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Abstract
In these troubled times, professional accountants play an important part in short and long-term decision
making in order to ensure the survival of companies. What is more, the users of financial information
place their trust in professional accountants, hoping that they will be able to cover the effects of the
COVID-19 pandemic on the performance of companies as completely and adequately as possible.
How ready are professional accountants to take on the role of helping businesses affected by the
pandemic, by providing entrepreneurs with advice?
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Ceea ce ar fi putut fi un caz izolat generat de un virus inedit s-a transformat în câteva luni într-o criză
globală care atinge aproape fiecare latură a vieţii moderne. Rapiditatea cu care s-a răspândit la nivel mondial
este generată, în mare măsură, de complexitatea şi interdependența economiilor naţionale.
În România, în mai puţin de o lună, mii de societăţi, indiferent de mărimea lor, au fost paralizate, confrun
tându-se cu probleme majore legate de vânzări, imposibilitatea achitării datoriilor scadente din cauza neîncasă
rilor de creanţe, precum şi cu alegeri spinoase cum ar fi cea de a păstra angajaţii în firmă, de a-i trimite în şomaj
tehnic sau de a-i concedia. Conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, aproximativ
10% din populaţia activă din România este deja în şomaj. Foarte multe dintre societăţile afectate fac planuri
de supravieţuire şi previziuni.

1. Putem vorbi despre un impact asupra societăţii?
În contextul actual, în care majoritatea societăţilor au fost afectate de criză, acestea se pot împărți în
două categorii: societăţi care au fost afectate şi societăţi care au prosperat în urma acesteia. Din păcate, din
prima categorie fac parte mai mulţi agenţi economici decât din a doua.
Marea majoritate a firmelor care au fost afectate de criză prin închiderea activităţii sau reducerea semnifi
cativă a acesteia operează în turism, transporturi rutiere, navale, maritime şi aeriene, producţia şi vânzarea de
autoturisme, construcţii, producţia de bunuri care nu sunt vitale în perioada pandemiei (îmbrăcăminte, încălță
minte etc.), servicii financiare (economisire), educaţie (grădinițe private, unităţi after school), extracția de petrol
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şi gaze. Există însă şi societăţi care în plină criză au prosperat, cum ar fi cele având ca obiect de activitate producţia
şi vânzarea de articole necesare prevenirii, limitării, tratării şi combaterii COVID-19, comercializarea de alimente,
vânzările online sau cele din domeniul IT care în această perioadă oferă suport tehnic pentru firmele ce trebuie
să îşi modifice infrastructura pentru a le permite salariaţilor lucrul de acasă.
Măsurile legislative adoptate de autorităţi în aceste zile vin să sprijine antreprenorii. Unele facilităţi sunt
gândite astfel încât să acopere costurile suportate de afaceri în această perioadă, în timp ce altele oferă răgaz,
fiind menite să ușureze presiunea pusă pe lichidităţi, adică oferă posibilitatea amânării plăţii anumitor datorii,
cum ar fi cele fiscale, ratele (inclusiv dobânzile şi comisioanele) la creditele bancare, datoriile privind chiriile,
utilităţile şi altele.
Totuşi, este important de subliniat că aceste datorii nu sunt anulate, ci ele vor trebui la un moment dat
plătite.
Prin urmare, societăţile trebuie să facă o analiză a alternativelor posibile:
l de a plăti datoriile la momentul scadenţei, dacă dispun de numerarul necesar şi dacă nu au opţiuni
mai atrăgătoare în ceea ce priveşte utilizarea lui;
l de a amâna achitarea datoriilor, fie pentru că nu au disponibilităţi, fie în vederea folosirii numerarului
pentru alte nevoi stringente sau pentru alte oportunităţi de afaceri.
Dacă aleg amânarea la plată a datoriilor, antreprenorii trebuie să fie conştienţi că este necesar să caute
şi să identifice surse din care anticipează că vor obţine suficiente disponibilităţi încât la terminarea stării de
urgenţă să le poată plăti integral.
De asemenea, amânarea la plată a ratelor bancare conduce la costuri mai mari cu dobânda pentru com
panie. Orice dobândă pe care societatea o amână se va adăuga la principalul datoriei existente, plătindu-se
dobândă la dobândă.
