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S.C. FAUR S.A.                                                                              

                                   NOTA 6 

OMFP nr. 3055 / 2009 

                                                                                                     
 

 
 

 
 

Principii, politici si metode contabile 

31.12.2014 

 

   

 

 

 In exercitiul financiar al anului  2014 , evidenta  contabila a fost organizata in baza 

prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si Ordinului Ministrului Finantelor 

Publice nr. 3055/2009 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu 

directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate. 

Situatiile financiare si anexele  incheiate la 31.12.2014 pentru exercitiul financiar al 

anului 2014, au reflectat “contabilitatea de angajament” in sensul ca evenimentele au fost 

recunoscute la data aparitiei , inregistrate in evidenta contabila si   raportate in perioada la 

care s-au referit; cheltuielile au fost recunoscute in contul de profit si pierdere pe baza 

relatiei directe  in costurile suportate si obtinerea unor elemente specifice de venituri. 

Politicile contabile, cuprinzand principiile , bazele, regulile si practicile specifice 

activitatii de  constructii si reparatii de material rulant , adoptate la intocmirea si 

prezentarea situatiilor financiare, sunt cele prevazute in  Legea Contabilitatii nr. 82/1991 

(republicata) si O.M.F.P. 3055/2009 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile 

conforme cu directivele europene. 

  Situatiile financiare ale anului 2014 au fost intocmite in functie de conditiile 

prevazute de fiecare IAS aplicabil, urmarindu-se satisfacerea cerintelor semnificative de 

prezentare a informatiilor financiare. 
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 Metode de evaluare 

 

In exercitiul financiar al anului 2014, evaluarea elementelor patrimoniale s-a efectuat 

conform prevederilor art. 8 si 13 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata astfel: 

• la data intrarii in patrimoniu bunurile au fost evaluate si inregistrate in 

contabilitate la valoarea de intrare ( valoarea contabila ), care este: 

� costul de achizitie – cuprinde pretul de cumparare, taxele 

nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare si alte cheltuieli 

accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in 

gestiune a bunului respectiv ( pentru bunurile achizitionate). 

� costul de productie – cuprinde costul de achizitie al materiilor prime si 

consumabile, celelalte cheltuieli directe de productie, precum si cota 

cheltuielilor indirecte ale productiei alocate in mod rational ca fiind 

legate de fabricarea acesteia ( pentru bunurile produse in societate ). 

• la incheierea exercitiului financiar a anului 2014, elementele patrimoniale au fost 

evaluate si reflectate in bilantul contabil la valoarea de intrare in patrimoniu,  respectiv 

valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii. 

Creantele si datoriile existente in valuta la 31.12.2014, s-au evidentiat in 

contabilitate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a 

Romaniei, pentru acea data, iar diferentele favorabile in suma de 472.449 lei si diferentele 

nefavorabile in suma de 508.125 lei, au fost inregistrate in venituri financiare, respectiv 

cheltuieli financiare, conform Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a 

Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate 

aprobate prin OMF 3055/2009. 

• la data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum in anul 2014 bunurile au 

fost evaluate si s-au scazut din gestiune la valoarea lor de intrare ( contabila ). 

 

Pentru elementele patrimoniale la care s-au constatat deprecieri, la 31.12.2014 sunt 

constituite provizioane in suma de  5.253.514,56 lei, astfel : 
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♦ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli = 601.768,89 lei 

 

►            598.494,81 lei  = provizioane pentru litigii (ct.1511) 

►             3.274,08 lei  = provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) 

►                     0 lei = alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli – decontari din 

operatii in curs de clarificare (ct.1518) 

►            0 lei = provizioane pentru impozite (ct.1516) 

 

 

♦ Provizioane pentru deprecierea stocurilor = 1.087.379,06 lei 

 

► 918.281,57 lei = provizioane pentru deprecierea stocului de materii prime, 

materiale si ambalaje pentru productie (ct.391,3921,398) 

► 14.062,99 lei = provizioane pentru deprecierea stocului de materiale –obiecte de 

inventar (ct.3922) 

