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pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de 
entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Principalele politici contabile adoptate la întocmirea 
acestor situaţii financiare sunt prezentate mai jos: 

Bazele întocmirii situaţiilor financiare  

Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și în conformitate 
cu Ordinul 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a 
raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și 
pentru reglementarea unor aspecte contabile. Reglementările OMFP 1802/2014 transpun parțial prevederile 
Directivei 2013/34/UE privind Noua Directivă Contabilă Europeană. Principalele caracteristici ale informațiilor 
financiare prezentate în aceste note explicative sunt relevanța și reprezentarea exactă. Informațiile financiare sunt 
relevante atunci când au capacitatea de a ajuta utilizatorii de informații în luarea deciziilor. Situațiile financiare 
anuale descriu fenomenele economice în cuvinte și cifre, iar pentru a fi o reprezentare exactă, o descriere trebuie să 
fie completă, neutră și fără erori. O descriere este completă atunci când include toate informațiile necesare pentru ca 
un utilizator să înțeleagă fenomenul descris, inclusiv explicațiile necesare. O descriere neutră este cea care nu 
suportă influențe în selecția și prezentarea informațiilor financiare. Pentru ca informațiile financiare să fie calitative, 
trebuie să fie comparabile, verificabile, oportune și inteligibile.        

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii
contabile:

1. Principiul continuității activității. Societatea își desfășoară activitatea pe baza principiului continuității 
activității. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fară a intra în 
stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

2. Principiul permanenței metodelor. Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate în mod 
consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

3. Principiul prudenței. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea au fost 
realizate pe o bază prudentă și, în special:
a) în contul de profit si pierdere este inclusă numai pierderea la data bilanțului;
b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, 

chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. 

Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de 
cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.

4. Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute 
atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe masură ce numărul sau echivalentul său este 



încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor 
aferente.

5. Principiul intangibilității.
1) Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere 

al exercițiului financiar precedent.
2) În cazul modificării politicilor contabile și al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu 

se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.
3) Înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercițiilor 

financiare precedente, precum și a modificării politicilor contabile nu se consideră încalcare a 
principiului intangibilității.

6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de activ și 
de datorii sunt evaluate separat.

7. Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ și datorii sau între elementele de 
venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări  între creanțe și datorii față de aceeași entitate,
efectuate cu respectarea prevederilor legale, pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor și 
veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespunzătoare.

În situația de mai sus, în notele explicative se prezintă valoarea brută a creanțelor și datoriilor care au
făcut obiectul compensării.

În cazul schimbului de active, în contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vânzare/scoatere 
din evidență și cea de cumpărare/intrare în evidență, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea 
tuturor veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar și în cazul 
prestărilor reciproce de servicii. 

8. Contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama 
de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză. Respectarea acestui principiu are 
drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în 
conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile 
asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea 
se produc, în baza documentelor justificative. Documnetele justificative care stau la baza înregistrării în 
contabilitate a operațiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai modul cum acestea se 
produc, respectiv să fie în concordanță cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părți trebuie 
ăa prevadă modul de derulare a operațiunilor și să respecte cadrul legal existent.

Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative și la contabilizarea operațiunilor 
economico-financiare să țină seama de toate informațiile disponibile, astfel încât să fie extrem de rare 
situațiile în care natura economică a operațiunii să fie diferită de forma juridică a documentelor care stau la 
baza acestora.

9. Pricipiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate în situațiile 
financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. 
Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

10. Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerintele referitoare la prezentările de 
informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Politici contabile semnificative:



1) Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei.

2) Utilizarea estimărilor
Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății face anumite estimări și presupuneri care 
afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile 
perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate. 

3) Situații comparative
Situațiile financiare întocmite la 31.12.2020 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare întocmite la 
31.12.2021.

