suprafata de 158,51 mp,  cu o valoare de piata 
estimata la 375.184 lei;
Spatiul comercial situat in Zalau, bdul. Mihai Viteazu, bloc A1, parter, jud. 
Salaj, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru                          Tineret  
S.A.sub nr. 288/26.01.2012, în suprafata de    84,80 mp, cu o valoare de piata 
estimata la 165.375 lei;

•

•

•

•

•

•

•

deja au fost aprobate spre vanzare de catre Consiliul    
Administratie, urmând a fi înaintate spre aprobare în  GA
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Spatiul comercial situat in Bacau,  str. Mihai Viteazu  nr. 5,  jud. Bacau, 
inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru Tineret  S.A.sub nr. 
291/26.01.2012,  în suprafata de 366 mp,  cu o valoare de piata estimata la 
600.988 lei;
Spatiul comercial situat in Alexandria, str. Libertatii, nr. 112, bloc A7, parter, 
jud. Teleorman, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru Tineret  S.A.sub nr. 
290/26.01.2012, în suprafata de 108,88 mp, cu o valoare de piata estimata la 
164.910 lei;
Spatiul  comercial situat in Slatina, str. Primaverii, bloc FA20, sc. B, parter,  
jud. Olt, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru     ret  S.A.sub nr. 
287/26.01.2012, în suprafata de  45,07mp, cu o valoare de piata estimata la 
82.570 lei,;
Spatiul  comercial situat in Giurgiu, sos Bucuresti, bloc 104, sc. B, parter,  jud. 
Giurgiu, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru Tineret  S.A.sub nr. 
284/26.01.2012,  în suprafata de 72,20 mp, cu o valoare de piata estimata la 
142.400 lei,;
Spatiul  comercial situat in Giurgiu, sos Bucuresti, bloc 105, sc. B, parter,  jud. 
Giurgiu, inregistrat la S.C. Biroul de Turism pentru Tineret  S.A.sub nr. 
283/26.01.2012, în suprafata de 67,10 mp, cu o valoare de piata estimata la 
136.100 lei,;
Apartamente bloc GG Nord – in cazul acestror active inca nu sunt finalizate 
rapoartele de evaluare, iar in aceste conditii s-a luat in calcul o valoare 
aproximativa a unui apartament de 10.000  EUR;

Veniturile estimate a se obtine din cedarea dreptului de proprietate pentru activele 
prezentate anterior sunt de 4.142.326 lei, cheltuielile generate de vanzarea lor fiind de  
1.920.195 lei, cheltuiele reprezentand valoarea contabila ramasa de amortizat .

Desi exista un grad ridicat de certitudine pentru realizarea veniturior din cedarea 
dreptului de proprietate pentru activele enumerate mai sus , trebuie totusi precizat ca, 
indeplinirea sau nu a acestui parametru depinde si de   umite  conditii independente de 
vointa  societatii.

6. Venituri financiare  -  in prognozarea acestor venituri financiare s-a luat in 
calcul vanzarea  titlurilor de participare detinute de societate la alte entitati 
Suma estimata a fi obtinuta din vanzarea acestora este de 270 mii lei, suma 
reprezentand valoarea contabila a acestor participatii .

Veniturile financiare previzionate a fi luate in calcu  la aceasta pozitie sunt veniturile din 
vanzarea titlurilor de participare detinute de BIROUL DE TURISM PENTRU 
TINERET la Albatros ( valoare 30.230 lei) , Bascov SA ( 24.877 lei ) , BTT Calul Balan 

•

•

•

•

•

•
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( 230 lei ) , Casino Est ( 144.724 lei ) , Fabrica de   re Forum ( 67.900 lei ), Covasna 
BTT ( 1.660 lei ) , Rombulg ( 100 lei ) si Victoria International( 107 lei ). 

Pe baza datelor prezentate anterior nivelul total al veniturilor din exploatare 
prognozat a se realiza in anul comparativ cu veniturile din 
exploatare realizate in anul .

