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ERATĂ 

Cu privire la situatiile financiare ce fac obiectul raportarii semestriale 2022 

 

 

 Dorim să informăm investitorii asupra faptului că reglementările contabile în baza 

cărora au fost întocmite situațiile financiare semestriale la 30.06.2022, au fost intocmite in 

conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, societatea respectand 

intocmai cadrul legislativ reglementat de : 

• art. 110 din Legea nr. 24/2017 republicată Situațiile financiar-contabile şi cele privind 

operațiunile emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o 

piaţă reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile (...)”; 

• art. 1 alin. 1 din OMFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale 

ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a 

Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS); 

• art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 

societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piaţă 

reglementată întocmesc situațiile financiare în conformitate cu Reglementările 

contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. 

Din eroare, in notele contabile aferente rapotarii contabile la 30.06.2022, au fost 

menționate prevederile legislative Ordinul MFP nr. 1802/2014 și cu Ordinul MF nr. 

1669/11.07.2022. 

Formularea corectă este următoarea : 

„SITUATII FINANCIARE NECONSOLIDATE intocmite in conformitate cu 

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.” 

 

De asemenea, mentiunea cuprinsa in cadrul capitolului 6.3. Bazele întocmirii situațiilor 

financiare, cu privire la faptul ca: Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite 

aceste situații financiare sunt efectuate in “lei” la cost istoric, cu excepția situațiilor în care a 

fost utilizată valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societății şi conform OMFP nr. 

3055/2009 şi OMFP nr 1802/2014, este una eronată. 

Formularea corecta este urmatoarea : „Înregistrările contabile pe baza cărora au fost 

întocmite aceste situaţii financiare sunt efectuate in “lei” la cost istoric, cu exceptia situaţiilor 

în care a fost utilizată valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societăţii şi OMFP nr 

1802/2014, cu modificările si completarile ulterioare.” 

 

 

Președintele Directoratului, 

Alexandru Fărcaș 