4) Corectarea erorilor contabile
Conform prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru adoptarea reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene, corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama 
rezultatului reportat. 
Totuși, erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente pot fi corectate pe seama contului 
de profit și pierdere. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influenteze informațiile financiar-
contabile. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere 
natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

5) Imobilizări

Imobilizări corporale
La data intrării în patrimoniu, înregistrarea mijloacelor fixe se face la costul de achiziție sau costul de 
producție. 
Cheltuielile ulterioare (modernizări, retehnologizări) aferente imobilizărilor corporale deja recunoscute ca 
active, cresc valoarea acestora numai dacă au ca efect majorarea parametrilor tehnici initiali și conduc la 
obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii 
se poate realiza fie direct, prin creșterea veniturilor, fie indirect, prin reducerea cheltuielilor de întreținere și 
funcționare.
Cheltuielile ulterioare efectuate cu scopul de a obține sau de a păstra nivelul beneficiilor economice 
viitoare, pe care întreprinderea se așteaptă să le obțină pe baza performanțelor estimate inițial, sunt 
recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se efectuează.

Amortizarea
Societatea utilizează pentru înregistrarea amortizării mijloacelor fixe metoda liniară prin alocarea în 
cheltuielile de exploatare a amortizării pe toata durata de utilizare a mijlocului fix.
Societatea nu amortizează imobilizările în curs.
Amortizarea cheltuielilor ulterioare care ar fi incluse în costul inițial al imobilizărilor s-ar efectua liniar, 
începând cu luna următoare recepționării lucrărilor de îmbunătățire, pe durata de utilizare ramasă a 
respectivei imobilizări, cu excepția lucrărilor de îmbunătățire menite să prelungească durata de utilizare.

La SC Parc Industrial Alexandria SRL, amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna 
următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor.
Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor 
corporale, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:
- Calculatoare electronice și echipamente periferice: 2- 4 ani;
- Clădiri (amenajare sediu social): pe perioada contractului de comodat.



Imobilizări necorporale
Un activ necorporal este recunoscut dacă, și numai dacă:
- Este separabil, adică poate fi vândut, transferat, cesionat, închiriat sau schimbat, fie individual, fie 

împreună cu un alt activ identificabil sau o datorie identibicabilă aferent(ă), indiferent daăa entitatea 
intentionează ori nu sa facă acest lucru sau

- Decurge din drepturile contractuale ori de altă natură legală, indiferent dacă acele drepturi sunt 
transferabile sau separabile de entitate ori de alte drepturi și obligații.

Societatea prezintă ca active necorporale licentele achiziționate. 

6) Pierderi de valoare
Valoarea netă a activelor societății, altele decat stocurile și impozite amânate activ, este analizată la data 
fiecarui bilanț pentru a determina posibilele scăderi de valoare. 

7) Stocurile
Societatea înregistrează stocurile la costul de achiziție, respectiv prețul de cumpărare, taxe, transport și, 
atunci când este aplicabil, discount-ul primit, costul prelucrării și alte costuri suportate pentru a aduce 
stocurile în forma și locul în care se găsesc la data raportării. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și 
valoric. La ieșirea din patrimoniu sau la darea în consum, stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, prin 
utilizarea metodei FIFO.

8) Clienți și conturile asimilate

Conturile de clienți și alte creațe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor nominală.
9) Numerar și echivalente de numerar

Disponibilitățile bănești includ numerarul în casierie și conturi la bănci.

10) Capitalul social
Capitalul social subscris vărsat a suferit modificări în anul  2021, așa cum este prezentat și în Situația 
Modificărilor Capitalurilor Proprii.Valoarea capitalului social subscris vărsat la 31.12.2021 este de 
1.191.000 lei și aparține celor doi asociați astfel:

- Municipiul Alexandria deține 99,999160 %, respectiv 119.099 părți sociale, a 10 lei fiecare, în valoare 
totală de 1.190.990 lei;

- SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL deține 0,000840 %, respectiv 1 părți sociale în 
valoare de 10 lei.