Orice decizie de a amâna plăţile trebuie analizată prin prisma costurilor şi beneficiilor sale. Beneficiile
pot fi câştigurile realizate prin utilizarea alternativă a numerarului, iar costurile pot fi cele de finanţare suportate
pe perioada în care plăţile se amână.
Eventuala prioritizare a plăţilor trebuie să ţină cont de scadenţa datoriilor, de penalităţile şi dobânzile de
întârziere contractuale, precum şi de alte aspecte, cum ar fi semnificaţia pentru societate a furnizorului sau a
creditorului, alternativele de aprovizionare existente sau importanţa plăţii pentru furnizorul respectiv.

2. Cum tratăm impactul asupra situaţiilor financiare?
Pandemia de COVID-19 a creat un cutremur în economia internaţională. Indicatorii bursieri au scăzut.
Impactul asupra situaţiilor financiare ale societăţilor afectate de criză poate fi urmărit diferit în funcţie de data
acestor situaţii financiare. În cazul societăţilor care au ca perioadă de raportare anul calendaristic, pandemia este
un eveniment ulterior care nu va duce la ajustarea valorilor prezentate în situaţiile financiare, dar, în funcţie de
impactul crizei asupra activităţii companiei, va fi necesară prezentarea de informaţii suplimentare în note.
În cazul unor societăţi, primele raportări contabile afectate de criza COVID-19 vor fi cele semestriale,
întocmite la data de 30 iunie 2020. Pentru toate firmele, aceste efecte vor fi reflectate şi în situaţiile financiare
anuale întocmite la 31 decembrie 2020 sau la data încheierii anului financiar. Datele menţionate anterior sunt
valabile pentru entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic. Date diferite de raportare
vor avea entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de cel calendaristic.
În cazul societăţilor afectate de pandemie, în raportările contabile interimare se vor înregistra scăderi
ale activelor ca urmare a deprecierii creanţelor, stocurilor cu mişcare lentă sau imobilizărilor corporale şi creșteri
ale datoriilor din cauza insuficienței lichidităţilor. Deprecierea activelor necesită recunoaşterea în contabilitate
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a unor cheltuieli care, dacă au şi o valoare semnificativă, pe fondul scăderii veniturilor din vânzări, ar putea
duce la înregistrarea de către companii a unor pierderi semnificative.
În cazul entităţilor care au o dată de raportare diferită de anul calendaristic şi anterioară lunii martie
2020, situaţiile financiare vor reflecta integral impactul crizei provocate de COVID-19. Astfel, dacă societatea a
fost afectată de pandemie, aceasta va raporta, cel mai probabil, scăderi în valoarea activelor (cauzate de depre
cierea stocurilor, a creanţelor sau a imobilizărilor) şi creșteri în valoarea datoriilor (generate de imposibilitatea
achitării datoriilor sau de recunoaşterea unor provizioane pe seama cheltuielilor). Pentru aceste societăţi, efec
tele pandemiei se vor reflecta şi asupra valorilor prezentate în situaţiile financiare, dar şi asupra informaţiilor
redate în note.
Trebuie luată în considerare şi posibilitatea ca societăţile să distribuie dividende interimare (din profitul
anului curent), caz în care intervine obligaţia întocmirii de situaţii financiare interimare. În acest context, suntem
de părere că este important ca entităţile care au înregistrat profit la 31 martie 2020 să analizeze cu mare grijă
decizia eventuală de a-l distribui sub formă de dividende interimare, deoarece criza poate avea un impact ne
gativ asupra indicatorilor financiari şi până la finalul anului 2020 acestea ar putea înregistra o pierdere sau un
profit mai mic decât cel din martie.
n

Cum abordăm evenimentele ulterioare?

Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc
între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.
Există două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanţului:
l cele care fac dovada condiţiilor existente la data bilanţului, care conduc la ajustarea situaţiilor financiare
anuale; şi
l cele care oferă indicaţii despre condiţii apărute ulterior datei bilanţului, care nu conduc la ajustarea
situaţiilor financiare anuale.
Pandemia generată de COVID-19 nu exista la data de 31 decembrie 2019 nici în Europa şi nici în ţara
noastră. Starea de urgenţă a fost decretată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii la 30 ianuarie 2020, fiind conside
rată pandemie începând cu 11 martie 2020.