► 118.701,50 lei = provizioane pentru deprecierea stocului de produse finite 

(ct.3945) 

► 36.333,00 lei = provizioane pentru deprecierea stocului productiei in curs de 

executie (ct. 393) 

 

♦ Provizioane pentru deprecierea creantelor = 3.564.366,61 lei 

 

► 2.725.394,09 lei = provizioane pentru deprecierea creantelor clienti (ct.491) 

►    838.972,52 lei = provizioane pentru deprecierea creantelor deb.diversi (ct.496) 

 

 
Suma de 5.253.514,56 lei, reprezentand provizioane pentru riscuri si cheltuieli si 

pentru deprecierea activelor, se va lichida prin aprobarea trecerii pe cheltuiala sau prin 

incasare. 
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Politici contabile 

 

Situatiile financiare ale S.C. FAUR SA pe anul 2014 au fost intocmite conform 

contabilitatii de angajament: efectele tranzactiilor si alte evenimente sunt recunoscute 

atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc: ( si nu pe masura ce numerarul sau 

echivalentul sau este incasat sau platit ) si sunt inregistrate in evidentele contabile si 

raportate in situatiile financiare ale perioadei aferente. Situatiile financiare intocmite in baza 

acestui principiu ofera informatii utilizatorilor nu numai despre tranzactiile trecute , care au 

implicat plati si incasari , dar si despre resursele privind incasarile viitoare. 

Prin aplicarea contabilitatii de angajament si a altor politici s-a permis furnizarea de 

informatii de catre situatiile financiare , care sa fie relevante pentru luarea deciziilor , 

credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara ; reflecta substanta 

economica; sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative. 

Pentru a da o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor 

obtinute au fost respectate regulile privind evaluarea patrimoniului si celelalte norme si 

principii contabile, prevazute in Legea Contabilitatii nr. 82/1991 ( republicata ) si O.M.F.P.  

3055/2009 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a 

Comunitatii Economice Europene. 

De asemenea evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare a fost efectuata in 

concordanta cu principiile contabile: 

• continuitatii activitatii – S.C. FAUR SA isi va continua in mod normal activitatea si 

in viitor. 

• permanentei metodelor – se aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, 

inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a 

rezultatelor, inregistrandu-se astfel comparabilitatea in timp a informatiilor 

contabile. 

•  prudentei – valoarea oricarui element este determinata pe baza principiului 

prudentei , avandu-se in vedere ca s-au luat in considerare numai profiturile 

recunoscute pana la 31.12.2014 si toate obligatiile previzibile si pierderile 

potentiale care au luat nastere in cursul anului 2014 sau pe parcursul unui 
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exercitiu anterior, chiar daca aceste obligatii si cheltuieli au aparut intre data 

incheierii exercitiului si data intocmirii bilantului. 

• independentei exercitiului – s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile 

aferente exrcitiului financiar 2014, fara a se tine seama de data incasarii sau a 

efectuarii platilor. 

• evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – pentru stabilirea valorii totale 

corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea aferenta 

fiecarui element individual de activ si pasiv. 

• intangibilitatii – bilantul de deschidere al anului 2014, corespunde cu bilantul de 

inchidere al anului 2013. 

• necompensarii – valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu valorile 

elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuieli.     

• prevalentei economicului asupra juridicului – informatiile contabile prezentate in 

Situatiile financiare ale anului 2014 sunt credibile, deoarece evenimentele si 

tranzactiile pe care le reprezinta sunt reflectate in contabilitate in concordanta cu 

realitatea economica si nu numai cu forma lor juridica. 

• pragului de semnificatie – elementele cu valoare semnificativa ( omiterea lor ar 

influenta deciziile la nivel de societate ) sunt prezentate distinct in situatiile 

financiare. 

In ceea ce priveste politica de calcul a amortizarii mijloacelor fixe in anul 2014, in 

suma de 4.514.560 lei, s-a aplicat metoda liniara de calcul a amortismentelor, metoda 

aplicata si in anii anteriori, deoarece contextul economic si situatia financiara a S.C. FAUR 

SA , nu a permis utilizarea altei metode. 
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