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Indiferent de domeniul
în care activaþi, reducerea cos-
turilor trebuie sã fie o prioritate
pentru compania dumneavoas-
tra. Nici nu bãnuiþi cât de mare
este numãrul de posibilitãþi prin
care puteþi reduce costurile ºi
cât de la indemânã vã sunt. Re-
curgeþi doar la un exerciþiu de
memorie ºi aduceþi-vã aminte
de câte obstacole aþi întâlnit la
începutul afacerii dumneavoas-
trã. Nu-i aºa cã nu le mai ºtiþi
numãrul? A fost necesar sã tre-
ceþi prin toate pentru a vã
atinge þelul. Oare cu abundenþa
de costuri, care câteodatã
depãºesc orice previziune, nu
este la fel?

Costurile influenþeaza
totul, de la randamentul com-
paniei dumneavoastrã, pânã la
preþul de raft al produsului sau
dependenþa de anumiþi furni-
zori sau clienþi. De aceea este
necesarâ reducerea lor.

Aflaþi cã posibilitãþile de
reducere a costurilor sunt mult
mai numeroase ºi mult mai
rapid de aplicat decât vã puteþi
imagina! Totul depinde de re-
sponsabilizarea factorilor direct
implicaþi.

Începând cu ediþia de
astãzi, “AOA “ împreunã cu
JBE Accountants & Taxes SRL
vã propunem o serie de articole
prin care sperãm sã inoþiem îm-
preunã cu dumneavoastra un ºir
de întruniri ºi discuþii pe speþe
din sfera domeniilor în care ac-
tivaþi, ca împreunã sã gãsim
soluþiile cele mai bune pentru
optimizarea costurilor ºi îm-
bunãtãþirea fluxului de nu-
merar.

Astfel, în acest numãr al
ziarului, ne vom apleca asupre
costurilor de transport, pornind
cu o scurtã prezentare a posi-
bilitãþilor de control al flotei
auto existente, care printr-o re-
sponsabilizare a personalului
angajat vã poate aduce o serie
de beneficii.

Vom pleca de la cazul în

care deþineþi o flotã auto.
Pentru a se putea realiza o

calculaþie corectã ºi o analizã
detaliatã a costurilor referitoare
la activitatea de transport, în
special la cheltuielile cu com-
bustibilii, se vor avea în vedere
urmãtorii paºi de urmat:
a. Stabilirea destinaþiei ºi ges-
tionarea corectã a cantitãþii de
marfã expediatã ºi a itinerariu-
lui ales.

În acest sens, se vor efec-
tua de cãtre persoana respons-
abilã analize detaliate pentru a
se putea realiza, pe cât posibil,
cuplaje la transportul mãrfii
cãtre mai mulþi clienþi. Este re-
comandat ca, pentru fiecare
itinerariu parcurs în mod con-
stant, sã se efectueze o calcu-
laþie a costurilor, bazatã pe
distanþa parcursã, durata de-
plasãrii ºi datele tehnice ale au-
tovehiculului folosit.

b. Completarea,
semnarea ºi depunerea cererii
de alimentare.

ªoferul desemnat pentru
deplasare, pe baza itinerariului
ales, va înainta cererea de ali-
mentare, pentru aprobare, per-
soanei responsabile.
Documentul trebuie completat
ºi semnat.

c. Eliberarea de cãtre
persoana responsabilã a
aprobãrii de alimentare cu car-
buranþi ºi, dacã este cazul, a
aprobãrii pentru achiziþia de
piese de schimb.

În urma cererii de ali-
mentare depuse de cãtre ºofer,
persoana responsabilã va elib-
era aprobãri pentru achiziþii de
carburanþi conform unui calcul
mediu rezultat. În cazul
depãºirii respectivei cantitãþi,
ºoferul va prezenta detaliat prin
foaia de parcurs pusã la dispoz-
iþie la plecarea în delegaþie acei
factori ce au dus la modificarea
planificãrii.
d. Eliberarea foii de parcurs ºi a
ordinului de deplasare.