Ordonanțele militare şi decretele aprobate de Guvernul şi Preşedintele României cu privire la măsurile
legate de starea de izolare, închiderea magazinelor, şomajul tehnic etc. reprezintă, prin urmare, evenimente
ulterioare datei bilanţului care nu fac dovada unor condiţii preexistente la 31 decembrie 2019, dată la care se
încheie exerciţiul financiar pentru majoritatea societăţilor.
Putem aprecia că pentru companiile care şi-au încheiat exerciţiul financiar la 31 decembrie 2019 feno
menul cauzat de pandemia de COVID-19 reprezintă un eveniment ulterior datei bilanţului care nu conduce la
ajustarea situaţiilor financiare aferente anului 2019.
În măsura în care evenimentele ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare
anuale sunt semnificative, societăţile trebuie să prezinte în notele la situaţiile financiare informaţii referitoare la:
l natura evenimentului; şi
l o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută.
Exemple de informaţii care pot fi prezentate în notele la situaţiile financiare legate de evenimentele ulte
rioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale pot fi:
l întreruperi în lanțurile de aprovizionare;
l scăderea veniturilor din vânzări şi, implicit, a încasărilor;
l impactul asupra lichidităţii, determinat de neîncasarea clienţilor;
l încetarea/reducerea producţiei pe anumite perioade pentru unele categorii de bunuri;
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l
l
l
l

planuri de restructurare determinate de închiderea unor puncte de lucru sau magazine;
pierderi generate de anularea anumitor contracte;
concedierea salariaţilor sau apelarea la măsurile șomajului tehnic;
renegocierea scadenţei unor datorii rezultate din contractele cu furnizorii.

Prezentarea de mai sus nu este limitativă, societăţile trebuind să ia în calcul impactul pandemiei asupra
afacerii lor în funcţie de condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.
Totodată, raportul administratorilor trebuie să cuprindă o analiză a incertitudinilor şi riscurilor la care
este expusă societatea în perioada următoare.
Printre evenimentele care confirmă sau infirmă condiţiile existente la data bilanţului şi care pot necesita
ajustarea situaţiilor financiare regăsim:
l creşterea probabilităţii de neîncasare a unui client incert înscris în bilanţ care are piaţa de desfacere
în zonele afectate;
l falimentul neașteptat al unui client înscris în bilanţ care are piaţa de desfacere în zonele afectate;
l scăderea probabilităţii de neîncasare a unui client incert înscris în bilanţ care, din contră, şi-a sporit
vânzările în condiţiile crizei COVID-19 (pentru anumite produse, cererea pe piaţă pare să fi crescut exponențial);
l stabilirea prin contracte de vânzare a unor preţuri clare, mai mari sau mai mici, pentru anumite active
care au fost depreciate la data bilanţului;
l existenţa unor reduceri comerciale şi financiare acordate sau primite după încheierea exerciţiului financiar.
Evenimentele care indică circumstanţe noi în condiţiile crizei COVID-19, apărute ulterior datei bilanţului
şi care nu necesită ajustarea situaţiilor financiare se pot referi la:
l evoluţia nefavorabilă a cursurilor de schimb valutar;
l scăderea valorii de piaţă a participaţiilor deţinute în capitalul altor societăţi.
n

Ce tratamente aplicăm pentru evaluarea activelor?

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenţei, potrivit căruia se va ţine seama
de toate ajustările de valoare cauzate de depreciere sau de pierderea de valoare.
Evaluarea activelor cu ocazia inventarierii de la data de 31 decembrie 2019 s-a făcut la valoarea de in
ventar, stabilită la acea dată de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizaţi.
Ca atare, evaluarea activelor la finalul anului 2019 a fost făcută fără a ţine cont de efectele pandemiei
de COVID-19, care erau inexistente la acea dată, şi, prin urmare, actualele consecinţe nu mai pot fi luate în
considerare pentru ajustarea situaţiilor financiare în cazul societăţilor care îşi încheie exerciţiul financiar la
31 decembrie 2019 sau anterior lunii martie 2020.
