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Evenimente importante de raportat. 

 

ELVILA S.A. face cunoscut punctul său de vedere cu privire la aspectele din cuprinsul 

raportului de audit aferent exercițiului financiar 2020, referitoare la exprimarea unei 

opinii cu rezerve din partea auditorului, măsurile pe care le vom întreprinde, și precizăm 
că măsurile respective nu vor avea un impact semnificativ în cadrul situațiilor financiare 
aferente exercițiului financiar 2021.  

În cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor ELVILA S.A. din data de 
07.04.2021 a fost prezentat Raportul Auditorului MAN-CO S.R.L. iar acționarii au luat 
la cunoștință de conținutul lui, acesta fiind și publicat anterior pe site-ul oficial al 

societății www.elvila.ro, în secţiunea Informații pentru investitori. 

În cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor ELVILA S.A. din data de 
07.04.2021 când a fost prezentat Raportul Auditorului MAN-CO S.R.L. acționarii au 

http://www.elvila.ro/


fost informați că acea reevaluare a imobilizărilor corporale cu privire la care auditorul a 

exprimat o opinie modificata (cu rezerve), nu este făcută, dar societatea prin prisma 

prevederilor Codului Fiscal a făcut reevaluarea financiar-fiscală odată la 3 ani în scopul 
impunerii fiscale. 

Această reevaluare însă nu se înregistrează în contabilitate, conform prevederilor 
Codului Fiscal în vigoare, fiind făcută conform unor standarde speciale de evaluare, 

respectiv GEV 500. 

De asemenea, precizăm faptul că reevaluarea în discuție este atributul exclusiv al 
Consiliului de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor neavând asemenea 

atribuții. 

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că în anul 2021 vom ține cont de opinia Auditorului 

MAN-CO S.R.L.  astfel cum a fost exprimată prin Raportul de Audit și la sfârșitul 
anului, așa cu prevede Codul Fiscal, vom efectua reevaluarea imobilizărilor corporale 
cu un evaluator independent, astfel încât în contabilitate valorile acestora să fie cât mai 
aproape de valoarea lor justă. 

 