Pentru anul 2012 nu au fost  estimate venituri extraordinare, realizarea acestora 
avand un grad redus de certitudine . 

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2012 s-au avut in 
vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea 
bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 aplicabile    ratorilor economici cu 
capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel :
- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta, nefiind 
prevazute chetuieli cu donatii si sponsorizari;
- cheltuielile cu protocolul au fost estimate la nivelul anului 2011,  in valoare de 4 mii 
lei; 
- cheltuielile cu deplasarile au fost estimate strict  pentru realizarea obiectului de 
activitate al societatii;  s-a avut in vedere faptul ca societatea are o sucursala la 
Costinesti si active localizate in tara, in orase dife      care, in acest moment, genereaza 
doar costuri de administrare ;
- in ceea ce priveste fondul de salarii a fost luata in  alcul cresterea fondului de salarii cu 
3% comparativ cu numarul de personal existent la data    31 decembrie 2011, procent 
maxim ce poate fi utilizat de agentii economici care a  inregistrat profit in anul 
precedent , este de mentionat faptul ca si cu aceasta    stere, fondul de salarii va ramâne 
la nivelul anului 2011.
- societatea nu are arierate,  datoriile societatii  fii d datorii curente;

In fundamentarea cheltuielilor din Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 s-au 
avut in vedere si urmatoarele aspecte:
- in anul 2011 cheltuielile au fost reduse la minimum  in vederea incadrarii in bugetul 
societatii pentru anul 2011;
- pentru asigurarea continuitatii activitatii curente si realizarea obiectivului multianual al 
societatii este necesara gasirea unor surse de finantare, posibil contractarea unor linii de 
finantare, in vederea realizarii obiectului de activit    al societatii, in conditiile in care 
nu se vor putea valorifica prin vanzare activele mentionate anterior ;

2012 este  de  7.041 mii lei
2011 in valoare de 3.303 mii lei

Cheltuieli 
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In structura de cheltuieli au fost avute in vedere cheltuielile cu personalul , cheltuielile 
materiale, alte cheltuieli externe ( cheltuieli cu energia si a a ) , cheltuielile cu prestari 
de servicii, cheltuielile cu amortizarea, cheltuieli cu impozite si taxe generate de activele 
detinute de societate , cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata a activelor ce 
urmeaza a fi vandute, precum si cheltuielile financiare.

Cheltuielile materiale, in valoare de 160 mii lei, cup  nd cheltuielile efectuate cu 
urmatoarele componente:  materiale utilizate,  combustibilul necesar parcului auto,  
piesele de schimb. Pe de alta parte tot in categoria c    uielilor materiale sunt cuprinse 
cheltuieli cu materialele consumabile, obiectele de in   tar necesare realizarii obiectului 
de activitate al societatii.

Pentru cheltuielile cu energia si apa estimam o valoare de 329   mii lei , din care 109 
mii lei cheltuieli pentru consum propriu si 220 mii lei chetuieli cu utilitatile refurnizate , 
cresterea acestor cheltuieli fata de preliminatul la 31.12.2011 fiind  justificata prin 
cresterea preturilor cu utiliatile aferente activelor societatii. 

Fundamentarea fondului de salarii pe 2012 are la baza:
- Contractele de munca  incheiate de societate la data de 31.12.2011;
- Durata timpul de munca stabilita prin lege/contractul  olectiv de munca, aplicabil 

la nivelul unei zile 
- Structura de personal stabilita conform organigramei;
- Grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin  ontractul individual de 

munca,  prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de 
personal in raport cu:

calificarea, 
importanta si complexitatea lucrarilor ce revin fiecar   post, 
pregatirea si competenta fiecarui salariat.

           -    Valoarea sporurilor stabilite potrivit contractului colectiv de munca aplicabil;
           -    Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contr ctul colectiv de munca;

-    Durata  concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil;  
numarul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentru fiecare salariat 
functie de vechimea in munca. Vechimea in munca ce s-a luat in considerare la 
determinarea duratei concediului de odihna este aceea    care salariatii o 
implinesc in cursul anului calendaristic 2012, stabilita potrivit Legii 263/2010 
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de    gurari sociale. 

