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   NOTA  6                                                                                                                  VIZAT ,

                                         DIRECTOR GENERAL
                                                                                                                 EC. VIORICA SANDU

Principii si metode contabile

Principii contabile

           Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare  ale  anului  2018 este facuta in acord cu
urmatoarele principii contabile:

1.Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un
viitor  previzibil   fara   a   intra   in   imposibilitatea   continuarii   activitatii   sau   fara   reducerea
semnificativa a acesteia si, prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

2.  Principiul permanentei metodelor -  aplicarea acelorasi reguli, metode, norme  privind  evaluarea
inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale,asigurand comparabilitatea in
timp  a  informatiilor contabile.  Efectul  aplicarii  in   primul  an  a  Standardelor  Internationale  de
Contabilitate a fost inclus in rezultatul reportat, contul de profit si pierdere nefiind afectat.

3.  Principiul prudentei:
s-au luat in considerare numai profiturile realizate pana la data incheierii exercitiului financiar;
s-a  tinut  seama de toate obligatiile  previzibile si pierderile  potentiale care au luat nastere in cursul
exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului.  Au fost luate in considerare toate  veniturile si cheltuielile
corespunzatoare exercitiului financiar, fara a se tine seama de data incasarii sau platii efectuate.

Principiul evaluarii separate  a  elementelor de activ si pasiv.  In vederea stabilirii  valorii totale
corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de
activ si de pasiv.

Principiul  intangibilitatii.  Bilantul   de   deschidere   al  exercitiului  corespunde  cu  bilantul  de
inchidere   a  exercitiului  precedent,  cu  exceptia  corectiilor  impuse  de   aplicarea   Standardelor
Internationale de Contabilitate.

7. Principiul necompensarii.  Valorile  elementelor  ce  reprezinta  active nu  au fost compensate cu
valorile  elementelor  ce   reprezinta  pasive,   respectiv   veniturile  cu  cheltuielile,  cu  exceptia
compensarilor intre active si pasive admise de Standardele Internationale de Contabilitate.

8. Principiul  prevalentei economicului  asupra  juridicului.  Informatiile   prezentate   in   situatiile
financiare  reflecta   realitatea  economica  a  evenimentelor   si   tranzactiilor,  nu   numai  forma  lor
juridica.
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9.  Principiul pragului de semnificatie.  Orice  element care  are  o  valoare  semnificativa  este
prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.
   

                                                                           

B. Politici contabile semnificative

Moneda de raportare
Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in lei.
 Situatiile financiare cuprind:
Bilant
Cont de profit si pierdere
Situatia modificarilor capitalului propriu
Situatia fluxurilor de trezorerie
Note la situatiile financiare.

      Calitatile informatiei contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt
relevanta, credibilitatea, comparabilitatea, inteligibilitatea.
      Ca si reguli generale de recunoastere a elementelor din situatiile financiare, precizam ca societatea,
s-a prelevat de conventia continuitatii activitatii si conventia contabilitatii de angajament, cu exceptia
informatiilor privind fluxurile de trezorerie.
      Societatea  urmareste  mentinerea  capitalului  financiar,  prin  determinarea  valorii  curente  a
capitalurilor proprii, la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar.

Imobilizari necorporale

      

      Imobilizarile necorporale sunt recunoscute ca active daca este probabil  ca societatea sa obtina
beneficii economice viitoare din utilizarea activului respectiv si daca poate fi masurat in mod credibil,
costul activiatii.     

      Recunoasterea initiala a imobilizarilor necorporale se realizeaza la costul istoric care poate fi:

costul de achizitie – pentru activele care intra in societate prin cumparare;

valoarea justa respectiv de utilitate-pentru activele care intra ca aport la capitalul social, prin
donatie, prin subventie sau prin schimb cu alte active.

   Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active daca este probabil ca societatea sa obtina beneficii
economice viitoare din utilizarea activului respectiv si daca costul activului poate fi evaluat in mod
credibil.

