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Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE - IPROCHIM SA

NOTĂ PRIVIND ACOPERIREA PARȚIALĂ A PIERDERII CONTABILE

IPROCHIM S.A. înregistreză în evidențele contabile pierderi cumulate din exercițiile anterioare care însumeaza
4.715.523,55 lei, din care:
-

1.829.685,84 lei – rest din pierderea neacoperita aferenta exercitiului financiar 2014;

-

1.311.440,22 lei – pierdere aferenta exercitiului financiar 2016;

-

240.980,15 lei – pierdere aferenta exercitiului financiar 2017;

-

3.214,77 lei – profit aferent anului 2018;
1.336.632,11 lei - pierdere aferenta exercitiului financiar 2019.

Pierderea contabila este suma evidențiată in soldul debitor al contului 117 "Rezultatul reportat" și, în conformitate
cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991,art. 19 (4), aceasta se acopera din:
- profitul exercitiului financiar incheiat;
- profitul contabil reportat;
- rezervele constituite din profitul net;
- capital social si din alte resurse financiare proprii.

În situatia societatii IPROCHIM, pierderea contabila se poate acoperi partial din:
- surplusul din reevaluare in suma de 245.343 lei, transferat la capitalurile proprii pana la data de 31.12.2020 , aflat
in contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare". Acest surplus este
un castig realizat pe masura utilizarii activelor reevaluate in cadrul entitatii.
Precizam că, o dată cu amortizarea lunara a fost inregistrata si operatiunea de capitalizare proportionala a
surplusului din reevaluare, cu declararea valorilor respective ca venit fiscal de natura impozabila in declaratiile de
impozit pe profit, asa cum rezulta din art.3 al Deciziei comisiei fiscale nr.2/2004 articolele mentionate mai jos:
<< În aplicarea prevederilor art. 19 si ale art. 21, lit.a) alin.2(i) (5) din Legea nr. 227/2015, sumele care au fost
anterior deduse se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 26 alin. (5); diminuarea soldului creditor al
contului rezultatul reportat, analitic distinct, în care sunt înregistrate sumele din actualizarea cu rata inflației a
mijloacelor fixe amortizabile și a terenurilor cu sumele rezultate din actualizarea cu rata inflației a amortizării
mijloacelor fixe, se consideră utilizare a rezervei;.
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În conformitate cu prevederile art. 26, alin (5) Reducerea sau anularea oricărui provizion ori a rezervei care a fost
anterior dedusă, inclusiv rezerva legală, se include în rezultatul fiscal, ca venituri impozabile sau elemente
similare veniturilor, indiferent dacă reducerea sau anularea este datorată modificării destinației provizionului sau
a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei către participanți sub orice formă, lichidării, divizării sub orice
formă, fuziunii contribuabilului sau oricărui altui motiv.
Tratamentul soldului contului 1175 se regaseste si in Ord.1802/2014 la sectiunea 3.4.1, art.109:
<<109. -(1) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în
rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"),
atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.
(2) În sensul prezentelor reglementări, câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru
care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsură ce
activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea
calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizării calculate pe baza costului iniţial al
activului.>>
Acoperirea pierderii contabile se prezinta in notele explicative.

Prin urmare, vă rugam sa aprobați acoperirea partiala a pierderii contabile aflate in sold la 31.12.2020 din
urmatoarele surse:
- surplusul din reevaluare transferat la capitalurile proprii cu suma de 245.343 lei.
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