PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND
REPARTIZAREA PROFITULUI
Societatea si-a incheiat activitatea in exercitiul financiar 2019 cu un
rezultat net in suma de 2.036.988,50 lei, iar prin aplicarea metodologiei de
calcul al impozitului pe profit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, a
determinat profitul fiscal, tinand cont de cheltuielile nedeductibile fiscal si de
veniturile neimpozabile aferente anului 2019, astfel:
-rezultatul brut aferent exercitiului financiar 2017 = (+)
-venituri neimpozabile (se scad)
= (-)
-cheltuieli nedeductibile fiscal (se adauga)
= (+)
Profit impozabil (IFRS = OMFP 2844/2016)
= (+)

3.444.635 lei
1.678.759 lei
4.664.568 lei
6.430.443 lei

Pentru acest profit fiscal societatea a calculat o cheltuiala cu impozitul pe
profit datorat in suma de 1.028.871 lei, a aplicat scutire de impozit pentru
profitul reinvestit in suma de 100.040 lei, a dedus c/v sponsorizari in suma de
185.766 lei, ramanand un impozit de plata de 743.065 lei. De asemenea a
inregistrat si un impozit pe profit amanat in suma de 664.581 lei, la 31.12.2019
inregistrand un profit net de repartizat in suma de 2.036.989 lei.
Persoanele juridice organizate in baza Legii nr. 31/1990, privind societati
comerciale, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, la data
bilantului evidentiaza in contabilitate doar repartizarile care se cunosc cu
certitudine la acea data, fiind prevazute de lege.
Rezerva legala nu s-a constituit in anul 2019 deoarece a atins limita de
20% din capitalul social.
Pentru profit net ramas nerepartizat, in suma de 2.036.988,50 lei in
soldul contului 121 ,,Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar”,
Consiliul de Administratie al Electroarges SA propune Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, repartizarea astfel:
- 625.249,90 lei – rezerve – mijloace fixe din profit reinvestit
- 1.411.738,60 lei - pentru surse proprii de dezvoltare (pentru
dezvoltarea capacitatilor de productie) constituite ca ,,Alte rezerve – surse
proprii”
Pentru profit net ramas nerepartizat, in suma de 12.537.328,38 lei in
soldul contului 117 ,,Profit nerepartizat aferent anului 2012”, Consiliul de

Administratie al Electroarges SA propune Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, repartizarea astfel:
4.185.879,00 lei – dividende brute, reprezentand 0,06 lei brut/actiune
pentru un numar de 69.764.650 actiuni cu drept de dividend. Din dividendele
brute la distribuire se va retine impozitul conform prevederilor legale.
Inregistrarea in contabilitatea societatii a repartizarii profitului net nerepartizat
se va efectua in anul 2020 conform hotararii AGOA de aprobare a bilantului.
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