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EMITENT:    CORNELIA BOANCĂ, auditor financiar,  în numele socetății 
ASCONCOR SRL, auditor financiar extern conform Contractului  183/01.07.2021        
încheiat cu societatea IMOINVEST SA Cluj-Napoca; 

BENEFICIAR:   Conducerea executivă a societății IMOINVEST SA Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr.3. 

OBIECTUL OPINIEI:    diminuarea capitalului social al IMOINVEST SA prin 
restituirea către acționari a unei părți din capitalul aportat - oportunitate și condiții 
prealabile emiterii și aplicării hotarîrii AGA. 

BAZA OPINIEI:     La solicitarea transmisă online în data de 26.09.2022 de către 
conducerea executivă, doamna director general MOISA EMILIA MARIANA, 
privind analizarea și exprimarea unei opinii referitoare la  reducerea capitalului 
social al IMOINVEST SA conform prevederilor Legii 31/1990, art.207, al.2, lit.b au 
fost solicitate următoarele documente: 

- Nota de fundamantare a acestei propuneri elaborate de Consiliul de 
Administratie în luna septembrie 2022; 

- Registrul acționarilor IMOINVEST SA actualizat la zi; 
- Situația  modificărilor capitalului social în perioada 2003-2021; 
- Balanța de verificare înctocmită la 31.08.2022; 
- Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021; 
- Proiecția/estimările făcute pentru 31.12.2022  ținânând cont de veniturile 

proiectate a se realiza în luna octombrie 2022 și proiectul privind retragerea 
unei părți din capitalul social de către acționarii IMOINVEST SA. 
 
În fundamentarea opiniei s-a ținut cont de prevederile OMFP nr.1802/2014 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare 
anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate, Secțiunea 
Capitaluri proprii, art. 412-423,  precum și de art.207-208 din Legea 31/1990, 
referitor la  reducerea capitalului social și a cerințelor  privind efectuarea  
publicității în acest caz. 
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OBIECTIVELE DOCUMENTĂRII:  

- Respectarea principiului continuității activității entității după  diminuarea 
capitalului social; 

- Respectarea prevederilor legale referitoare la dimensiunea, oportunitatea,  
precum și publicitatea pe care le implică  această operațiune; 

- Reflectarea în  actele  constitutive,  în registrul acționarilor, precum și  în cele 
contabile ale entității,  a operațiunii de diminuare a capitalului social, conform 
hotărârii AGA ce se va emite în acest scop. 

 

DESFĂȘURAREA DOCUMENTĂRII: 

 În urma documentării întreprinse, s-a constatat faptul că operațiunea de 
diminuare a capitalului social al IMOINVEST SA a fost bine fundamentată, în 
sensul că: 

-  entitatea a estimat finalizarea tranzacției privind vanzarea terenurilor pe 
care le deține la Gilau si Floresti, jud. Cluj, în luna octombrie a anului curent, 
respectiv  la 31.10.2022. Veniturile care se vor reflecta în evidența contabilă 
la acea data vor însuma echivalentul a 2.727.374 eur, suma estimată de entitate 
la circa  13.500 mii lei, venituri care vor conduce la obținerea  pe întreg anul 
2022 a unui rezultat financiar favorabil (estimat la circa 7.466 mii lei). Profitul 
anului 2022 va asigura acoperirea pierderii contabile reportate din anii 
precedenți,  de 4.431.317,39 lei,  precum și  constituirea  de rezerve legale și 
plata obligațiilor fiscale corespunzătoare (implicit acoperirea pierderii fiscale 
reportate); 

- Propunerea privind  diminuarea capitalului social  al IMOINVEST SA de la 
25.491.100 lei, cât este în prezent, reprezentând  valoarea a 5.098.220 acțiuni, 
cu o valoare nominală de 5 lei, la valoarea de 8.391.100 lei, respectiv  
menținerea unui număr de 1.678.220 acțiuni, la aceiași valoare nominală  de 
5 lei, implică pentru entitate  o ieșire de numerar de 17.100.000 lei.  
Disponibilitățile reflectate în situațiile contabile și proiecțiile întocmite de 
entitate reflectă  posibilitatea satisfacerii acestei cerințe,  entitatea fiind  
capabilă,   să elibereze acest numerar către acționarii entității, în condițiile 
respectării cerințelor de ordin contabil și publicitar a operațiunii de diminuare 
a  capitalului social; 

