PROGRAMUL DE INVESTITII
PENTRU ANUL 2020
Pana la data de 30.09.2019 programul de investiții al anului 2019 este realizat in
proporție de 15.41%. Pana la finele anului apreciem o realizare a programului in proporție de
25%. Principalele nerealizări ale programului sunt o consecința a amânării comenzilor la un
client din Marea Britanie, amânare datorata incertitudinii generata de Brexit. Aceasta
amânare a făcut inoportuna achiziția unor utilaje ce reprezintă valoric peste 50% din totalul
achizițiilor planificate pentru anul 2019. Utilaje neachiziționate vor fi cuprinse in programul
de investiții pe anul 2020.
Valoric s-au realizat pana la finele Trim. III investiții in suma de 270.000 lei, din care pe
achiziții 143.000 lei, iar pe amenajări si alte proiecte 127.000 lei. La finele anului programul
se va închide pe o valoare apreciata de 430.000 lei.
La finele Trim. III nivelul cumulat al amortizării a fost de 1.767.640 lei, pentru Trim. IV acesta
va fi de 589.600 lei. Pe întregul an 2019 nivelul amortizării va însuma 2.357.240 lei.
Pentru anul 2020 conducerea societății propune Adunării Generale spre aprobare un
program de investiții in suma de 1.804.050 lei, echivalentul a 379.800 Euro. Programul va
satisface strict necesitățile pentru realizarea indicatorilor prevăzuți in BVC.
Acest program va fi structurat pe 2 direcții :
1. Achiziții de mașini si utilaje, softuri aferente, implementare Lean in suma totala de
1.124.800 lei, echivalentul a 236.800 Euro, din care pentru cheltuieli neprevăzute
generate in special de diverse proiecte care se materializează in cursul anului, pentru
care se achiziționează diverse mașini, scule/ dispozitive de natura fondurilor fixe, am
prevăzut suma de 152.000 lei echivalentul a 32.000 Euro
2. Amenajări ale spatiilor de producție si îmbunătățirea condițiilor de lucru in suma de
679.250 lei, echivalentul a 143.000 Euro.
Programul va fi finanțat din surse proprii, iar o parte din achiziții vor fi efectuate din surse
atrase in special leasing.
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