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Către,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - IPROCHIM SA
NOTA PRIVIND ACOPERIREA PARTIALA A PIERDERII CONTABILE

IPROCHIM S.A. a acumulat pierderi in perioada 2013- 2014 care insumeaza 4.401.843 lei, din
care:
-

1.917.235 lei – aferenta exercitiului financiar 2013;
2.484.608 lei – aferenta exercitiului financiar 2014.

Pierderea contabila este suma inregistrata in soldul debitor al contului 117 "Rezultatul reportat" si
conform Legii contabilitatii nr.82/1991,art. 19 (4) , se acopera din:
- profitul exercitiului financiar incheiat,
- profitul contabil reportat,
- rezervele constituite din profitul net,
- capital social si din alte resurse financiare proprii.
In situatia societatii IPROCHIM, pierderea contabila se poate acoperi partial din:
- surplusul din reevaluare in suma de 1.531.253.35 lei, transferat la capitalurile proprii pana la data de
31.12.2015 , aflat in contul 1175"Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din
reevaluare" (fost 1065). Acest surplus este un castig realizat pe masura utilizarii activelor reevaluate in
cadrul entitatii.
Precizam ca pentru utilizarea rezervei din reevaluare se calculeaza si se plateste la buget impozitul pe
profit , asa cum rezulta din art. 3 al Deciziei comisiei fiscale nr.2/2004, iar acest impozit a fost deja
achitat , pe masura constituirii rezervei:
<< art. 3. Impunerea rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale
Solutie:
În aplicarea prevederilor art. 19 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, surplusul din reevaluarea
imobilizarilor corporale, care a fost anterior deductibil, evidentiat potrivit reglementarilor contabile in
contul “Rezultatul reportat” sau in contul “Alte rezerve”, analitice distincte, se impoziteaza la momentul
modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii,
divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea
pierderilor contabile.
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Înregistrarea si mentinerea in capitaluri proprii, respectiv conturi de rezerve sau rezultatul reportat,
analitice distincte, a rezervelor constituite in baza unor acte normative, nu se considera modificarea
destinatiei sau distributie.
În conformitate cu prevederile art. 19 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 si a pct. 12 din anexa
la Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aceste sume sunt elemente similare veniturilor.>>
Tratamentul soldului contului 1175 se regaseste si in Ord.1802/2014 la sectiunea 3.4.1, art.109.
Acoperirea pierderii contabile se prezinta in notele explicative.
Va rugam sa aprobați acoperirea partiala a pierderii contabile aflate in sold la 31.12.2015 din
urmatoarele surse:
- surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 1.531.253.35 lei.
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