Nota privind completarea programului de investiții
aferent exercițiului financiar 2020
În exercițiul financiar 2020 Transilvania Leasing ș i Credit are aprobat urmatorul
program de investitii :
Valoare estimată
Surse de
Obiectiv investiții
RON
finanțare
1 Modernizare infrastructură hardware
25.000
Proprii
2 Modernizare infrastructură software
50.000
Proprii
25.000
Proprii
3 Investiții neprevăzute
TOTAL
100.000
Obiectiv 1 – Modernizarea infrastructurii hardware vizează update-ul rețelei IT prin
achiziția de echipamente de tip: PC, server, echipamente periferice, echipamente
securitate rețea, echipamente multifuncționale imprimare, etc, pentru înlocuirea
echipamentelor IT uzate fizic sau moral.
Obiectiv 2 – Modernizare infrastructură software vizează update ș i extindere
implementare software existent ERP (Enterprise Resource Planning), care asigură
gestiunea ș i coordonarea integrată a proceselor ș i fluxurilor specifice companiei
noastre, în vederea optimizării acestora.
Obiectiv 3 – Investiții neprevăzute vizează acele posibile investiții de realizat în
exercițiul financiar următor, care nu au fost identificate la momentul aprobării
programului de investiții, a căror necesitate survine ulterior aprobării, iar angajarea
lor se realizează prin decizie a Consiliului de administrație, la propunerea conducerii
executive.
Supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completarea
programului de investiții pentru exercițiul financiar 2020 cu obiectivul descris mai jos:
Valoare estimată
Surse de
RON
finanțare
4 Achizitie autoturisme
143.000
Proprii
TOTAL
143.000
Obiectiv 4 – Investiții mijloace fixe se refera la achizitia a doua autoturisme folosite
în desfasurarea activitatii curente a societatii.
Obiectiv investiții
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