( durata normala a zilei de lucru este de 8 ore )

§
§
§
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Numarul mediu de personal s-a stabilit ca medie aritmetica simpla rezultata din 
suma efectivelor de salariati care lucreaza cu norma i    aga, impartit la numarul total 
de zile calendaristice .

Din efectivul zilnic de salariati luat in calculul num  ului mediu prognozat au fost 
exclusi salariatii cu contract individual de munca suspendat pentru concediu de 
maternitate.               

Estimarea concediului de maternitate s-a determinat in baza anunturilor facute de 
salariate catre conducerea societatii privind incadrarea in situatia prevazuta de O.U.G. 
nr. 96/2003 la art. 2 lit. c . 

Avand in vedere ca societatea inregistreaza profit pe  nul 2011, mentionam ca 
pentru previzionarea fondului de salarii pentru anul 2012  s-a luat in calcul o  crestere cu 
3%.

In calculul castigului mediu nu a fost cuprins si fondul de salarii aferent celor doi 
directori ai societatii  si nici cel aferent Consiliului de Administratie .

La rd.23 din extrasul de buget am cuprins cheltuielile cu asigurarile si protectia 
sociala, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile pentru anul 
2012, conform legislatiei in vigoare, aplicate la fondul de salarii, contractul de mandat si 
indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie, astfel:

- rd.24
- CAS 20,80%
- contributia de asigurari pt.accidente de munca si boli 
profesionale

0,178%

- rd.25
- contributia unitatii la somaj 0,5%
- fd.garantare pt.plata creantelor salariale 0,25%

- rd.26
- contributia unit.la asig.soc.de sanatate 5,2%
- fond nat. unic de asig.soc.de sanatate 0,85%

Structura de personal/Numar mediu de personal
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Tichetele de masa se acorda personalului in conformitate cu  prevederile Legii142/1998 
privind acordarea tichetelor de masa si a                    H.G. 5/1999 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa. In 
stabilirea sumei necesare am avut in vedere numarul de zile lucratoare din an din care s-
au scazut zilele de concediu de odihna, invoiri platite, etc., in conformitate cu 
prevederile Contractului Colectiv de Munca  aplicabil. Societatea acorda tichete de masa 
corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea. In 
acest sens, salariatul poate utiliza, lunar, un numar    tichete de masa cel mult egal cu 
numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate. In aceste conditii, valoarea 
previzionata pentru anul 2012  este de 32 de mii de lei, reprezentand acordarea lor 
pentru ~ 6 luni, la nivelul realizatului anului 2011.
   
    

          Rd.36 cuprinde valoarea amortizarii activelor imobilizate ale societatii in anul 2012
Amortizarea se calculeaza in conformitate cu prevederile cu HG. nr.2139/2004, 
actualizata, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 
functionare a mijloacelor fixe. 

La rd. 37 “Cheltuieli privind prestatiile externe“ am avut in vedere urmatoarele categorii 
de cheltuieli : 

-cheltuieli cu lucrarile executate de terti pentru intretinere si reparatii;
-chetuieli cu asigurarile ;
-cheltuieli cu deplasarile societatea avand o sucursala la Costinesti si active in tara 
-cheltuieli  cu comisioanele bancare;
- cheltuieli postale;
-cheltuieli cu auditul intern;
-cheltuieli cu aditul extern;
-cheltuieli cu serviciile IT necesare pentru indeplinirea prevederilor de legale de 

publicare a unor informatii pe site-ul institutiei conform OUG 109/2011 dar si pentru 
realizare unui sistem eficient de comunicare electroni  între sediul central al societatii si 
punctul de lucru de la Costinesti, respectiv cele trei active pe care SC BIROUL DE 
TURISM PENTRU TINERET SA le va administra în acest sezon estival;

