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În acest număr:

Noutăți Contabile
Noua Reglementare Contabilă OMF 1802 care înlocuiește OMF 3055 cu modificările ulterioare (MO 963/30.12.2014)
Ministerul Finanțelor Publice a publicat un nou ordin, aplicabil de la 1 ianuarie 2015 pentru
aprobarea reglementărilor contabile aplicabile situațiilor financiare individuale și situațiilor
financiare consolidate. Noul ordin aduce mai multe clarificări cu privire la tratamentele contabile
existente în MOF 3055 cu modificările ulterioare și precum și modificări cu privire la clasificarea
entităților pe baza criteriilor de mărime și a modului de prezentare a situațiilor financiare ale
acestora în funcție de această clasificare, cu privire la planul de conturi, cu privire la noi
tratamente contabile aplicabile în anumite situații.
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Noua reglementare contabilă OMF 1802 care înlocuiește OMF 3055 cu modificările
ulterioare

Noua reglementare contabilă – o parte din modificările și
clarificările aduse












Entitățile sunt clasificate in microentități, entități mici,
entități mijlocii și mari în funcție de îndeplinirea a 2 criterii
de mărime din 3 (de exemplu pentru entitățile mijlocii și
mari: total active 4.000.000 EUR, cifră de afaceri netă
8.000.000 EUR, număr mediu de salariați: 50). Cerințele
cu privire la conținutul și prezentarea situațiilor financiare
sunt diferite în funcție de această clasificare.
Noi conturi contabile, noi clase de active: ex. active
biologice productive, investiții imobiliare, active corporale
de exploatare și evaluare a resurselor minerale, etc.
Contabilizarea reducerilor comerciale ulterioare aferente
stocurilor aflate în sold la sfârșitul perioadei de raportare
afectează valoarea stocului și nu contul de profit și
pierdere.
Noi categorii de provizioane de riscuri și cheltuieli: ex.
provizioane pentru contracte oneroase, provizioane
pentru terminarea contractului de muncă, etc.
Liniarizarea stimulentelor acordate în cazul contractelor
de leasing operațional.
Clasificarea activelor în monetare și nemonetare,
clarificări cu privire la evaluarea activelor nemonetare
achiziționate cu plata în valută.
Atunci când o entitate încalcă, la sau înainte de finalul
perioadei de raportare, o prevedere dintr-un acord de
împrumut pe termen lung şi această încălcare are drept
efect faptul că datoria devine exigibilă la cerere, datoria
este clasificată drept curentă, inclusiv în situaţia în care
creditorul a fost de acord, după perioada de raportare şi
înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru
emitere, să nu ceară plata ca urmare a încălcării acesteia.
Criteriile de auditare devin diferite de cele folosite în cazul
clasificării entităților.

Dacă aveți întrebări cu privire la detaliile modificărilor, sau
dacă aveți nevoie de ajutorul nostru pentru a evalua potențiala
dumneavoastră expunere, va rugăm să nu ezitați să ne
contactați. De asemenea vă putem ajuta cu training-uri la
sediul Dumneavoastră pentru familiarizarea departamentului
financiar contabil cu conținutul OMF1802.
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Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Având în vedere faptul că există un număr mai mare de modificări
și clarificări aduse asupra reglementărilor contabile (cele de mai
sus fiind doar câteva exemple) este de așteptat ca impactul să se
reflecte asupra tuturor industriilor. În funcție de tipul de activitate al
companiei și de impactul specific asupra politicilor contabile
adoptate este necesară o inventariere a implicațiilor la nivel de
contabilizare a tranzacțiilor precum și a actualizărilor necesare
asupra sistemelor informatice utilizate. De asemenea, bilanțurile și
contul de profit și pierdere prognozate pentru anul 2015 pot fi
afectate prin prisma noilor reglementări.
Ce este de făcut?
În scopul de a evalua dacă afacerile dvs. ar putea fi afectate, este
esențial să inventariați impactul adus de noile modificări asupra
informațiilor financiare ale companiei având în vedere că acestea
sunt utilizate în luarea deciziilor de conducere a activității precum și
în relațiile contractuale cu terții.
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Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanța fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreuna Deloitte Network) nu oferă
consultanță profesională sau alte servicii în domeniul contabil, fiscal, juridic, al investițiilor prin intermediul acestei publicații. Această publicație nu înlocuiește consultanța sau
serviciile profesionale și nici nu ar trebui să fie utilizată ca bază pentru orice decizie sau acțiune care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea. Înainte de a lua orice decizie
sau de a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul
căreia fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amănunțita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor
membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează servicii clienților din sectorul public și privat în următoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanță, consultanță financiară – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul rețelei sale globale de firme membre, care activează în 150 de țări, Deloitte pune la dispoziția clienților săi resursele internaționale precum și
priceperea locală pentru a-i ajuta să exceleze indiferent de locul în care aceștia își desfășoară activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesioniști din Deloitte este acela de
a deveni un standard de excelență.
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