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NOTA DE FUNDAMENTARE 

a propunerii privind acoperirea pierderilor contabile la 31.12.2013   

 

 

 

 

1. Art.29 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, art. 248 si 249 din OMFP 3055/2009: 

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 s-a inregistrat pierdere neta in valoare de 1.275.968 lei.  

Rezultatul reportat din anii precedenti este o pierdere contabila in valoare de 30.333.284 lei, avand urmatoarea 

structura: 

 pierderi din anul 2009 2.052.040 lei 

 pierderi din anul 2008 6.523.598 lei 

 pierderi din anul 2007 5.548.588 lei 

 pierderi din anul 2006 5.896.245 lei 

 pierderi corectare erori contabile 135.807 lei 

 pierderi din adoptarea Directivei.IV CEE 1.148.818 lei 

 pierderi din anul 2005 1.965.226 lei 

 pierderi din anul 2004 2.221.189 lei 

 pierderi din anul 2003 1.867.359 lei 

 pierderi din retratarea anului 2001 2.546.228 lei 

 pierderi din anul 1998 428.186 lei 

      Total 30.333.284 lei  

 

Conform prevederilor Legii contabilitatii  nr. 82/1991 si a OMFP nr. 3055/2009, pierderea contabila reportata se 

acopera din:    

 profitul exercitiului financiar curent 0 lei 

 profitul exercitiului financiar reportat din anii anteriori 0 lei 

 rezerve 4.295.863 lei 

 prime de capital 0 lei 

 capital social 28.190.310 lei 

potrivit Hotararii AGA, cu respectarea prevederilor legale. 

 

In categoria rezervelor sunt inregistrate: 

 rezerve legale (5% din profitul anului curent si al anilor precedenti pana la 20% din capitalul social cf. Legii 31/1990) 

in valoare de 128.171 lei; 

 rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, in valoare de 3.240.732 lei; 

 alte rezerve, reprezentand sume provenite din facilitati fiscale, in suma de 926.960 lei.       

   
Legea 571/2005 prevede la art 22, al (6) faptul ca sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve 

reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru acoperirea pierderilor. In cazul in care nu sunt respectate aceste 

prevederi, asupra acestor sume se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, 

potrivit legii.  

In plus, al (1) al aceluiasi articol, mentioneaza ca, in cazul in care rezerva legala este utilizata pentru acoperirea 

pierderilor, reconstituirea ulterioara a acesteia nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.   

             

2. Rezultatul fiscal determinat prin Declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2013 este in valoare de 

5.134.794 lei pierdere fiscala si se recupereaza din profiturile impozabile viitoare, astfel: 

 

 



 

Rezultat fiscal Provenienta Termen de recuperare 

(-) 2.768.938 Anul 2009 7 ani (pana la 31.12.2015) 

(-) 1.191.209 01.01.2010-30.09.2010 7 ani (pana la 31.12.2016) 

(-) 1.174.647 Anul 2013 7 ani (pana la 31.12.2020) 

(-) 5.134.794 TOTAL  

 

   

3.  Art. 153
24

 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale: 

 

       ACTIV NET                    16.405.900 

---------------------------   =   -------------------   =   58,20% 

 CAPITAL SOCIAL               28.190.310                        

       

Cifra 58,20% indica faptul ca societatea a pierdut 41,80% din capitalul social.  

 

Ca urmare a analizei de la pct. 1 si 2 si tinand cont de situatia prezentata la pct. 3, se propune recuperarea pierderilor 

contabile inregistrate la 31.12.2013 din profiturile nete ce se vor realiza in anii urmatori, precum si din toate sursele 

legale. 
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