Anexa 8.1 la Contract
Raport Lunar de Constatare
Raport Lunar de Constatare
Luna: ................... Anul :....................
Nr

Concept

Valoare

crt

I

Cheltuieli totale CE (la nivelul cheltuielilor totale din structura
pe elemente de cheltuieli a tarifului mediu ofertat/aplicat)

II

Profit rezonabil Pr (4,23% din CE)

III

Venituri totale V, din care:

Venituri din vânzări de Titluri de călătorie

Alte venituri

IV

Compensația C lunară (I + II – III), din care:

Diferențe de tarif , inclusiv asociate gratuităților

Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rând din Nota Lunară de
Constatare.
Profitul rezonabil al Operatorului, reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru
sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public
de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil
stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate aplicată la totalul
cheltuielilor eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecărui an, se desfășoară, prin grija entității
contractante un audit tehnic- economic care certifică și regularizează ulterior nivelul compensației
acordat operatorilor pentru anul anterior.

Anexa 8.2 la Contract
Raport Anual de Constatare
Calculul compensației pentru prestarea Serviciilor
publice de transport în anul .......
Nr.

Concept

crt.

I

TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLĂTITĂ C1 ( pe baza
Compensațiilor lunare calculate conform Anexei 8.1), din care:

Diferențe de tarif , inclusiv asociate gratuităților

Venituri anuale din Serviciul public de transport, din care:

Venituri din vânzări de Titluri de călătorie

Alte venituri

II

TOTAL VENITURI AUDITATE

Costuri anuale asociate Obligațiilor de serviciu public, din care:

Cheltuieli directe asociate Serviciului public de transport

Cheltuieli indirecte, generale și administrative asociate Serviciului
public de transport

Cheltuieli cu vânzarea Titlurilor de călătorie

Cheltuieli financiare aferente implementării investițiilor solicitate de
Entitatea contractantă

Specificație/Valoare

III

TOTAL CHELTUIELI AUDITATE

IV

Profit rezonabil Pr: 4,23%

V

TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ C2 (III + IV – II) (pe baza
cheltuielilor și veniturilor înregistrate în contabilitate și auditate)

DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR
Entității Contractante (I – V) , în cazul în care C1 > C2

DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE ENTITATEA
CONTRACTANTĂ Operatorului (V – I), în cazul în care C1 < C2

Profitul rezonabil al Operatorului, reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru
sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public
de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. Rata profitului rezonabil
stabilită de Entitatea Contractantă, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului aplicată la
totalul cheltuielilor eligibile este de 4,23% pe an. La începutul fiecărui an, se desfășoară, prin grija
Entității Contractante un audit tehnic- economic care certifică și regularizează ulterior nivelul
compensației acordat operatorilor pentru anul anterior.