În cazul societăţilor care îşi încheie exerciţiul financiar începând cu luna martie 2020, evaluarea cu ocazia
întocmirii situaţiilor financiare poate arăta pierderi de valoare ale activelor. Aceste deprecieri se vor recunoaşte
diferit, în funcţie de natura activelor afectate.
În cazul imobilizărilor corporale şi necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere se pot utiliza
diferite metode de evaluare:
l metode bazate pe fluxuri de numerar – în cazul în care imobilizările sunt în continuare utilizate de
societate;
l metode bazate pe preţul pieţei – în cazul în care activitatea a fost restrânsă sau imobilizările au fost
trecute în conservare.
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Corectarea valorii imobilizărilor necorporale şi corporale şi aducerea lor la nivelul valorii de inventar (în
sensul deprecierii) se efectuează, în funcţie de tipul de depreciere:
l prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, în cazul în care se constată o depreciere ireversibilă; sau
l prin constituirea ori suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, în situaţia în care se constată o depre
ciere reversibilă a acestora.
În cazul societăţilor care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, evaluarea activelor la in
ventariere trebuie să reflecte şi consecinţele pandemiei de COVID-19.
Totuşi, firmele trebuie să fie atente în a aprecia în ce măsură fenomenul COVID-19 este considerat un
indicator de depreciere la data raportării, respectiv la impactul acestuia asupra rezultatelor economice ale unui
activ care sunt sau vor fi mai slabe decât cele estimate iniţial.
Printre consecinţele pandemiei de COVID-19 care ar putea oferi indicii de depreciere a activelor se numără:
l contractele recent încheiate sau preţurile de piaţă ale unor active similare ca grad de uzură şi caracte
ristici tehnice pot indica o scădere a valorii de piaţă a activului;
l scăderea cererii pentru produsele obţinute sau renunţarea la o categorie de produse ca urmare a în
chiderii unor pieţe de desfacere în care acţionează entitatea;
l scăderea perspectivelor de vânzare a activelor sau imposibilitatea vânzării lor;
l existenţa unor planuri de restructurare sau restrângerea activităţii dintr-o zonă geografică aflată într-un
focar, care determină neutilizarea unor instalaţii de producţie;
l trecerea în conservare a unor imobilizări corporale – poate fi cazul restaurantelor, hotelurilor sau pen
siunilor închise;
l sistarea pe o anumită perioadă a realizării în regie proprie de imobilizări corporale;
l rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil inferior celui prevăzut în buget;
l existenţa unor indicii privind uzura fizică a activelor, cum ar fi utilizarea lor peste capacitatea normală,
în cazul societăţilor care produc, spre exemplu, materiale sanitare sau dezinfectanți.
Şi în cazul stocurilor, în măsura în care valoarea contabilă a acestora este mai mare decât cea de in
ventar, valoarea lor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru de
preciere.
Valoarea de inventar este reprezentată de valoarea realizabilă netă, prin care se înţelege preţul de vân
zare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate
pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.
În contextul actual, considerăm că următoarele aspecte reprezintă o adevărată provocare în evaluarea
stocurilor la inventar:
l cuantificarea impactului perturbării semnificative în anumite sectoare – comerţ, transport, turism,
construcţii – în care desfăşurarea normală a activităţii este pusă sub semnul întrebării sau aceasta nu mai există
deloc;
l determinarea valorii realizabile nete pe baza unor surse relevante, cum ar fi, spre exemplu, preţurile
din cataloage, întrucât vânzarea câtorva produse dintr-un stoc mare la un preţ mic nu indică neapărat o depre
ciere a întregului stoc;
l estimarea corectă a costurilor cu finalizarea bunurilor sau serviciilor în curs de execuţie, costuri care
pot fi acum mult mai mari decât pierderile înregistrate dacă s-ar opta pentru nefinalizarea producţiei, mai ales
în cazul în care furnizorii-cheie ai entităţii nu îşi mai pot onora ofertele şi identificarea altor surse de aprovizionare
ar fi prea costisitoare;
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evaluarea cu prudenţă a stocurilor fără mişcare – spre exemplu, un stoc de materii prime din metal
nu se deteriorează fizic; mai mult, utilizarea lui în producţia viitoare de bunuri care vor fi vândute cu profit ar
trebui să fie un indiciu că valoarea sa nu trebuie ajustată;
l diminuarea valorii stocului, astfel încât marfa să fie recunoscută la valoarea probabilă de vânzare în
cazul stocurilor de marfă care se află în depozit de multă vreme şi pentru care posibilitatea de valorificare este
redusă sau inexistentă la momentul inventarierii;
l determinarea valorii produselor în curs de execuţie. În condiţiile actuale, poate exista situaţia în care,
din cauza cererii reduse manifestate de piaţă pentru anumite produse, să fie nevoie de stoparea producţiei
într-un anumit stadiu de execuţie. În acest caz, valoarea stocurilor de produse în curs de execuţie ar trebui
ajustată până la valoarea care ar putea fi recuperată prin valorificarea părţilor componente ale produselor
aflate în stadiul intermediar de producţie.
