PROPUNERE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA
din data de 28/29 aprilie 2021

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI
Aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate în situațiile financiare aferente
exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în valoare de 25.856.302 lei din rezerve
repartizate din profitul net în valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din
profiturile nete ale anilor 1992 – 2019.

Administratorul SIF Muntenia, SAI Muntenia Invest SA, supune aprobării acționarilor
următoarea:

Propunere privind acoperirea pierderii contabile

În cursul exercițiului financiar 2020 SIF Muntenia S.A. a raportat o pierdere contabilă în valoare
de 25.856.302 lei în situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020,
întocmite în conformitate cu Norma ASF nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile entităţilor autorizate,
reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul
Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.
Această pierdere se datorează, în principal, evoluției nefavorabile a pieței de capital care a afectat
valoarea justă a activelor financiare evaluate prin profit sau pierdere, scădere ce poate fi
considerată și un efect al pandemiei de Covid-19.
Conform art. 19 alin.(4) din Legea contabilității 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”.

Conform art. 88 din Norma ASF 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.”
De asemenea, în conformitate cu art.79 alin.(6) din Norma ASF nr. 39/2015 “Alte rezerve
neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru
acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a
acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”
La data de 31 decembrie 2020 SIF Muntenia S.A. înregistrează rezerve repartizate din profitul net
în valoare de 606.660.572 lei, rezerve ce au fost constituite din profiturile nete ale anilor 1992 –
2019.
Propunerea SAI Muntenia Invest S.A., Administratorul SIF Muntenia, este de a acoperi pierderea
contabilă în valoare de 25.856.302 lei din rezerve repartizate din profitul net, propunere ce va fi
supusă aprobării acționarilor.
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