- Restituirea către acționari a  unei părți din aportul propriu depus, se va efectua 
proporțional cu reducerea capitalului social pe total, menținându-se aceiași 
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cotă individuală a acționarilor în totalul capitalului social. Din structura 
capitalului social rezultă faptul că vărsăminintele directe ale  acționarilor  sunt 
în cuantum de 18.889.030 lei,  depășind cu 1.789.030 lei  cuantumul reducerii  
capitalului social  propus de Consiliul de Administrație; 

- Aprobarea operațiunii de diminuare a capitalului social, așa cum a fost inițiată 
de către Consiliul de Administrație a IMOINVEST SA este de competența  
Adunării Generale a Acționarilor, organ decizional care se va întruni după  
realizarea  și încasarea veniturilor estimate în baza contractelor aflate în 
derulare în present,  respectiv convocarea este făcută pentru 6-7 noiembrie 
2022; 

- Având în vedere că  diminuarea capitalului social se va  face prin anularea 
acțiunilor  la valoarea lor nominală inițială, de 5 lei, nu se  impune  calcularea 
valorii actualizate a acestora. În consecință,  pentru respectarea cerințelor  
OMFP 1802/2014 este necesar ca prin  hotarârea  pe care o va emite AGA  în 
luna noiembrie 2022,  să se aprobe,  cu prioritate față de diminuarea 
capitalului,   acoperirea  pierderilor  contabile  reportate din anii 
precedenți, implicit a pierderilor fiscale reportate,( înregistrarea profitului 
se va reflecta în balanța de verificare contabilă,  întocmită pentru 31.10.2022,  
prin  reflectarea veniturilor curente provenite din vânzarea terenurilor  de la 
Gilau și Floresti, jud.Cluj); 

- După acoperirea pierderilor reportate din anii precedenți, executarea 
operațiunii de diminuare/ retragere parțială a capitalului social aportat  de 
către acționarii IMOINVEST SA  este ținută  de înscrierea modificărilor ce 
se impun la  ONRC și de  respectarea  perioadei de publicitate impusă de 
prevederile  Legii 31/1990, respectiv  după parcurgerea a două luni de la data 
publicării  hotărârii AGA, în Monitorul Oficial, partea a IV; 

- Respectarea cerinței legale prevăzute în Legea 31/1990, art.208 privind 
trecerea a două luni din ziua în care hotărârea AGA va fi publicată în 
Monitorul Oficial, partea a IV-a va asigura eventualilor creditori, ale căror 
creanțe sunt anterioare publicării hotărârii să obtină  garanții pentru creanțele 
scadente sau chiar să le încaseze în acest interval. Este vizată în această 
categorie relația cu bugetul de stat; 

- Conform informațiilor reflectate în contabilitatea entității, rezervele legale 
constituite prin repartizarea  profitului anual pe aceasta destinatie,  până 
la data  analizei, sunt în sumă de  589.325 lei, reprezentand  2,31% din total 
capital. Prin redimensionarea  estimată a capitalului social,  în sensul 
reducerii acestuia la nivelul de 8.391.100 lei, rezerva legală  posibil de 
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constituit prin  alocarea profitului înainte de impozitare, în cotă de 20%,  
conform legii , ar fi în cuantum de  1.678.220 lei.  Prin urmare,  operațiunea  
de reducere a capitalului social nu va conduce la  reactivarea ca venituri a 
sumelor alocate din profitul contabil pentru rezervele legale,  inainte de 
impozitare, entitatea va continua  constituirea  rezervele legale  pana la nivelul 
cotei de 20% din capitalul social, diferenta de constituit fiind de 1.088.895 lei; 

-  Întrucât anularea acțiunilor pe care le dețin asociații societății IMOINVEST 
SA se va face la valoarea nominală, din aportul individual depus,  entitatea 
nu va înregistra,  ca urmare a acestei operațiuni  de capital,  câștiguri/pierderi   
care să influențeze patrimonial și fiscal societatea. De asemenea, faptul că 
acțiunile se retrag din capital la valoarea nominală,  din aportul individual,  nu 
va implica aspecte fiscale pentru acționari. 
 