l

Creanţele faţă de clienţi reprezintă o categorie aparte de active care pot fi depreciate. Introducerea în
legislaţie a posibilităţii ca entităţile să recunoască ajustări pentru deprecierea creanţelor şi în cursul exerciţiului
financiar, cu ocazia raportărilor periodice, va avea impact în cazul în care se optează pentru distribuirea de
dividende interimare şi implicit pentru întocmirea situaţiilor financiare interimare în primul trimestru al anului
2020.
Evaluarea la inventar a creanţelor se face la valoarea lor probabilă de încasare, iar diferenţele constatate
în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a acestora se înregistrează în
contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanţelor. Pentru creanţele incerte trebuie să se constituie
ajustări pentru pierderea de valoare.
Recomandările specialiștilor în cazul crizei actuale, când orice zi de întârziere în încasarea creanţelor are
impact asupra propriului flux de numerar, se referă la:
l monitorizarea permanentă a sumelor de încasat şi contactarea clienţilor în momentul în care sumele
de plată sunt depăşite;
l efectuarea fără întârziere a demersurilor legale de încasare sau, dacă este posibil, renegocierea unor
clauze contractuale;
l transferul clienţilor în categoria celor incerţi atunci când situaţia financiară a debitorilor este clar
compromisă – faliment, incapacitate temporară de plată;
l în vederea reflectării realităţii, constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanţei în momentul în
care nu se cunoaște nici dacă aceasta va fi încasată sau nu, nici când va fi încasată, fără a lua în calcul facilităţile
fiscale de deductibilitate (de exemplu, trecerea celor 270 de zile de la data scadenţei).
n

Sunt necesare provizioanele şi în ce condiţii ar trebui constituite?

În contextul crizei determinate de COVID-19, societăţile au fost puse în situaţia de a-şi întrerupe sau de
a-şi reduce activitatea ori de a se restructura. Toate aceste ipoteze se traduc în contabilitate prin constituirea
de provizioane. Expertul contabil trebuie să analizeze dacă sunt întrunite condiţiile cumulative de constituire
a provizioanelor şi, pentru cea mai bună estimare a datoriilor probabile, să le înregistreze în mod corespunzător.
Provizioanele se constituie şi se actualizează cel puţin la fiecare dată de raportare a situaţiilor financiare.
Provizioanele pentru litigii sunt adecvate în cazul în care societatea este acționată în judecată şi estimează
o pierdere probabilă în urma acelui litigiu. Este foarte probabil ca numărul de procese să crească semnificativ
după încetarea crizei, fie că este vorba despre litigii de muncă, fiscale sau comerciale. Totuşi, cheltuielile cu
aceste pierderi probabile viitoare se recunosc doar în măsura în care societatea consideră că este probabil ca
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procesele respective să fie pierdute şi doar dacă sumele sau beneficiile care vor trebui transferate celor cu care
se judecă pot fi estimate credibil.
Este important de subliniat că pierderile viitoare din exploatare estimate nu se vor recunoaşte ca provi
zioane, cu excepţia cazului în care sunt generate de contracte oneroase.
Provizioanele pentru garanţii acordate clienţilor se evaluează la fiecare dată de raportare, luându-se în
considerare vânzările efectuate în cursul perioadei (la marea majoritate a companiilor, aceste vânzări s-au di
minuat dramatic, aşa cum se întâmplă în cazul vânzărilor de electrocasnice), valoarea reparațiilor realizate în
cursul perioadei pentru produsele aflate în garanţie şi valoarea garanţiilor aferente produselor care au ieșit din
perioada de garanţie. Pe baza tuturor acestor informaţii se actualizează soldul provizionului pentru garanţii
acordate clienţilor.
Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii:
l vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii;
l închiderea unor sedii ale entităţii;
l modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
l reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entităţii.
Foarte multe societăţi se află în situaţia de a-şi închide sediile sau de a-şi reorganiza activitatea, orien
tându-şi activitatea de producţie către articolele sanitare necesare prevenirii şi combaterii COVID-19. În aceste
situaţii, companiile trebuie să constituie provizioane pentru restructurare.
Provizioanele pentru contracte oneroase se constituie în situaţia în care societatea identifică anumite
contracte din care nu poate ieşi fără penalizări semnificative şi pentru care estimează costuri mai mari decât
beneficiile generate de finalizarea acestora conform înţelegerii iniţiale. Pierderile estimate se recunosc ca un
cost al perioadei actuale prin actualizarea pierderilor nete anticipate a fi suportate pe perioada contractului.
Provizioanele pentru terminarea contractelor de muncă includ sumele estimate a fi plătite de societate
salariaţilor în urma terminării contractelor de muncă, în acest context putând fi cauze legate de pandemia de
COVID-19. Sumele respective trebuie să ţină cont de contractele colective şi individuale de muncă şi pot cuprinde
un număr de salarii corelat cu numărul de ani lucraţi în entitate sau pot fi calculate de societate pentru a-i con
vinge pe salariaţi să încheie de bunăvoie relaţia de muncă cu aceasta.
Dacă la data raportării valoarea obligaţiei se poate estima cu credibilitate mare, în contabilitate se va
înregistra o datorie. Dacă, în schimb, valoarea datoriei estimate are elemente de incertitudine, se constituie
un provizion. Ulterior datei de raportare, la trecerea datoriei pe statul de salarii, adică atunci când datoria pro
babilă devine certă, provizionul se anulează.

3. Există implicații asupra principiului continuității activității?
Societățile nu vor întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă or
ganele de conducere stabilesc, după data bilanțului, fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze
activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare şi a poziţiei financiare ulterior datei bilanţului indică nevoia de
a analiza dacă presupunerea privind continuitatea activităţii este încă adecvată.
Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţă de unele elemente de nesiguranţă legate de anumite
evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie pre
zentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului
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continuităţii, această informaţie trebuie prezentată, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei conform
căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.
Principiul continuităţii activităţii presupune că entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a
intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Cu alte cuvinte, într-o lume incertă, trebuie
să estimăm cu suficientă credibilitate posibilitatea sau imposibilitatea continuării activităţii societăţii, riscurile
care ne pot afecta afacerea.
Conducerea entităţii sau administratorul trebuie să stabilească în care dintre următoarele cazuri se află
societatea:
1. Aplicarea principului continuităţii activităţii nu este adecvată. Societatea nu va întocmi situaţiile fi
nanciare anuale pe baza principiului continuităţii activităţii dacă:
l după data bilanţului organele de conducere stabilesc că intenționează să o lichideze;
l după data bilanţului organele de conducere stabilesc că intenționează să sisteze activitatea entităţii;
l după data bilanţului organele de conducere stabilesc faptul că aceasta nu îşi poate continua în mod
normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.
2. Nu există incertitudini în evoluţia previzionată a activităţii care să pună sub semnul întrebării capacitatea
entităţii de a-şi continua activitatea în viitorul apropiat. Este cazul în care compania are un trecut cu activitate
profitabilă şi suficiente resurse financiare care încă îi permit supraviețuirea o anumită perioadă sau cazul societă
ţilor care au raportate rezultate în creştere pe perioada crizei. În această situaţie, evaluarea continuităţii activităţii
nu necesită o analiză detaliată.
3. Există incertitudini importante privind continuitatea activităţii generate de pandemia de COVID-19 şi
acestea pun sub semnul întrebării principiul continuităţii activităţii. În acest caz, cu cât societatea este mai mare
şi cu cât activitatea sa este mai complexă, cu atât analiza continuităţii activităţii trebuie realizată mai detaliat.
