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Evenimente importante de raportat: 
 
Stimati investitori, 

 
 Consiliul de Administraţie al Farmaceutica REMEDIA S.A. informează acţionarii cu 

privire la menționarea eronată a IAS 18 - Venituri, în loc de IFRS 15 – Venituri din contracte 
cu clienții, în Notele explicative la Situațiile financiare consolidate și neconsolidate aferente 
anului 2021: 
  
1. Modalitatea efectivă de recunoaștere a veniturilor în cursul anului 2021 a fost conform 

prevederilor IFRS 15 - Venituri din contracte cu clienții, al cărui principiu de bază este că o 
entitate va recunoaște venituri pentru a descrie transferul bunurilor sau serviciilor promise 
către clienți într-o sumă care reflectă contravaloarea la care entitatea se așteaptă să aibă 

dreptul în schimbul acelor bunuri sau servicii. 
  

2. Din eroare în Notele explicative nu a fost actualizat standardul aplicabil recunoașterii 
veniturilor (Nota 3 Politici contabile semnificative), dar principiile de bază ale standardului 
în vigoare (IFRS 15) au fost respectate. 

 
3. În raportul auditorului financiar este făcută referire la aplicarea IAS 18 ca urmare a 

omiterii actualizării, dar principiile de bază ale standardului în vigoare (IFRS 15) au fost 
respectate. 
 

4. Conform notei emise de auditorul financiar INTERAUDIT SRL (atașată la prezentul raport 
curent), s-a efectuat încă o analiză asupra aplicării principiilor de recunoaștere a veniturilor 

în baza IFRS 15 și nu s-au constatat diferențe de interpretare care să aibă impact asupra 
situațiilor financiare consolidate și neconsolidate pentru anul 2021. 
 

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon +40 254 223 260, persoane de 
contact: Elena CODREAN / Florin CADIA, sau la adresa de e-mail investor@remedia.ro. 
 
 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

 
 

„TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. 
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