11) Dividende
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care sunt declarate și este aprobată repartizarea lor. 
Pentru neplata la termen se datorează penalități de întarziere conform legislației în vigoare. Legislația în 
vigoare la data pregătirii situațiilor financiare prevede ca societățile cu capital majoritar sau integral de stat 
să distribuie cel puțin 50% din profitul rămas de distribuit după acoperirea tuturor obligațiilor legale, sub 
formă de dividende.

12) Datorii comerciale
Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente în mai putin de 12 luni) sunt înregistrate la valoarea 
nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile 
primite și sunt reprezentate, în principal, de facturile emise pentru bunurile și serviciile contractate.

13) Provizioane
Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligație 
legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o 



ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi facută o estimare crediblă în ceea ce 
privește valoarea obligației.
Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2021.

14) Subvenții
În categoria subvențiilor se cuprind subvențiile  aferente  activelor și subvențiile aferente veniturilor.
Subvențiile aferente activelor reprezintă subvenții pentru acordarea cărora principala condiție este ca 
entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziționeze active imobilizate.
Subvențiile aferente veniturilor cuprind toate subvențiile, altele decat cele pentru active.
Veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete se prezintă în contul de profit și 
pierdere ca parte a cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subvenții se prezintă în contul de profit și 
pierdere ca o corecție a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit 
structurii prevăzute în acest sens.
În cadrul subvențiilor se reflectă distinct:
- subvenții guvernamentale;
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții;
- alte sume primite cu caracter de subvenții.
Societatea nu a beneficiat de subvenții în cursul anului 2021.

15) Contul de profit si pierdere
Efectele tranzacțiilor și a altor evenimente sunt recunoscute și înregistrate în contabilitate atunci când se 
produc și sunt prezentate în situațiile financiare ale perioadelor aferente, la cost istoric.

16) Recunoașterea veniturilor
Recunoașterea veniturilor se face la costul lor istoric. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt 
recunoscute atunci când se produc, sunt înregistrate în contabilitate chiar dacă documentul justificativ este 
întocmit ulterior (pentru respectarea principiului contabil al prevalenței economicului asupra juridicului) și 
raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente, pentru respectarea principiului independenței 
exercițiului financiar.
Veniturile sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor la prețurile stabilite prin contracte.
Sumele primite ca avans pentru prestarea de servicii sunt recunoscute ca venituri în perioadele contabile în 
care sunt prestate serviciile.

17) Cheltuielile de exploatare
Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, la costul lor istoric.

18) Costul privind salariații
Costul forței de muncă reprezintă cheltuielile totale suportate de societate, respectiv salariile și contribuția
asigurătorie de muncă. Contribuția la asigurările sociale și contribuția la asigurările sociale de sănătate sunt 
suportate de către angajat, din venitul brut al acestuia.
Aceste drepturi sunt recunoscute în cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia și sunt 
înregistrate în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale aferente. 

19) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit se calculează în conformitate cu reglementările fiscale legale în vigoare. Calcul 
impozitului pe profit curent se bazează pe rezultatele raportate în declarația privind impozitul pe profit,
întocmit pe baza situațiilor financiare ale societății. 
Impozitul pe profit se calculează ca procent de 16% aplicat la profitul contabil obținut potrivit legislației, 
ajustat pentru anumite poziții conform legislației fiscale (cu cheltuieli deductibile și nedeductibile fiscal, 
respectiv cu venituri impozabile și neimpozabile).
Pentru exercițiul financiar 2021, SC Parc Industrial Alexandria SRL nu datorează impozit pe profit.



20) Obligatii fiscale
Obligațiile fiscale sunt calculate, evidențiate, declarate și virate în conformitate cu prevederile legale.

21) Datorii contingente
O datorie contingentă este:
- obligație potențială, aparută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului și a cărei 

existență va fi confirmată numai după apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare 
incerte, care pot fi în totalitate sub controlul societății

sau
- obligație curentă aparută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanțului, dar care nu este 

recunoscută deoarece: nu este sigur că vor fi necesare ieșiri de resurse pentru stingerea acestei datorii 
sau valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.

Societatea nu recunoaște datoriile contingente în bilanț.

22) Părți afiliate
Nu este cazul.
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