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OBIECTIVELE STRATEGICE, 

BUGETUL DE VENITURI  ŞI CHELTUIELI   

PENTRU ANUL 2019 

 

 

 

A. Obiective strategice si de business 2019 
 
 Obiectiv strategic: 

Realizarea profitului pentru actionari prin cresterea cifrei de afaceri si prin eficientizare 
operationala.   
 
 
 Plan de actiune: 

 Imbunatatirea continua a calitatii portofoliului de produse; 

 Modernizarea produselor existente si adaptarea lor la evolutia si cerintele fermierilor; 

 Dezvoltarea de produse noi; 

 Completarea gamei prin aducerea in distributie a unor produse complementare; 

 Fidelizarea si maturizarea retelei de dealeri; 

 Promovarea activa in randul fermierilor; 

 Adaptarea politicii comerciale in vederea stimularii partenerilor atat pentru volum cat si 
pentru calitatea reprezentarii; 

 Steyr: Dezvoltarea retea subdealeri si service; 

 Implementarea unui plan de comunicare eficient. 
 

B. Programul de investitii 
 

Programul de investitii prognozat a se realiza in anul 2019 este in suma de 163,5 mii EUR pentru 
care se vor aloca fonduri din surse proprii. 
    

Obiectivele cuprinse in Programul de investitii 2019 urmaresc: 
 

 Inlocuirea utilajelor uzate moral si fizic; 

 Cresterea nivelului calitativ al reperelor stantate si ambutisate; 

 Cresterea sigurantei retelei de gaze naturale; 

 Protejarea bunurilor materiale si a valorilor   

 Dotarea cu matrite si SDV-uri; 

 Infiintarii unui atelier de service pentru tractoare; 

 Inlocuire autoturisme uzate fizic . 
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C.  Bugetul  de Venituri si Cheltuieli  pentru anul 2019 
 

Functionarea societatii in baza principiului continuitatii activitatii, armonizarea obiectivelor pe termen 
scurt cu obiectivele pe termen lung au determinat ca fundamentarea Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli – 2019 sa  aiba la baza abordarea urmatoarelor ipoteze de lucru:  

 tendintele manifestate in piata de masini si echipamente agricole; 
 distributia produselor complementare; 
 prognozele avute in vedere pentru anul 2019; 
 nu au fost estimate influente pentru care nu exista informatii certe de anticipare. 

 
BUGET 2019 

       (milioane lei) 

INDICATORI Realizat 2018 
(milioane lei) 

BVC 2019                                      
(milioane lei) 

0 1 2 

Cifra de afaceri bruta 34,3 39,1 

Comisioane acordate distribuitorilor -2,7 -3,1 

1.Cifra de afaceri  31,6 36,0 

2.Alte venituri operationale 0,6 0,5 

3.Cheltuieli din exploatare - total, din care: -28,5 -33,5 

a)Costul aferent bunurilor vandute -17,3 -19,6 

b)Chetuieli privind utilitatile -1,0 -1,2 

c)Cheltuieli administrative si alte cheltuieli operationale -2,9 -3,1 

d)Cheltuieli salarii contributii si alte cheltuieli asimilate -7,5 -8,1 

e)Ajustare de valoare privind imobilizarile corporale si 
necorporale -1,4 -1,5 

f)Castig din cederea imobilizarilor 0,1 0,0 

g)Castiguri/pierdere din reevaluare 1,6 0,0 

4.Rezultatul din exploatare 3,6 3,0 

5.Venituri financiare  0,1 0,1 

6.Cheltuieli financiare -0,3 -0,3 

7.Rezultatul financiar -0,2 -0,2 

8.Venituri totale 32,3 36,6 

9.Cheltuieli totale -28,8 -33,8 

10.Rezultatul inainte de impozitare 3,5 2,8 

11.Impozit pe profit -0,3 -0,4 

12.Rezultatul net  3,2 2,4 

13.Program de fabricatie 15,1 11,7 

 
Principalii indicatori de performanta din  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019: 

         (milioane lei) 

 Cifra de Afaceri 36,0 

 Venituri totale 36,6 

 Cheltuieli totale                                                              -33,8 

 Profit net                                                2,4 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, 

PRESEDINTE 

Aurelian Mirea Radu Trifa 


