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NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
Situatiile financiare,la data de 31.12.2012 ,sunt intocmite pe baza
-pricipiului contabilitatii de angajament,ceea ce inseamna ca veniturile si
cheltuielile se recunosc in momentul angajarii lor si nu in momentul incasarii,respectiv a
platii.
-principiul continuitatii activitatii, ceea ce presupune ca intreprinderea isi
continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in
imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
-principiu permanentei metodelor, presupunind continuitatea aplicarii acelorasi reguli
si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor
patrimoniale si a rezultatelor , asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor
contabile.
-principiul prudentei – valoarea fiecarui element fiind determinata in baza acestui
principiu. Actiunile cotate, detinute de societate sunt evidentiate in bilant la costul de
achizitie, valoarea contabila considerindu-se valoarea justa a acestora.
Imobilizări şi amortizări
Imobilizările corporale sunt înregistrate la costul de achiziţie.
Conform HG 1553/2003 se poate face reevaluarea imobilizărilor corporale aflate in
patrimoniu la sfârşitul anului, in conformitate cu rata inflaţiei comunicată de Comisia
Naţională de Statistică. Reevaluarea se va efectua anual in cazul in care rata inflaţiei
cumulată pe ultimii 3 ani consecutivi depăşeşte 100%. Valoarea reevaluată a
imobilizărilor corporale se corelează cu utilitatea si cu valoarea de piaţă a bunurilor
respective.

Stocuri
La intrare, materialele si ambalajele sunt contabilizate la valoarea de achiziţie.
Bunurile de natura obiectelor de inventar se înregistrează la valoarea de achiziţie, fiind
trecute integral pe costuri la darea in folosinţă.
Creanţele
Creanţele in lei sunt înregistrate la valoarea lor nominala iar cele in moneda straina sunt
reevaluate in Lei la cursul de schimb valabil la data bilanţului.

Tranzacţii in moneda străină
Activele si pasivele in moneda străina sunt înregistrate in Lei la rata de schimb valabilă la
data întocmirii bilanţului.
Tranzacţiile in monede străine sunt transformate in Lei la rata de schimb din data
tranzacţiei. Diferenţele de curs valutar sunt înregistrate in contul de profit si pierdere.
Contabilitatea operaţiunilor efectuate in valută se ţine atât in moneda naţională cât şi în
valută.
Provizioane
Provizioanele sunt definite ca obligaţii cu o scadenţă nedefinita si care trebuie înregistrate
in conturi atunci când:
a) o societate are o obligaţie prezenta ca urmare a unui eveniment trecut;
b) atunci când exista o probabilitate rezonabila ca stingerea obligaţiei să presupună o
ieşire de resurse din societate; si
c) suma obligaţiei poate fi cuantificata.
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