NOTA
catre ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPEEH HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti
1.Hotararea propusa:
Aprobarea repartizarii profitului in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 64/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Notei de fundamentare.

2. Tip notă:
Informare

Avizare

X Aprobare

3. Temei legal.
-

Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata;
Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară;
Ordonanta Guvernului nr 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile
autonome cu modificarile ulterioare;

4. Conţinut
Conform situațiilor financiare individuale întocmite pentru data de 31.12.2020, în conformitate cu OMFP
nr.2844/2016, Societatea înregistrează un profit net contabil de 1.451.575.383 lei.
Suma repartizată la rezerva legală de 89.117.728 lei este determinată în baza prevederilor art.183 din Legea
nr.31/1990 şi reprezintă suma calculată din profitul contabil anual prin aplicarea unui procent de 5% asupra
profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi
se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din
capitalul social subscris şi vărsat.
Suma repartizata la alte rezerve de 76.083.413 lei ca urmare a aplicarii facilitatii de profit reinvestit in baza
prevederilor art 22 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si actualizarile ulterioare.
Profitul net ramas de repartizat dupa constituirea rezervelor legale la care se adauga provizionul inregistrat
pentru participarea salariatilor la profit este in suma de 1.304.244.708 lei.

Supunem aprobarii Adunarii Generale a actionarilor repartizarea profitului aferent anului 2020 astfel:
Profit net contabil dupa deducerea impozitului pe profit
+ Provizion privind participarea salariatilor la profit
Profit net de repartizat
Rezerva legala (5%)
Alte rezerve (facilitati fiscale prevazute de lege)
Profit net ramas de repartizat
Participarea salariatilor la profit
Dividende cuvenite acţionarilor
după cum urmează:
Ministerul Energiei (80,056099637%)
Fondul Proprietatea (19,943900363%)
Alte rezerve care se constituie ca sursa proprie de finantare

1.451.575.383
17.873.466
1.469.448.849
89.117.728
76.086.413
1.304.244.708
17.873.466
1.286.371.242
1.029.818.643
256.552.599
0

5. Follow-up: Departament Contabilitate, Departament Financiar
6. AGA.: Aprobare cf art 9.3, alin 2, din Actul Constitutiv actualizat la data de 22.12.2020.
7. Riscuri: nerespectarea prevederilor legale
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