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Material de prezentare privind pierderile contabile înregistrate la 31 decembrie 2015
În 28 decembrie 2015, ASF a publicat Norma nr. 39/2015 care aprobă Standardele Internaționale
de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (“IFRS”) ca bază contabilă statutară
(reglementări contabile oficiale) pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar
încheiat la 31 decembrie 2015, cu toate că în timpul anului 2015 Reglementările contabile
românești (Regulamentul CNVM nr. 4/2011, cu modificările și completările ulterioare), au fost
reglementările contabile oficiale.
Conform Reglementărilor contabile românești menționate mai sus, Fondul Proprietatea a înregistrat
un profit net de 1.012.898.265 Lei în exercițiul financiar 2014, în timp ce pentru același an, în
conformitate cu IFRS, Fondul a înregistrat un profit net de 427.186.290 Lei.
Conform IFRS, pentru exercițiul financiar 2015, Fondul Proprietatea a înregistrat o pierdere
contabilă de 565.116.301 Lei, în timp ce pierderile cumulate pentru exercițiile financiare anterioare
au fost de 1.908.041.171 Lei.
Principalul factor care a determinat pierderea contabilă în anul 2015 a fost modificarea de valoare
justă netă negativă nerealizată aferentă participațiilor clasificate la valoare justă prin profit sau
pierdere, în principal generată de participația în OMV Petrom SA, ca urmare a evoluției negative a
prețului acțiunii acestei companii în anul 2015.
Principalii factori care au determinat pierderile cumulate din exercițiile financiare anterioare au fost:
(1) pierderile din deprecierea participațiilor disponibile pentru vânzare, în principal pentru
participația în Hidroelectrica, înregistrate în principal în anul 2012, când această companie a intrat
în insolvență și pentru participațiile în Complexul Energetic Oltenia și Nuclearelectrica, înregistrate
în principal în anii 2013 și 2014; și
(2) modificarea de valoare justă netă negativă nerealizată aferentă participației în OMV Petrom, ca
urmare a evoluției negative a prețului acțiunii acestei companii, comparativ cu valoarea la care
această participație a fost adusă ca și contribuție a statului român la capitalul social al Fondului
Proprietatea.
Conform articolului 19 paragraful (4) din Legea Contabilității (Legea nr. 82/1991) “Pierderea
contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime
de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților.”
De asemenea, conform articolului 88 din Norma nr. 39/2015 “Pierderea contabilă reportată se
acoperă din profitul exercițiului financiar curent și cel reportat, din rezerve, prime de capital și
capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților, cu respectarea
prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă
pierderea contabilă este de competența adunării generale a acționarilor/asociaților, respectiv a
consiliului de administrație”.
Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, Administratorul Fondului propune să
analizeze în cursul anului 2016 potențialele măsuri și surse pentru acoperirea pierderilor contabile
reportate și să propună o soluție adecvată într-o etapă ulterioară.
Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, în
calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Reprezentant legal,
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