Următoarele aspecte pot fi luate în considerare:
l existenţa unei situaţii nete negative;
l existenţa de fluxuri de numerar din exploatare negative;
l pierderea de pieţe principale provocată de închiderea frontierelor;
l generarea unor pierderi substanţiale din exploatare din cauza întârzierilor în producţie;
l apariţia unor deficiențe importante în aprovizionare provocate de imposibilitatea găsirii unor surse
alternative fără costuri sau riscuri semnificative;
l apariţia de dificultăţi cu forţa de muncă din cauza carantinei, îmbolnăvirilor sau a forţei de muncă ce
nu mai poate fi detașată în zonele de focar;
l existenţa unor indicatori financiari cheie nefavorabili;
l retragerea sprijinului financiar de către partenerii de afaceri;
l imposibilitatea obţinerii de finanţări pentru investiţiile de bază, amânarea termenelor şi a investiţiilor;
l expunerea prea mare la monedele străine;
l imposibilitatea plăţii datoriilor la data scadenţei şi inexistenţa perspectivelor realiste de reînnoire a
creditelor sau de rambursare a acestora;
l existenţa unor procese pe rol împotriva societăţii care, dacă vor fi câştigate de parteneri, pot avea
drept rezultat pierderi semnificative pentru aceasta.
Lista prezentată mai sus nu este exhaustivă, iar existenţa individuală a unui element nu semnifică întot
deauna existenţa unei incertitudini semnificative. Prin urmare, ţinând cont de raţionamentul profesional, se
recomandă o analiză cât mai detaliată a situaţiei care ar putea conduce la neaplicarea principiului continuităţii.
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Exemplu
În continuare este prezentat un exemplu de informaţii legate de continuitatea activităţii ce pot fi incluse
în notele la situaţiile financiare, în cazul societăţii Accesorii SRL, care îşi încheie exerciţiul financiar la data de
31 decembrie 2020.
„Entitatea a fost nevoită să-şi reducă producţia de bunuri pe fondul crizei provocate de COVID-19. Barierele
apărute în lanțurile de aprovizionare (principala materie primă era achiziţionată din China. După ce s-a sistat
aprovizionarea din această ţară, s-a apelat la un furnizor local, dar preţul de achiziţie a fost mai mare, iar calitatea
produsului, inferioară celei din China), coroborate cu reducerea cererii pentru produsele companiei şi cu scăderea
forţei de muncă din cauza carantinei instituite în orașele Suceava şi Țăndărei, au condus la întârzieri în livrarea
produselor către clienţi. Societatea Accesorii SRL a trimis în şomaj tehnic 40% din personal.
Unii dintre clienţi au acționat societatea în judecată pentru calitatea produselor livrate şi pentru neo
norarea contractelor în derulare.
Societatea Accesorii SRL a înregistrat o pierdere din exploatare şi o insuficiență de lichidităţi (încasarea
creanţelor fiind semnificativ afectată de criză), astfel încât nu a reușit să-şi achite datoriile faţă de furnizori şi
bănci, apelând în cele din urmă la eşalonarea la plată a ratelor. Compania a obţinut Certificatul de Situaţie de
Urgenţă, cu ajutorul căruia a beneficiat de amânarea datoriilor faţă de furnizorii de utilităţi, precum şi faţă de
furnizorii de spaţii comerciale şi depozite cărora le datorează chiriile.
Continuitatea activităţii societăţii este afectată de incertitudini. Totuşi, în urma analizei efectuate, consi
derăm că această premisă este îndeplinită şi, ca atare, situaţiile financiare au fost întocmite pe baza conceptului
contabilităţii de angajamente. Managementul face eforturi pentru a relansa activitatea societăţii, căutând noi
clienţi, identificând costurile secundare ale companiei care pot fi reduse, precum şi activele care pot fi vândute.
Suplimentar se caută noi surse de finanţare, inclusiv creditarea de către acţionari.”