OPINIA: Referitor la operațiunea de diminuare a capitalului social al IMOINVEST 
SA  propusă conform celor descrise mai sus de către Consiliul de Administație a 
entității Adunării Generale a Acționarilor, OPINIEM faptul că: 

- Având în vedere situația financiară reflectată prin situațiile financiare 
încheiate pe 31.12.2021, respectiv o pierdere financiară reportată din anii 
precedenți de 4.431.317,39 lei și faptul că rezultatul financiar estimat pentru 
finele lunii octombrie 2022, implicit pentru întreg  anul 2022, va înregistra o 
creștere apreciabilă, fiind posibilă acoperirea pierderilor reportate, aș  propune 
AGA ca prin hotărârea care se va emite  să acorde prioritate  operațiunii de 
acoperire a pierderilor reportate din anii precedenți; 

- Întrucât diminuarea capitalului se va face prin reducerea numărului de acțiuni 
ale fiecărui acționar, proporțional cu cota de reducere a capitalului social pe 
total, la valoarea nominală inițială a acestor acțiuni, de 5 lei/acțiune,  nu 
considerăm necesar să se aștepte aprobarea situațiilor financiare anuale 
întocmite pentru anul 2022, acoperirea  pierderilor din anii precedenți  din 
profitul anului curent, având acordul AGA din  luna noiembrie 2022; 

- Reducerea capitalului social aportat de acționari,  care la data analizei este în 
cuantum de 18.889.030 lei( 74,10% din total capital social),  cu suma de 
17.100.000 lei, va implica reflectarea modificărilor respective în registrul 
acționarilor, în sensul diminuării numărului de acțiuni ale fiecărui acționar, 
în mod proporțional, menținându-se cota individuală din  totalul 
capitalului  social; 
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- Deoarece fluxul de numerar analizat al entității  în prezent este excedentar și  
se estimează că  se va asigura echilibru financiar al entității și după eliberarea 
numerarului reprezentând diminuarea capitalului social cu 17.100.000 lei,   
considerăm că operațiunea aceasta  nu va impacta negativ desfășurarea 
activității entității, asigurându-se  continuitatea activității; 

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a 
două luni de zile de la publicarea  hotărârii AGA privind această 
operațiune în Monitorul Oficial,   implicând ca  și eliberarea efectivă a 
numerarului  către acționari  să se facă doar după parcurgerea acestui 
interval de timp;  

- Rezervele legale constituite prin repartizarea  profitului anual pe aceasta 
destinatie,  până la data  analizei  sunt în sumă de  589.325 lei, reprezentand  
2,31% din total capital. Prin redimensionarea  estimată a capitalului social,  
în sensul reducerii acestuia la nivelul de 8.391.100 lei, rezerva legală  posibil 
de constituit prin  alocarea profitului înainte de impozitare, în cotă de 20%,  
conform legii , ar fi în cuantum de  1.678.220 lei.  Operațiunea  de reducere a 
capitalului social nu va conduce la  reactivarea ca venituri impozabile a 
sumelor alocate din profitul contabil pentru rezervele legale,  inainte de 
impozitare, 

- Întrucât anularea actiunilor pe care le dețin asociații societății IMOINVEST 
SA se va face la valoarea nominală, din aportul individual depus,  entitatea 
nu va înregistra,  ca urmare a acestei operatiuni  de capital,  câștiguri/pierderi   
care să influențeze patrimonial și fiscal societatea. De asemenea, faptul că 
acțiunile se retrag din capital la valoarea nominală, din aportul individual,  nu 
va implica aspecte fiscale pentru acționari. 
 

Prin  cele expuse în prezentul document, apreciem că s-a emis 
numai opinia profesională a autorului, cu intenția de a sublinia 
anumite cerințe de urmat și respectat,  doar cu  un caracter 
informativ.  
 

Cluj-Napoca, 29.09.2022                    ASCONCOR SRL 

                                                        prin Cornelia Boancă 
          auditor financiar nr. RPE 5119 
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