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Propunere buget venituri și cheltuieli 2022 

 

Propunerea de buget pentru anul 2022 are în vedere consolidarea poziției companiei ca 

de lider regional în piața produselor chimice. Planul este creat inainte de inceperea conflictului din 

Ucraina. 

Din perspectiva veniturilor, avem în vedere valorificarea sinergiilor existente între cele 2 

locații (Râmnicu Vâlcea și Onești) urmârind consolidarea structurii actuale de produse, cât și 

dezvoltarea portofoliului de vânzare de polioli. 

Din perspectiva cheltuielilor de exploatare (operaționale), proiecția bugetului are în vedere 

asigurarea resurselor materiale, umane și financiare necesare operării capacităților industriale 

aflate în exploatare, în vederea atingerii unei creșteri de 1.9% a volumelor de vanzare.  

Construcția bugetului și estimarea Rezultatul financiar se bazează pe un curs de 4.98 lei/EURO. 
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Din perspectiva EBITDA estimam un nivel de 521 milioane de lei reprezentand 20% din 

vanzarea produselor finite.  

Reconcilierea cu modelul Bugetul bazat pe IFRS ne arată un nivel similar pentru EBITDA 

și o diferență de 79 mil lei legată de amortizarea IFRS mai mare decat cea statutară, diferență 

care se reflectă până la nivelul rezultatului net. 

 

Raportat la cele 2 sucursale, bugetul pentru 2022 prevede un nivel de vânzare al 

produselor finite de aproximativ 2.67 miliarde de lei din care 84% provin din platforma de la 

Rm.Vâlcea și 16% din capacitățile de la Borzești.  

Din perspectiva volumelor estimăm un nivel de vânzare de aproximativ 2,43 Milioane TO 

în creștere cu 1% față de nivelul realizat al anului 2021. 
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La nivelul celor 2 sucursale proiecția bugetului de venituri și cheltuieli se prezintă astfel :   

 

         

Director Financiar 

        Adrian Dumitriu 
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