4. Este nevoie de prezentarea de informaţii suplimentare în notele explicative?
Din dorinţa de a satisface nevoia de informare a tuturor categoriilor de utilizatori ai situaţiilor financiare,
prin notele explicative se pot oferi informaţii în plus faţă de cele cerute pentru formatul standard de raportare
naţională. În contextul actual, trebuie înţeleasă mai mult ca oricând oportunitatea oferirii de informaţii supli
mentare în notele la situaţiile financiare, pentru evidenţierea efectului tranzacţiilor particulare, tratamentelor
adaptate şi noilor condiţii economice şi legislative asupra lor. În acest sens, pot fi introduse informaţii suplimentare
precum cele de mai jos:
l informare cu privire la derogarea de la conformitatea cu unele prevederi ale reglementărilor;
l informare cu privire la situaţia de incapacitate de asigurare a continuităţii activităţii;
l informare privind valorile brute ale creanţelor şi datoriilor compensate;
l informare privind modificările de politici contabile.
În condiţiile crizei provocate de COVID-19, în funcţie de raţionamentul profesional ales, putem opta din
proprie iniţiativă pentru modificarea politicilor contabile, spre exemplu:
– schimbarea metodei de evaluare a stocurilor la ieşire;
– schimbarea, dacă situaţia permite, a contabilităţii stocurilor, trecând de la inventarul permanent la
cel intermitent sau invers.
În toate cazurile de mai sus, modificările trebuie justificate în notele la situaţiile financiare. Dacă însă,
spre exemplu, a fost închis un restaurant ori un hotel sau au fost trimiși salariaţi în şomaj tehnic ca urmare a
noilor reglementări adoptate în condiţii de criză, justificarea nu este necesară;
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informare cu privire la reevaluarea imobilizărilor corporale;
l informare privind absenţa comparabilităţii între valorile aferente a două perioade succesive, prezen
tate în situaţiile financiare.
l

5. Există impact asupra raportului administratorilor?
Odată cu depunerea situaţiilor financiare trebuie prezentat şi raportul administratorilor. În cadrul acestui
raport, administratorii vor prezenta fidel dezvoltarea şi performanţa activităţii entităţii şi poziţia sa financiară,
precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.
Pentru societăţile care întocmesc situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2019, raportul administra
torilor va cuprinde activitatea anterioară crizei generate de pandemia de COVID-19, fără a ţine cont de impactul
acesteia. Totuşi, administratorii trebuie să prezinte utilizatorilor informaţii privind modul în care criza actuală
afectează compania în prezent, precum şi impactul asupra planurilor de viitor ale afacerii. Prezentarea trebuie
însoţită şi de explicarea măsurilor ce se vor lua pentru a minimiza efectele negative asupra rezultatelor companiei.
Societăţile care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic vor prezenta pe larg impactul pande
miei de COVID-19 asupra:
l mediului economic: principalii factori macroeconomici cu implicaţii majore asupra activităţii societăţii;
efectele crizei asupra activităţii de exploatare;
l principalilor indicatori financiari;
l situaţiei financiare;
l guvernanţei corporative: modificarea normelor de funcţionare internă; organizarea comitetelor de
criză; circuitul informaţiei; votul online;
l managementului riscului: posibilele rupturi în lanțurile de aprovizionare şi inexistenţa unor planuri de
acţiune în cazul situaţiilor de urgenţă apărute; imposibilitatea furnizorilor de a asigura continuitatea ofertei;
gestiunea riscului legat de invocarea unor clauze de forţă majoră din partea furnizorilor sau a clienţilor; riscul
imposibilității urmăririi expedierilor în timp real; riscurile legate de loialitatea clienţilor; blocajele în producţie;
gestionarea riscului de neîncasare a creanţelor; realizarea unei strategii pe termen scurt, mediu şi lung de relan
sare a activităţii societăţii;
l responsabilității sociale şi de mediu etc.
Punerea la dispoziţie a acestor raționamente şi tratamente adaptate contextului actual le oferă utilizatorilor
informaţiilor financiar-contabile posibilitatea de a înţelege modul în care acestea au fost aplicate, permițând în
acelaşi timp realizarea de comparaţii şi luarea de decizii eficiente atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu
şi lung.
Adesea numită limbajul afacerii, contabilitatea are rolul ei vital în derularea acesteia, prin oferirea de
informații actuale și esențiale în aprecierea performanței și luarea de decizii, iar expertul contabil este consilierul
principal al afacerii în momentele de criză.
Informaţii utile despre mediul economic în contextul pandemiei de coronavirus găsiți şi pe pagina de
dicată – www.covid-19.ceccar.ro!
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