
 

   Bugetul de venituri și cheltuieli provizionat 
 

 Strategia de reorganizare a societății are la bază pe de o parte obtinerea de venituri din 

obiectul de activitate al debitoarei SC MINREGER DISTRIBUTION MEHEDINTI SRL respectiv   

 Strategia de reorganizare a societății vizează achitarea partiala a obligațiilor de plată și 

dezvoltarea activității comerciale, respectiv generarea unui flux de numerar care să permită 

acoperirea cheltuielilor viitoare, de aprovizionare și administrative. 

 Pornind de la această strategie, societatea și-a stabilit programele de activitate viitoare 

și a evaluat eforturile necesare pentru realizarea acestora. Previziunile financiare pentru 

perioada de reorganizare au în vedere 3 (trei) surse respectiv: 

1.  Activități comerciale conform obiectului de activiate, respectiv comert cu ridicata al 

altor bunuri de uz gospodaresc 

2. Incasarea creantelor 

3. Valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei conform art 7.3.2 

 În prezentul plan se utilizează principiul prudenței pentru previzionarea veniturilor și 

cheltuielilor, în sensul că: 

 Se subapreciază veniturile care se vor obține, atât pe cele din exploatare, cât și pe cele 

din vânzări de active, în raport cu informațiile din piață și cu discuțiile purtate cu 

potențialii cumpărători; 

 Se supraestimează cheltuielile ce se vor angaja pe parcursul celor 3 ani ai planului de 

reorganizare. 

 De asemenea, având în vedere rolul deosebit de important al bugetului de venituri și 

cheltuieli, se impune respectarea câtorva principii, atât la elaborarea, cât și la execuția acestuia: 

1. Principiul totalității, care presupune acoperirea tuturor activităților societății și o 

coordonare a acestora care să asigure echilibrul între serviciile funcționale și 

operaționale; 

2. Principiul menținerii solidarității dintre compartimentele societății și al convergenței 

acestora cu politica generală a întreprinderii, pentru a înlătura tendința de 

supraevaluare a importanței unor compartimente în detrimentul altora și de a contribui 

la realizarea obiectivelor strategice ale debitoarei în condiții de eficiență sporită; 

3. Principiul supleței, orice buget având sarcina de a permite adaptarea rapidă și cu 

ușurință la modificările care apar în cadrul economico-social în care funcționează 

întreprinderea și la informațiile noi privind evoluția variabilelor economice exogene 

care influențează activitatea debitoarei. 
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 Bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă, schematic, astfel: 

venituri/cheltuieli 
AN 2022 AN 2023 AN 2024I 

 
AN 2025 

     

venituri din activitatea de comerciala  550000,00 
lei 

3.300.000,00 
lei 

6.850.000,00 
lei 

8.650.000,00 
lei 

Venituri din incasari de creante 
- 

150.000,00 
lei 

250.000,00 
lei 

700.000 
lei 

venituri din vanzare de active 45000 
lei 

50000,00 
Lei 

50.000,00 
lei 

50000 
lei 

TOTAL VENITURI 595000,00 
lei 

3.500.000,00 
lei 

7.150.000,00  
lei 

9.400.000,00 
lei 

cheltuieli aferente activității comerciale 390000,00 
lei 

2950000,00 
lei 

4.150.000,00 
lei 

7200000,00 
lei 

energie, apă 10000,00  
lei 

19000,00 
 lei 

22000,00  
lei 

30000,00  
lei 

telecomunicații 5000,00 
 lei 

10000,00  
lei 

11000,00  
lei 

20000,00  
lei 

transport 35000,00 
 lei 

65000,00  
lei 

75000,00 
 lei 

130000,00 
 lei 

servicii prestate de terti 20000,00  
lei 

39000,00 
 lei 

43000,00  
lei 

100000,00  
lei 

alte cheltuieli 10000,00  
lei 

25000,00  
lei 

25000,00 
 lei 

75000,00 
 lei 

Cheltuieli de procedura 35000,00  
lei 

70000,00 
lei 

70000,00 
lei 

110000,00 
lei 

TOTAL CHELTUIELI 505000,00  
lei 

3178000,00 
 lei 

5396000,00 
 lei 

7665000,00 
 lei 

Rezultat 90.000,00 
lei 

322.000,00 
lei 

1.454.000,00 
lei 

1.735.000,00 
lei 
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