HOTĂRÂRE
Nr.390/23.03.2021
Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 66/27.09.2017
În temeiul prevederilor art.27 lit. f) din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea
Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.7 alin (4) lit. g) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului de Administraţie al SRR aprobat prin HCA nr. 9/2010, republicat;
În baza prevederilor cap. IV al Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.19 alin. (4) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit pct.423 din OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și
completările ulterioare;
Ţinând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziţiei nr.II.7/19.03.2021 a Comitetului
Director al SRR;
În urma analizei şi votului asupra documentelor prezentate la pct. A1 de pe ordinea de zi a
şedinţei din data de 23.03.2021
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă Situaţiile financiare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Raportul
Administratorilor pentru anul 2020.
Art.2. – Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de SRR la data de 31.12.2020, în sumă de
5.703.007 lei, pentru acoperirea pierderii contabile înregistrate în anul 2019.
Art.3. – Preşedintele Director General va dispune măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
prezentei hotărâri.

Pentru conformitate,
Georgică SEVERIN
PREŞEDINTE

Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, Bucureşti, România
tel: + 4021-303 15 11, + 4021-303 13 67 / fax: + 4021-319 05 64

Nr. 1.00/_____/______2021

Consiliului de Administrație al SRR

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind situaţiile financiare ale SRR
încheiate la 31.12.2020
În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, nr. 82/1991 şi a Ordinului Ministerului
Finanţelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate , cu modificările
ulterioare, Societatea Română de Radiodifuziune este obligată să întocmească, la sfârşitul
fiecărui an fiscal, situaţiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor,
datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii societăţii.
Situaţiile financiare anuale cuprind:
- bilanţul,
- contul de profit şi pierdere,
- situaţia modificărilor capitalului propriu,
- situaţia fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative la situaţiile financiare anuale.
Potrivit Legii contabilităţii, Societatea Română de Radiodifuziune în calitate de mare
contribuabil are obligaţia să depună situaţiile financiare anuale la Ministerul Finanţelor PubliceAgenţia Naţională de Administrare Fiscală, însoţite de raportul administratorilor societăţii şi de
raportul de audit.
Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele
acestuia de preşedintele consiliului.
Raportul de audit privind situaţiile financiare ale anului 2020, a fost elaborat de auditorul
independent – SC TVG TAX AUDIT SRL, înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din
România cu nr. 1345/2016 şi în Registrul Public Electronic al Autorităţii pentru supravegherea
Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) sub nr. FA1345. Auditorul independent – SC
TVG TAX AUDIT SRL a fost desemnat în urma procedurii de achiziţie desfăşurată în
conformitate cu prevederile legale.

În opinia auditorului: „situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a
Societăţii la data de 31 Decembrie 2020 precum şi a performanţei financiare şi a fluxurilor de
trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 , pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările ulterioare”.
Veniturile şi cheltuielile ale SRR, cumulat pe toate sursele de finanţare sunt prezentate
sintetic, mai jos:
- lei Din exploatare
Financiare
Total
Venituri
Cheltuieli
Profit brut/pierdere
Impozit profit
Profit net/pierdere

388.245.690
382.887.088
5.358.602

969.209
38.137
931.072

389.214.899
382.925.225
6.289.674
586667
5.703.007

La sfârşitul anului 2020, Societatea Română de Radiodifuziune a înregistrat, din surse
proprii, un rezultat financiar pozitiv în cuantum de 5.703.007 lei.
Rezultatul financiar al anului 2020 este realizat în principal din înregistrarea pe venituri a
debitelor stabilite în urma Rapoartelor Corpului de Control încheiate în baza Deciziilor
transmise de către Curtea de Conturi a României, în anii precedenți, debite care urmează
a fi recuperate conform procedurilor legale.
În conformitate cu prevederile art. 27, pct. f, din Legea nr. 41/1994, privind organizarea şi
funcţionarea SRR şi SRTv, supunem aprobării Consiliului de Administraţie:
- Situaţiile financiare ale SRR pe anul 2020
- Raportul administratorilor
- Repartizarea profitului net înregistrat de SRR la 31.12.2020
Georgică Severin
Preşedinte Director General

Elena Borcea
Director Direcţia Economică

