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DEPARTAMENTUL ECONOMIC
CONTABIL ŞEF

Nr. _______ / _______/ _______/ 2008

RAPORT
privind raportarile contabile ale Societatii Romane de Radiodifuziune la
30.06.2008
A. CADRU GENERAL
Activitatea economica a Societatii Romane de Radiodifuziune a fost
subordonata atat realizarii politicii editoriale a institutiei, bazata pe prevederile Legii
nr.41/1994, republicata, privind organizarea şi funcţionarea S.R.R. şi a S.R.Tv. cat
si respectarii prevederilor legale pentru gestionarea cu eficienta a fondurilor banesti.
Contabilitatea Societatii Romane de Radiodifuziune este organizata si
condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor
publice nr. 1752/2005 privind reglementarile contabile conforme cu directivele
europene si a normelor proprii.
Raportarile contabile la 30.06.2008 cuprind ‘’ Situatia activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii’’, ‘’Contul de profit si pierdere ‘’ si ‘’Date informative’’.
B. RAPORTARI CONTABILE
1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2008 se
prezintă astfel :
A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanţe
III. Investitii financiare pe
pe termen scurt
IV. Casa şi conturi la bănci

67.185.141
8.446.375
58.687.057
51.709
31.027.807
2.111.682
18.896.554
10.019.571

C. Cheltuieli în avans

567.342

D. Datorii ce trebuie plătite
într-o perioadă de până la un an

29.297.717

E. Active circulante nete/ datorii
curente nete

2.118.151

F.Total active minus datorii curente

69.303.292

G. Datorii ce trebuie plătite într-o
perioadă mai mare de un an

526.939

H. Provizioane

100.924
3.143.784

I. Venituri în avans
- subvenţii pentru investiţii
- venituri înregistrate în avans

2.964.503
179.231

J. Capital şi rezerve
I.Capital
II.Prime de capital
III.Rezerve din reevaluare
IV.Rezerve
V.Rezultatul reportat (pierdere)
VI.Rezultatul exercitiului
(pierdere)

6.828.064
6.828.064
44.539.020
21.845.417
16.073
7.485.502

Total capitaluri proprii
Total capitaluri

65.710.926
65.710.926

2. Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2008 evidenţiază o pierdere de
7.485.502 lei.
- lei -

I. Venituri
II. Cheltuieli
Rezultat financiar - pierdere

Din exploatare
168.526.744
175.699.557
7.172.813

Financiare
318.546
631.235
312.689

Total
168.845.290
176.330.792
7.485.502

I. Venituri
Veniturile din exploatare în sumă de 168.526.744 lei, se compun din :
a. venituri proprii
96.949.329
b. venituri pentru exploatare de la bugetul statului
71.550.194
c. venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
27.221
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a. Veniturile proprii au ca principale surse :
- taxa radio
- publicitate
- sponsorizari si donatii
- agenţia de presă RADOR
- chirii
- venituri din vânzare mărfuri (cărţi,
casete, CD-uri, mărfuri bufet)
- venituri concerte
- venituri mesaje muzicale
- venituri din amenzi si penalitati
-venituri
din
prestatii
(anunturi,
colaborari emisiuni)
- alte venituri din exploatare

90.062.179
4.434.666
458.596
304.551
230.891
54.931
88.543
71.646
769.243
164.290
309.793

b. Veniturile pentru exploatare de la bugetul statului inregistrate in primele
6 luni sunt în sumă de 71.550.194 lei, au fost realizate din :
- sume primite pentru plata serviciilor SNR
71.274.010
- sume primite pentru funcţionarea RRI
239.480
- sume primite pentru achizitionarea de
36.704
echipamente si piese de schimb NATO
Veniturile financiare în sumă totală de 318.546 lei provin din :
- dobânzi bancare
- alte venituri financiare

268.048
50.498

II.

CHELTUIELI
Cheltuielile de exploatare în valoare de 175.699.557 lei sunt provin din :
a. cheltuieli cu mărfurile
103.709
b. cheltuieli materiale
2.267.856
c. cheltuieli cu personalul
63.943.782
d. cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate
16.392.023
e. cheltuieli cu lucrări şi servicii prestate de terţi
87.051.267
f. cheltuieli cu amortizările
5.390.852
g. alte cheltuieli de exploatare
550.068
a. cheltuieli privind mărfurile:
- carti, casete si CD-uri
- cheltuieli mărfuri bufet incintă

23.846
79.863

b. cheltuieli materiale :
- materiale, piese de schimb, combustibil, rechizite
consumate în procesul de producţie
- alte cheltuieli materiale- obiecte de inventar
- materiale nestocate

1.823.659
377.362
66.835

3

cheltuielile cu personalul:
- salarii şi CO
- protecţie socială
- contributii
- tichete de masa
c.

