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RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRILE ACȚIONARILOR 

 

Un acționar al societății ne-a adresat în termen legal o serie de 5 întrebări pe marginea 

rectificării situațiilor financiare din 2019. După verificarea calității dumnealui (listele s-au 

primit pe 22.04.2020), răspundem în cele ce urmează. Apreciem faptul că avem ocazia de a 

clarifica aspectele semnalate. 

 

Întrebarea nr. 1 

Suma de 629.757,56 lei cu care s-a modificat valoarea rezultatului reportat aferent 

situațiilor financiare la 31.12.2018 din ce perioadă provine? 
 

Răspuns:  

Corecțiile în suma menționată s-au efectuat pe seama rezultatului reportat. Nu este 

vorba de rezultatul “aferent situațiilor financiare la 31.12.2018” ci de lipsa de comparabilitate 

dintre datele anului 2019 și 2018. Sumele provin din perioada 2016 și 2018. 
 

Întrebarea nr. 2 

Ce reprezintă această sumă? Ea reprezintă 6,3% din capitalurile proprii? 
 

Răspuns. 

Așa este. În situațiile financiare pentru anul 2019 societatea a înregistrat în contul 1174, 

rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, respectiv suma de 632.229,56 lei, 

compusă din: 

- 2.472,00 lei, reprezentând amortizarea aferentă unor softuri care trebuiau contabilizate 

în anul 2018; 

- 629.757,56 lei, care în esență reprezintă cheltuieli de cercetare-dezvoltare efectuate de 

societate în anul 2016 (272.611,85 lei) și anul 2018 (466.201,71 lei) și care au fost 

capitalizate în anii respectivi ca imobilizări necorporale cu durata de amortizare pe 

termen de 5 ani (cinci ani). 

În fapt aceste cheltuieli de cercetare-dezvoltare s-au concretizat în teme (proiecte) de 

cercetare-dezvoltare preliminare în vederea participării la competițiile desfășurate în regim 

concurențial de către Ministerul Cercetării și alte ministere. A fost un efort financiar major al 

societății de care depindea acoperirea portofoliului de lucrări în anii viitori. Acest lucru este o 

practică curentă în domeniul cercetării-dezvoltării, institutele de cercetare și societățile 

comerciale cu activitate principală cercetare-dezvoltare, cum este și cazul societății noastre, 

procedează la constituirea unui portofoliu de astfel de lucrări în vederea participării la 

competițiile organizate în principal pe Programul National de cercetare-dezvoltare. 

În procesul de auditare pentru anul financiar 2018, auditorul financiar a considerat că 

aceste cheltuieli nu se califică pentru a fi înregistrate ca imobilizări necorporale, fapt ce a fost 

precizat în Raportul de audit aferent anului 2018. 

În procesul de auditare pentru exercițiul financiar 2019, situația a fost reanalizată și la 

recomandarea auditorului financiar, societatea a procedat la stornarea sumelor în cauză de la 

imobilizări necorporale la cheltuieli aferente anilor respectivi, astfel: 

- Anul 2016: 272.611, 85 lei, reprezintă valoarea temelor realizate în 2016; 

- Anul 2017: - 54.528 lei, reprezintă amortizarea anuală a temelor realizate în anul 2016; 

- Anul 2018: 466.201,71 lei, reprezintă valoarea temelor realizate în 2018; 
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      - 54.528 lei reprezintă amortizarea temelor realizate în anul 2016. 
 

TOTAL= 272.611,85-54.528+466.201,71- 54.528= 629.757,56 lei 

 

 

Întrebarea nr. 3 

În note nu au fost prezentate informații fiscale despre preluarea acestei sume la 

rezultatul reportat? 
 

Răspuns. 

Informațiile fiscale prezentate sunt cele referitoare la exercițiul financiar încheiat 

respectiv 2019. Nu a fost identificata o obligativitate legală privind prezentarea de informații 

fiscale privind exercițiile precedente (ca urmare a corectării erorilor pe seama rezultatului 

reportat). Declarațiile rectificative pentru anii 2016, 2017 și 2018, urmează a fi depuse în 

perioada următoare, nefiind un termen prevăzut pentru aceasta situație. 

Precizăm faptul că situația menționată nu afectează situațiile financiare ale anului 2019. 
 

Întrebarea nr. 4 

Cum auditorul financiar nu s-a schimbat, aștept punctul de vedere detaliat al auditorului 

privind situațiile financiare la 31.12.2018 și dacă acestea prezintă sub toate aspectele 

semnificative situația reală a societății? 
 

Întrebarea nr. 5 

Aștept precizări din partea auditorului privind modul în care au fost verificate 

controalele interne ale societății, în special auditul intern impus de legea 162/2017. 
 

 Răspuns  

Pentru întrebările nr. 4 și nr. 5 a se consulta atașat răspunsul de specialitate al 

auditorului.  
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