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RAPORTUL ADMINISTRATORULUI 

PE  ANUL  2017 

 

 

1.  Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe  anul  2017  ale SC SIMPRESTUTIL 

SRL  Simeria are  urmatoarea  structura: 

 

                  

Denumire indicator Suma în lei 

Total venituri, din care: 546.380 lei 

Venituri din prestari servicii 546.380 lei 

     

 

Denumire indicator Suma în lei 

Total cheltuieli,  din  care: 534.130 lei 

Cheltuieli de  personal 305.630 lei 

Cheltuieli materiale 205.000 lei 

Cheltuieli investitii   23.500 lei 

 

S.C. SIMPRESTUTIL  S.R.L., a  realizat in  anul  2017   următorii indicatori : 

 

- venituri totale                             -    512.528 lei 

- cheltuieli totale                             -    509.871 lei 

- profit brut                                                        -        2.728 lei 

- impozit pe profit                                       -             71  lei 

- profit net (pierdere neta)                              -         2.657 lei 

  

      Profitul net in suma de 2.657 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele 

destinatii:  

- rezerve legale                             -            376 lei 

- acoperirea pierderii contabile                                     -          2.281 lei 

- dividende                                        -                0  lei 

- alte rezerve                                                  -                 0  lei 

 

 

 

Suma de 509.871  lei reprezintă următoarele cheltuieli; 

 

- Cheltuieli efective generate de realizarea contractelor de prestari servicii pe 

care societatea le-a  incheiat cu diversi  clienti: cheltuieli de personal, material  

consumabile,  piese de schimb pentru utilaje, combustibili, materiale de natura 



obiectelor de inventar, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli cu 

asigurarile, cheltuieli cu matarialele consumabile,  taxe pentru  autorizari. 

- In  cursul  anului  2017,  conform  programului  de  investitii  asumat ,   s-au 

achizitionat  urmatoarele utilaje: 

 MASINA  TOCAT  CRENGI  LASKI  LS  150  DW 

 MASINA  DE  MARCAJ  RUTIER  TIP  KONTUR  50-2 

 PICAMER 

 

. 

 

 În anul 2017   SC Simprestutil SRL Simeria  a avut  un  numar de 13 salariati. 

 

  

 

 

Veniturile salariale ale personalului sunt: 

 

  

Nr. 

crt. 
Funcţia Nivel studii Salariu de baza 

1 Administrator S 1.854 

2 Economist S 1.000 

3 Mecanic M/G 1.797 

4 Mecanic M/G 1.647 

5 Zidar-Rosar M/G 2.246 

6 Tamplar M/G 1.647 

7 Electrician M/G 2.207 

8 Muncitor necalificat - 1.647 

9 Muncitor necalificat - 1.450 

10 Muncitor necalificat - 1.450 

11 Muncitor necalificat - 1.450 

12 Muncitor necalificat - 1.450 

13 Muncitor necalificat - 1.498 

        

       

 Raportul de activitate pentru anul 2017 poate fi descarcat de pe site-ul Primariei 

orașului Simeria, 

 

 

 

ADMINISTRATOR, 

 

                                                   Ec.   SARAFINCEAN  MARIUS    

                