Este obligatoriu ca, pentru

fiecare deplasare cu
un autovehicul ce se
aflã în proprietatea
ºi/sau folosinþa
legalã a companiei,
persoana respons-
abilã sã elibereze
cãtre ºofer o foaie de
parcurs ºi un ordin
de deplasare, docu-
mente certificate
(semnate ºi ºtampi-
late, înregistrate în
registrul de intrãri –
ieºiri ale docu-
mentelor în soci-
etate).

Ambele docu-
mente vor însoþi tot
timpul autovehicu-
lul, ºoferul având
obligativitatea de a
completa corect toate
rubricile menþionate.
Nerespectarea acestui
paragraf poate atrage
sanctiuni pe cale ad-
ministrativã, dacã
sunt menþionate în
fiºa postului.
e. Preluarea documentelor
menþionate ºi verificarea aces-
tora.

Dupã revenirea din de-
plasare, ºoferul va depune în
termen de 72 de ore cãtre biroul
administrativ foaia de parcurs
completatã ºi semnatã, ordinul
de deplasare semnat ºi ºtampi-
lat, certificat de cãtre toate
punctele (societãþi comerciale,
unitãþi hoteliere etc.) cuprinse
în itinerariului parcurs în tim-
pul deplasãrii. În acelaºi timp,
ordinul de deplasare va fi în-
soþit ºi de un scurt referat
cuprinzând obligatoriu date de-
spre scopul deplasãrii, locaþiile
din timpul deplasãrii ºi alte
puncte de interes pentru con-
ducerea societãþii (ex. eveni-
mente neprevãzute).

Personalul administrativ
va verifica documentele justi-
ficative pentru fiecare cheltu-
ialã ºi le va certifica, prin

aprobarea conducerii societãþii.
f. Întocmirea raportãrii

lunare pe baza documentaþiei
primite

Obligaþia întocmirii
rapoartelor lunare cade în
sarcina biroului financiar-con-
tabil al societaþii ºi va cuprinde
rezultatele lunare cuantificate
atât relativ, cât ºi absolut.
Aceste rapoarte trebuie sã fie
clare, explicite ºi sã stea la baza
determinãrii soluþiilor de
scãdere a costurilor.

Desigur, pe piaþa sunt
soluþii de supraveghere a
flotelor auto prin sisteme GPS,
prin care se poate urmãri poz-
iþia autovehiculelor, ruta ur-
matã ºi consumul de
combustibil. Sistemele de mon-
itorizare, împreunã cu stricta
evidenþã a cheltuielilor cu car-
buranþii ºi planificarea corectã
a itinerariului, nu pot aduce
decât reduceri de costuri ºi ben-

eficii pentru companie.
Vom sublinia doar necesi-

tatea acordãrii atenþiei cuvenite
atât paºilor premergãtori, cât ºi
rapoartelor obþinute. Factorii
urmariþi sunt de obicei extrem
de volatili, astfel ca devine
obligatorie continuitatea con-
trolului, fãrã de care manage-
mentul nu va putea lua decizii
în totalitate corecte.

AOA, împreunã cu JBE
Accountants & Taxes SRL, vã
stãm la dispoziþie cu soluþii
pentru toate nelãmuririle dum-
neavoastrã referitoare la teme
financiare ºi fiscale. În acest
sens, vã rugãm sã ne adresaþi
întrebãri sau sã ne propuneþi
subiecte noi pe adresa redacþiei
sau pe adresa de email: of-
fice@jbe.ro.
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Reducerea costurilor, o soluþie
la îndemâna dumneavoastrã

Suntem urmãriþi din ce în ce mai mult de sloganul tuturor

companiilor din piaþã, de „reducerea costurilor / optimizarea

costurilor”, o soluþie importantã ºi totodatã la îndemâna

oricãrei companii ce doreºte sã supravieþuiascã în contextul

economic actual.

Noul membru AOA Arges firma JBE Accountants & Taxes

SRL face parte dintr-un grup de firme romano-belgian, ca

are o bogata experienta internationala si isi desfasoare ac-

tivitatea in domeniul consultantei fiscale si al contabilitatii,

orientandu-se in special pe reducerea costurilor compani-

ilor, imbunatatirea fluxului de numerar si optimizari fiscale.