Imobilizari corporale

Valoarea initiala de inregistrare in contabilitate a imobilizarilor corporale se bazeaza pe costul istoric.

      Societatea utilizeaza  costul de achizitie,  pentru activele care intra in societate prin cumparare,
costul  de productie,  pentru activele  care sunt  produse in regie  proprie,  valoarea justa,  respectiv
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valoarea  de  utilitate,   pentru  activele  care  intra  prin  aport  la  capitalul  social,  prin  donatie,  prin
subventie, sau prin schimb cu alte active.

      Iesirile de imobilizari corporale se recunosc la valoarea conatbila a acestora la data operatiunii.

      Dupa  recunoasterea  initiala,  conform tratamentului  contabil  alternativ  permis,  imobilizarile
corporale sunt contabilizate la o  valoare reevaluata,  aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii,
mai putin orice amortizare sau pierdere din depreciere cumulata anterior.

      Valoarea justa este de regula:

pentru terenuri si cladiri – valoarea de piata, determinata pe baza unor reevaluari efectuate de
evaluatori autorizati;

iar pentru celelalte mijloace fixe

- costul de inlocuire, mai putin amortizarea corespunzatoare, in cazul in care valoarea de piata nu
poate fi identificata, sau

- valoarea de piata, determinata in urma unei reevaluari

Daca evenimente semnificative se produc pe piata respectivelor imobilizari,astfel incit sa se
modifice estimarile cu privire la utilizarea viitoare (beneficiile economice viitoare ) atunci reevaluarea
se va efectua mai des.

Politica de amortizare  se bazeaza pe duratele  de utilitate  ,detaliate pe fiecare imobilizare
corporala in parte. Din considerente fiscale managementul societatii a decis includerea amortizarii in
costuri  conform  Legii  15/1994  privind  amortizarea  capitalului  imobilizat,  republicata  cu  toate
modificarile la  zi.

Duratele de utilitate economic justificate ,pe principalele categorii este urmatoarea:

-constructii                                                                                         10-50 ani

-mijloace de transport                                                                          5-14 ani

-aparate si instalatii de masura ,control si reglare                                3-10 ani

-echipamente tehnologice                                                                    4-20 ani

-mobilier, aparatura de birou                                                                     5 ani

                                   

Cheltuielile de modernizare si reparatiile capitale

Cheltuielile cu reparatiile
      Cheltuielile  cu  repararea  sau  intretinerea  mijloacelor  fixe  efectuate  pentru a restabilita sau
a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor,
in timp ce cele efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice  sunt  capitalizate si amortizate
pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

Scoateri din folosinta, casari, modalitati de iesire din gestiune

Imobilizarile  sunt  scoase  din uz  la  incheierea  duratei  de  utilizare.  Scoaterea  din functiune
inainte  de  termenele  limita  stabilite  pentru  utilizare  are  loc  numai  in  conditii  obiective  (uzura
morala,imposibilitatea inlocuirii pieselor uzate etc.)
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O comisie de specialitate este numita de directorul general si are ca sarcina urmarirea scoaterii
din functiune in conditii optime  a  respectivului  activ, iar  rezultatele  sunt inregistrate  in exercitiul
financiar curent.

Scoaterea din functiune  reprezinta si casarea  s-au dezmembrarea, caz in care piesele care au
rezultat  si pot fi valorificate (utilizare sau vanzare ) sunt consemnate in procese verbale intocmite cu
acest  prilej.  In  aceasta  situatie  se  va  proceda  la  evaluarea  valorii  juste/costul  de  inlocuire  al
respectivelor  componente,  pentru  a  putea  fi  inregistrate  in  contabilitate.  Daca  nu  pot  fi  evaluate
corespunzator, respectivele piese vor fi evidentiate extracontabil.

Stocuri

Stocurile sunt  evaluate  la  costurile de achizitie.  Pentru stocurile  depreciate  sau cu miscare
lenta, acolo unde a fost necesar s-au creat provizioane pentru depreciere pentru a aduce costul acestora
la valoarea realizabila neta.

