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COMUNICAT DE PRESĂ 

Societatea ROPHARMA SA Brașov, cu sediul în Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului cu 
nr. 08/2886/2007, reprezentată de Dr. Farm. Mihai Miron, în urma articolelor apărute în presă, 
facem următoarele precizari: 
 
În decursul ultimilor 3 ani societatea a plătit către bugetul de stat, bugetele locale și bugetele 
de asigurari sociale, taxe si impozite în valoare de  66.090.180 lei.  
Obligaţiile financiare ale societăţii au fost respectate, neînregistrându-se restanţe la bugetul 
consolidat al statului, bugetele locale sau faţă de bugetul asigurarilor de sănătate şi a fondurilor 
speciale. 

Va informăm că în ultimii 3 ani, sponsorizările acordate de catre societate au fost efectuate 
potrivit prevederilor legale, așa cum sunt stipulate în Legea 571/2003 privind Codul Fiscal și în 
Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările si completările ulterioare. Pentru 
sponsorizările care nu s-au încadrat în limita prevăzuta de Legea 571/2003, societatea a 
încadrat aceste cheltuieli ca fiind cheltuieli nedeductibile, așa cum se stipulează în Normele 
Metodologice din 2004 de aplicare a Legii nr. 571 din 2003, cu modificările și completările 
ulterioare, fapt pentru care a calculat și achitat către bugetul de stat un impozit suplimentar de 
16% aplicat la valoarea sponsorizărilor astfel efectuate. 

Pentru profitul impozabil rezultat în urma exercitiilor financiare încheiate, societatea a plătit 
către bugetul de stat toate sumele calculate și datorate. 

Întrucat prin Hotărările AGEA, acționarii societății au hotărât reinvestirea profitului net 
înregistrat pentru ultimii 3 ani, nu au fost acordate dividende acționarilor, drept pentru care 
societatea nu datorează către bugetul de stat impozit pe dividende. 

Societatea a furnizat toate documentele solicitate de organele de anchetă și este decisă să 
clarifice împreună cu aceștia orice neclaritate cu privire la legalitatea sponsorizărilor efectuate 
și la identificarea unor potențiale obligatii legale suplimentare, pentru a nu plana nici o 
suspiciune fața de eventuale obligatii de achitat către bugetul de stat. 

In mod constant Ropharma, prin proiectele pe care le dezvolta, se implica activ in a raspunde 
nevoilor cu care se confrunta comunitatile din proximitatea companiei. Rolul civic al Ropharma 
nu a fost niciodata mai pregnant si ca lideri de afaceri admitem necesitatea asumarii unor 
responsabilitati nu doar fata de investitori ci si fata de societatea civila. 

Presedinte CA, 
Dr. Farm. Mihai Miron 
 