47.455.742
1.087.601
13.332.000
2.068.439

d. cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate :
- impozite clădiri, terenuri
- taxe auto
- impozite spectacol
- TVA
- alte taxe
e. cheltuielile cu lucrări şi servicii prestate de terţi :
- cheltuieli cu energia şi apa
- reparaţii clădiri
- reparaţii auto
- chirii
- comision Electrica
- publicitate şi promovare imagine
- drepturi de autor pers. fizice
- primiri de oaspeţi
- deplasări în ţară şi străinătate
- staţii şi circuite SNR
- telefoane şi circuite Romtelecom
- transmisii satelit
- editare reviste
- pază militară
- abonamente agenţii de presă
- abonamente presa internă şi externă
- servicii bancare
-cheltuieli privind drepturile de autor si conexe
persoane juridice
-cheltuieli drepturi de transmisii sportive
- alte lucrări şi servicii prestate de terţi
f.

336.736
37.535
2.380
15.847.043
168.329
1.183.855
46.381
426.276
6.813.972
222.259
3.353.246
195.633
1.265.473
59.894.126
2.458.063
321.942
3.196
40.674
199.513
71.687
130.039
3.272.380
420.501
6.732.051

cheltuieli cu amortizările în valoare de 5.390.852 lei reprezintă cota parte
din valoarea imobilizărilor trecute pe costuri în conformitate cu
prevederile Legii 15/1994 privind amortizarea.

g. alte cheltuieli de exploatare:
- despăgubiri, amenzi, penalităţi
- premii concursuri
- pregătire profesională
- cotizaţii internaţionale
-alte cheltuieli de exploatare

3.291
182.630
68.243
254.999
40.905
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Cheltuielile financiare de 631.235 lei provin din :
- cheltuieli din diferenţe de curs valutar
- cheltuieli cu dobânzile
- alte cheltuieli financiare

43.332
580.123
7.780

3. Date informative :
Rezultatul inregistrat – pierdere
Numărul mediu de salariaţi înregistraţi la 30.06.2008

7.485.502
2.505 persoane

C. EXECUTIA ALOCATIEI BUGETARE LA 30.06.2008
Fondurile alocate de la bugetul statului în primul semestrul al anului 2008 ,
au fost în suma de 81.260.000 lei din care au fost utilizate 74.672.945 lei în
conformitate cu prevederile legale şi pe destinaţiile prevăzute în repartiţia bugetară.
Diferenţa în valoare de 6.587.055 lei este formata din :
- cheltuieli materiale in suma de 5.735.616 lei din care :
- 5.241.801 lei cheltuieli pentru plata statiilor si circuitelor datorate
agentilor economici din sistemul comunicatiilor (credite bugetare
nedeschise in semestrul I 2008)
- 486.519 lei cheltuieli pentru functionarea Directiei RRI (credite
bugetare nedeschise in semestrul I 2008)
- 3.296 lei cheltuieli pentru achizitionarea de piese de schimb si
echipamente de natura obiectelor de inventar pentru Summitul
NATO (credite bugetare deschise si neutilizate)
- 4.000 lei cheltuieli deplasari,detasari,transferari (credite bugetare
nedeschise in semestrul I 2008)
- cheltuieli pentru transferuri curente (cotizatii internationale guvernamentale) in
suma de 80.000 lei din care :
- 40.000 lei credit bugetar deschis si neutilizat in semestrul I 2008
- 40.000 lei (credite bugetare nedeschise in semestrul I 2008)
- cheltuieli de capital in suma de 771.439 lei din care :
- 3.374 lei cheltuieli de capital dotari independente pentru Summitul
NATO (credite bugetare deschise si neutilizate in semestrul I
2008)
- 418.065 lei cheltuieli de capital bloc productie Radio Iasi (credite
bugetare nedeschise in semestrul I 2008)
- 350.000 lei cheltuieli de capital pentru conservarea si pastrarea
fonotecii de aur a radioului (credite bugetare nedeschise in
semestrul I 2008)
Preşedinte – Director general,
Economic,
MARIA TOGHINĂ

Director

Departament
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