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NOTA DE FUNDAMENTARE
- rectificare bugetara pe anul 2017-

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii noastre a fost intocmit
in formatul si structura impusa de OMFP nr.20/ 07.01.2016.
Bugetul are la baza cadrul legislativ la aceasta data, iar la
fundamentarea lui s-a avut in vedere realizarile anului precedent dar in
special modificarile factorului cantitativ si calitativ al volumului de
activitate.
De asemenea, la intocmirea bugetului s-a tinut cont de conjunctura
actuala din piata serviciilor de paza, caracterizata de o concurenta puternica,
dar mai ales de o concurenta neloiala (nu se poate desfasura o activitate
legala cu un tarif care nu acopera nici salariul minim pe economie).
Fata de contextul prezentat mai sus, unitatea a calculat si
fundamentat fiecare element din structua bugetului impusa de OMFP nr.20/
07.01.2016.
Astfel, calculul veniturilor are la baza situatia contractelor de paza
valabile la aceasta data.
Diminuarea veniturilor a survenit ca o consecinta a pierderii unor
contracte, urmare diminuarii bugetelor unor clienti cum ar fi : Centru
Cultural Educativ Mioveni, Servicii Edilitare Mioveni, Primaria Popesti etc,
clientii respectivi nemaiputand respecta clauzele contractuale.
Acest fapt a determinat reducerea cheltuielilor salariale, dar si a
cheltuielilor cu bunuri si servicii, in conditiile in care de la 01.09.2017 a
intrat in vigoare prevederile OUG 60/2017, care obliga unitatile la plata
fondului de handicap.
Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt bugetate la un nivel de
130 mii lei. fata de 155 mii lei Aceste cheltuieli au fost bugetate la un nivel
minim, astfel incat sa asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii .
Acestea sunt formate din :

- cheltuieli de posta si telefon (fiecare obiectiv este dotat cu telefon
pentru anuntarea in timp util a evenimentelor ce se pot petrece)
- cheltuieli de prestari servicii pentru interventii si monitorizare la
obiective( nu avem un serviciu propriu, avem contract incheiat cu alta
societate)
- cheltuieli cu verificari medicale periodice, obligatorii conform legislatiei.
- cheltuieli cu comisioanele bancare
- cheltuieli cu combustibilul necesar deplasarilor in teren, verificarilor
periodice ale agentilor din posturi (prestam servicii de paza la obiective pe
toata aria judetului Arges)
cheltuieli cu formarea profesionala conform art.44 alin.4 din H.G.
301/2012.
Repartizarea profitului net s-a facut in conformitate cu OG nr.64/2001,
alocand in buget peste 50% la dividente catre asociatul unic- S.P.J.P.O
Arges (4 mii lei). Diferenta de 3 mii lei reprezinta profitul nerepartizat
ramas la dispozitia societatii .
Pentru anii 2018 si 2019 proiectia bugetara respecta aceeasi structura a
cheltuielilor si veniturilor, cu o tendinta de crestere usoara a veniturilor,
rentabilitatea proiectata avand in vedere conjuctura pietii serviciilor de paza.
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