Creantele comerciale si financiare

Creantele societatii sunt clasificate astfel:

Creante comerciale, care se compun din:

-creante  clienti,  care  sunt  reprezentate  de  valoarea  vanzarilor  facturate  catre  clienti  si
neincasate;

-clienti incerti, care sunt reprezentate de creantele cu risc de neincasare major;

-furnizoti-debitori, care reflecta avansurile platite furnizorilor de bunuri si servicii;

Creante necomerciale, care se compun din:

-creante in legatura cu personalul, care se refera la impozitul pe profit platit in plus fata de
suma datorata;

-alte  creante  fiscale,  care  se  refera  la  alte  impozite  si  taxe  platite  in  plus  fata  de  sumele
datorate;

-TVA de recuperat;

-debitori diversi;

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea  lor recuperabila
(respectiv, valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, precum si valoarea sumelor
considerate irecuperabile, s-au scazut din totalul conturilor de clienti).

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa.

Evaluarea datoriilor  - se face la valoarea nominala a sumelor de bani care vor fi platite sau la
valoarea nominala a altor modalitati pentru stingerea obligatiei.

 
Conturile de furnizori si alte datorii
Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.
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Provizioane

Provizioanele sunt  reconoscute in  bilant atunci  cand pentru  societate  se  naste o  obligatie
legata de un eveniment  trecut si este  probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse
economice care sa stinga aceasta obligatie.

Compensarea creantelor cu datoriile

In anumite situatii specifice, creantele comerciale pot fi compensate cu datoriile comerciale,
realizate cu acelasi partener, cu respectarea conditiilor legale. In acest sens in notele explicative se vor
consemna detaliile si se vor explica motivele acestor compensari.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile sunt  recunoscute in Contul de profit si pierdere  la livrarea  bunurilor atunci cand
este probabil ca beneficiile asociate tranzactiilor sa revina intreprinderii si valoarea beneficiilor  poate
fi calculata in mod credibil.

Veniturile,  care  exclud  taxa pe  valoarea adaugata , cuprind  valoarea  bunurilor vandute si
serviciilor prestate si sunt inregistrate pe baza contabilitatii de angajament.

Recunoasterea cheltuielilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii:
                      - diminuarea de beneficii economice viitoare, prin diminuari de active sau cresteri de datorii,

care are ca efect micsorarea capitalurilor proprii ale societatii;
             - evaluarea sa fie credibila.

Evaluarea cheltuielilor

Un alt aspect esential asociat cheltuielilor este momentul recunoasterii acestora. Se va utiliza
aici rationamentul profesional, care va avea la baza contabilitatea de angajamente, precum si principiul
conectarii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate in respectiva perioada de timp.

Rezultate :determinare, raportare

La sfarsitul fiecarei perioade (luni etc.) soldurile conturilor de cheltuieli si venituri se preiau de
catre contul de profit si pierdere. Rezultatul brut contabil se ajusteaza cu cheltuielile nedeductibile
fiscal,  precum si  cu  veniturile  neimpozabile,  pentru  determinarea  rezultatului  fiscal.  Impozitul  pe
profit se determina conform prevederilor legale in vigoare. Facilitatile fiscale de care societatea poate
beneficia vor fi evaluate si inregistrate conform prevederilor legale si statutare in vigoare in respectiva
perioada.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat la
31  decembrie  2018  au  fost  evaluate  in  conformitate  cu  principiile  contabile  generale  conform
contabilitatii de angajament.

Politicile contabile au fost aplicate consecvent pe perioada 01.01.2018 – 31.12.2018.
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Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile financiare sunt intocmite conform Reglementarilor contabile conforme cu Directiva

a IV-a a Comunitatilor Economice Europene prevazute in:

-     Legea Contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;

-    Ordinul MFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile

financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,  cu modificarile si completarile

ulterioare;

            -   Ordinul 470/2018, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor

financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale

Ministerului Finanţelor Publice;

-   Alte acte normative.

                 DIRECTOR ECONOMIC,

   EC. DORINA CONSTANTIN
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