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 In prezentul raport, am placerea sa va prezint  

 raportul de trezorerie , respectiv situatia disponibilitatilor banesti ale 

SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE, precum si bugetul estimat 

al anului 2015, ce cuprinde veniturile estimate sa se realizeze pe 

cuprinsul anului financiar 2015 si cheltuielile aferente acestora. 
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 La 31.12.2014, data primirii mandatului meu in functia de 

trezorier, DISPONIBILITATILE BANESTI aflate in conturile 

bancare si in casieria  SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE 

erau in suma de 3.624.371,00 lei (~ 814.000 Euro).  
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 In anul 2015, s-a efectuat o expertiza financiar - contabila pe 

perioada 2010-2014, in urma careia s-a constatat faptul ca 

SRC indeplineste criteriile pe baza carora trebuie sa se 

declare platitoare de TVA si de impozit pe profit. 

 In consecinta expertiza contabila a identificat o restanta de 

plata la buget  reprezentata de impozit pe profit 27.843,46 

lei si TVA de 657.010,45 lei. Aceste diferente urmeaza a fi 

achitate  in anul 2015 (probabil septembrie 2015). 
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 In conditiile enuntate anterior pentru anul 2015, a sumelor 
existente in conturile SRC si a documentelor (contractelor) 

existente SOCIETATEA ROMANA DE CARDIOLOGIE estimeaza 
pentru anul 2015: 

VENITURI: 6.494.894,00 lei   

 

CHELTUIELI MAXIME: 6.430.155,00 lei,  

 

 BENEFICIU MINIM: 64739 LEI (~ 15000 EURO) 

 

conform proiectiei bugetului de venituri si cheltuieli 2015,aflat in anexa 1  

la prezentul raport.  
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 La 31.12.2015, data inchiderii anului financiar 2015, apreciez ca 

disponibilitatile banesti ce vor fi in conturile bancare , precum si in 

casieria societatii, vor fi de 3.689.110 lei, estimate astfel:  

 Sold initial 01.01.2015     +3.624.371,00 lei 

 Venituri incasate 2015     +6.494.894,00 lei 

 Cheltuieli platite 2015     -6.430.155,00 lei 

 Sold final 31.12.2015                       +3.689.110,00 lei (~ 829.000 EURO). 
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 In urma analizei situatiilor de trezorerie din ultimii 5 ani, semnalez 

faptul ca avem un grad de colectare scazut a cotizatiilor 

membrilor, anul 2014 fiind anul cu nivelul cel mai ridicat de 

colectare , datorita faptului ca au fost alegeri in cadrul SRC, iar 

dreptul de vot a fost conditionat de achitarea integrala la zi a 

cotizatiei membrilor. 
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De retinut!:  

 SRC achita la ESC anual o suma de 3 euro pentru fiecare membru al SRC (4000 

euro/an). In acest mod membrii SRC sunt recunoscuti ca membrii ESC!. 

  cheltuielile minime de functionare curenta a SRC se ridica la 60.000 de euro/an. 

 Plata INTEGRALA a cotizatiilor acopera doar 43.000 de euro din totalul 

cheltuielilor curente. Restul sumelor sunt obtinute din taxele de participare la 

evenimentele stiintifice ale SRC. 

 SRC NU poate folosi sumele provenite din sponsorizari decit strict pentru 

obiectul sponsorizarii, nu si pentru cheltuielile curente. 
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Achitarea cotizatiei de membru al SRC este o  

                          DATORIE  DE  ONOARE ! 
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ANEXA 1 

Mentiune: in estimarea  bugetului de venituri si 

cheltuieli aferent anului 2015 din anexa 1 sunt 

cuprinse toate proiectele “cu traditie” ale 

SOCIETATII ROMANE DE CARDIOLOGIE, precum si 

proiectele nou initiate.  
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 Multumiri d-nei Marilena Raduta si d-nei Florentina Jugureanu 
pentru datele si materialul furnizat 
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