Bugetul CFR Electrificare, publicat în Monitorul
Oficial
27 iulie 2020
Societatea va încheia anul cu o pierdere de 10,34 milioane lei, la
venituri de aproximativ 504,38 milioane lei.
Bugetul a fost publicat în Monitorul
Oficial 651 partea I din 23 iulie, fiind
aprobat
prin
Ordinul
1016/2153/1036/2020
(Ministerele
Transporturilor, Muncii și cel al
Finanțelor).
Bugetul Electrificare CFR pe 2020
prevede pierderi de 10,34 milioane de
lei, echivalentul a aproximativ 2,13
milioane de euro. Puțin mai mică decât
cea înregistrată anul trecut. La finele
anului, filiala Companiei Naţionale de
Căi Ferate CFR SA va avea aproape
2.300 de angajați.

Venituri totale în creștere în bugetul Electrificare CFR pe 2020
În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății comerciale Electrificare
CFR SA sunt programate venituri totale în creștere față de realizările anului precedent
cu 17,47%, cheltuieli totale mai mari cu 17,05%, societatea programând încheierea
exercițiului financiar cu o pierdere de 10,34 milioane de lei, mai mică decât cea
realizată în anul 2019 cu 0,37%.
În cadrul veniturilor totale, veniturile din exploatare dețin o pondere de 100% și vor
înregistra o creștere cu 17,47 % față de anul precedent. Societatea își propune să
realizeze anul acesta cheltuieli totale în valoare de 514.727.000 de lei, în creștere cu
17,05% față de cele preliminate pentru anul 2019. În cadrul cheltuielilor totale,
cheltuielile de exploatare dețin o pondere de 100% și vor înregistra o creștere cu
17,05% față de anul precedent.

Bugetul Electrificare CFR pe 2020 prevede aproape 2.300 de angajați
Cheltuielile cu personalul au fost bugetate la 165,08 milioane de lei, din care
chletuielile de natură salarială sunt de 158,58 milioane de lei. Societatea va da în
acest an bonusuri în valoare totală de 9,75 milioane de lei. Cheltuielile aferente
contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete, se
ridică la 938.000 de lei.
Potrivit proiectului de buget de venituri și cheltuieli, numărul mediu de salariați va fi de
2.275, iar la finelele anului cifra va crește la 2.295. Câştigul mediu lunar brut pe
salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat
conform Legii anuale a bugetului de stat este de 5.163,15 lei.

Program pentru reducerea pierderilor și a plăților restante
Pentru anul 2020, societatea a elaborat un program cu măsuri concrete pentru
reducerea plăților restante și a pierderii pe anul 2020, se arată în nota de
fundamentare a proiectului de act normativ.
Anul trecut, Electrificare CFR SA a înregistrat plăți restante în valoare de 10.852.000
de lei, duble față de cele programate. Pentru anul în curs, au fost programate plăți
restante în valoare de 7.59 milioane de lei, cu o reducere de 30% față de cele
înregistrate în 2019. Valoarea investițiilor programate pentru anul 2020 este de 3,44
milioane de lei și sunt finanțate din surse proprii, respectiv din amortizare.
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