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NOTA DE FUNDAMENTARE
a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012

   Prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 s-au prevazut urmatoarele: 

1.    Venituri      :           622

2.   Cheltuieli   :            

mii lei

       din care        :             din activitatea curenta :         542 mii lei

                                           alte venituri din exploatare :    80 mii lei

             Mentionam faptul ca prognozarea  cuantumului veniturilor  totale ale  anului  2012 este la 

nivelul veniturilor totale realizate la sfarsitul anului 2011, respectiv de 622 mii lei.  Comparativ cu anul 

2011, societatea ia in calcul in 2012 un venit din executare silita de 80 mii lei, reprezentand incapere 

in suprafata de 40mp (parter SC Climteh SA  ) din str. Vergului 14 A , sector 2 , Bucuresti asupra 

caruia s-a instituit sechestru de catre  de ANAF –Sector 2 in anul 2010.

     619 mii lei

               Pentru anul 2012, scad cheltuielile la suma de 619 mii lei comparativ cu suma de 879 mii lei 

aferenta cheltuielilor pe anul 2011. In aceste cheltuieli de 619 mii lei sunt incluse si cheltuielile   cu 

penalitatile  si majorarile aferente contributiilor nevirate la termenele  scadente  ,contributii ce 

preconizam a fi achitate in anul 2012. Incepand  cu anul 2011 , societatea a luat masuri de reorganizare 

a societatii prin reducerea tuturor cheltuielilor , dar in mod special a cheltuielilor cu personalul, in 

speta fiind vorba de disponibilizari de personal , diminuarea  timpului de lucru cu 16 ore/luna si 

implicit scaderea aferenta a salariului brut atat pentru categoria personalului contractual al societatii 

cat si pentru  Directorul General al acesteia.

              In lunile in care nu au existat comenzi a fost suspendata temporar activitatea de productie, 

personalul aferent sectiei de productiei fiind retribuit cu 75% din salariul brut.. Prin aceasta  ultima 

masura societatea a redus atat cheltuielile cu consumul de energie ,materie prima urmarindu-se 

valorificare stocurilor de produselor finite existente la acea data  prin vanzare . 
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                Masurile de austeritate implementate  in 2011 vor aplicate si pe parcursul anului 2012 ,

alaturandu-se si altor masuri de reducere a cheltuielilor .

                 SC Casstil SA estimeaza  in anul 2012 vanzarea unor ac ive prin executare silita ,sechestrul 

fiind instituit de catre de ANAF –Sector 2 in anul 2010 asupra activului din Sos. Vergului .nr.14A 

(suprafata costruita 40mp ) Bucuresti , sector 2 .In urma vanzarii silite se vor diminua datoriile 

societatii la bugetul de stat , si implicit  penalitatile si majorarile aferente contributiilor nevirate la 

termenele scadente . Din acest motiv cheltuielile cu p nalitatile vor creste  ,fiind singurele cheltuieli ce 

nu le putem  diminua momentan ,dar implicit ne vor infuenta rezultatul execitiului f inanciar .

3 mii lei

anul 2012 a fost apreciat la 20.

    Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca a fost 

stabilit pentru anul 2012 la suma de a implementarii masurilor de austeritate si 

in categoria  cheltuielilor de personal , respectiv diminuarea  timpului de lucru cu 16 ore/luna si 

implicit scaderea aferenta a salariului brut .

sunt prevazute a se diminua la suma de 35 mii lei la finele anului 2012 , 

conform graficului de plati cuprins in anexa nr. 5 a  BVC 2012.

3.   Rezultatul brut al exercitiului –pierdere : 

4.  Numarul mediu de salariati pentru 

305 mii lei  ca urmare 

5.   Arieratele restante 

Director General

Aurelia Camelia BOGDAN


	Page 1
	Page 2