- cheltuieli cu serviciile de contabilitate si consultanta financiara externalizate in 
anul 2012 ;

- cheltuieli cu chiria ( spatiu arhiva ) ;
-cheltuieli pentru mentinerea valorilor mobiliare la CNVM;
-cheltuieli cu onorariile avocatilor aferente litigiilor aflate pe rolul instantelor de 

judecata;
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-cheltuieli cu  rapoartele de evaluare pentru patrimoniul S.C. Biroul de Turism 
pentru Tineret  S.A.;

-cheltuieli cu reevaluarea anuala a patrimoniului societatii ce trebuie realizat la 
31.12.2012, pentru respectarea prevederilor legale si incadrarea in cotele minime de 
impozite si taxe locale ce urmeaza a fi datorate in an   2013;

- cheltuieli cu serviciile de anunturi pentru licitatii ;
-cheltuieli cu servicii cadastrale ;
- alte cheltuieli cu servicii. 
Tot in aceasta categorie am cuprins cheltuielile contr ctate in vederea bunei 

desfasurari a activitatii: pregatirea si calificarea personalului conform Contractului 
Colectiv de Munca, cheltuieli cu salubrizarea Sucursalei Costinesti, etc.

Rd.40 – cheltuielile de protocol in valoare de 4 mii lei, prog ozate pentru anul 2012, 
raman la nivelul  valorii preliminate a anului 2011.

La rd.39 din extrasul de buget am cuprins structura drepturilor banesti cuvenite celord 
doi directori ai   unitatii. Pentru anul 2012 am prevazut o suma 161de  mii de lei, la 
nivelul indemnizatiilor din luna decembrie 2011 .

La rd.38 “Alte cheltuieli de exploatare”  este cuprins  atat  valoarea taxelor locale 
(impozit pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor    transport), cat si cheltuielile 
reprezentand valoarea contabila ramasa neamortizata a   tivelor ce urmeaza a fi cedate, 
in suma de  1.920 mii lei.

In ceea ce priveste impozitul pe profit nu a fost luat in calcul deoarece societatea 
inregistreaza pierdere fiscala din anii precedenti care se va lua in calcul la in hiderea din 
punct de vedere fiscal a  anului fiscal 2012 . 

In ce priveste repartizarea profitului net, s-a avut in vedere urmatoarea repartizare in 
conformitate cu O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, 
companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: 
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti  ;

Sursele de finantare a investitiilor cuprind intreaga  mortizare calculata pentru 
imobilizarile corporale pe care le vom avea in patrimoniu in anul 2011. Nivelul surselor 
de investitii a fost dimensionat pentru anul 2012 in f  ctie de necesitatile societatii, in 
conditiile pastrarii echilibrului bugetar intre sursele de finantare si cheltuielile de 
investitii. Fata de preliminatul anului 2011 in anul 2 12 valoarea surselor si a 
cheltuielilor pentru investitii este la nivelul aprobatului pentru anul 2011.
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Rd. 72. Cheltuielile de investitii vor cuprinde atat      tuieli de  cercetare – proiectare, 
cat si lucrari de investitii noi, ce vor fi avizate de Consiliul de Administratie si aprobate 
de Adunarea Generala a Actionarilor societatii, conform anexei la Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli  al anului 2012.  Ele se vor realiza in limita valorica a surselor proprii de 
finantare, respectiv 700 mii lei.

Cheltuielile pentru investitii se detaliaza astfel:

lucrari de investitii la cele trei active pe care SC BIROUL DE TURISM PENTRU 
TINERET SA le va administra în sezonul estival 2012.

In aceste conditii , profitul brut prognozat a fi realizat in anul 2012 este in cuantum de 
280 mii lei . 

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectia Bugetul de 
Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

Alte cheltuieli de investitii 700 mii lei din care 700 mii lei  pentru lucrari noi , 

DIRECTOR GENERAL,
Florentina Maria IORDACHE

Compartiment Financiar –Contabil 
AM-PM EUROCONT SRL 

Oana Vilcu
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