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Abstract

In Romania only certain entities can apply the International Financial Reporting Standards in current 
accounting. These include entities listed on a regulated market, credit institutions, insurance companies 
and certain state-owned companies. However, due to the high quality of the information obtained from 
IFRSs, more and more Romanian companies, that are required to apply national regulations in current 
accounting, apply IFRS with the purpose of reporting to shareholder or other financial statements users.

This article is intended for professional accountants, who play an important part in short and long-term 
decision making in order to ensure the survival of companies in the context of the coronavirus crisis. 
The financial statement users also place their trust in professional accountants, hoping that they will be 
able to completely and adequately cover the implications of the COVID-19 pandemic on the performance 
of companies.
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1. La o primă vedere

În această perioadă confuză şi întunecată, profesionistul contabil trebuie să reimagineze şi să restabilească 
noua normalitate pentru a contribui la redresarea afacerilor. Informaţia credibilă, completă şi relevantă este 
esen ţială pentru a lua o decizie corectă. În consecinţă, prezentarea adecvată a efectelor create de pandemia 
de coronavirus joacă un rol deosebit de important în înţelegerea consecinţelor situaţiei actuale şi în identificarea 
corectă a alternativelor viabile necesare redresării afacerilor.

În situaţia actuală, profesioniştii contabili trebuie să determine, să cuantifice, să analizeze şi să evalueze 
im pactul în ceea ce priveşte următoarele aspecte:

ü Efectele produse de pandemia de coronavirus sunt semnificative pentru entitate?
ü Criza declanşată de pandemie reprezintă un eveniment ulterior care va impune o ajustare a activelor 

şi datoriilor?
ü Ce informaţii trebuie prezentate în notele la situaţiile financiare?
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ü Cum se vor estima fluxurile viitoare de numerar (forecasting/budgeting)?
ü Ce ajustări trebuie făcute în situaţiile financiare?
ü Cum vor reacţiona partenerii de business (stakeholders) atunci când vor studia rapoartele financiare?

Din perspectiva raportării financiare trebuie analizate cu minuţiozitate câteva elemente fundamentale 
în vederea identificării riscurilor şi oportunităţilor relevante pentru luarea deciziilor care vor sta la baza continuării 
afacerilor.

2. 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 
si tuaţiilor financiare anuale.

Pandemia generată de COVID-19 nu era declarată la data de 31 decembrie 2019, ea fiind decretată ca 
atare de Organizaţia Mondială a Sănătăţii începând cu luna martie 2020. Decretele şi ordonanţele militare emi-
se de autorităţile din România în contextul actual reprezintă eveni mente ulterioare datei bilanţului care nu fac 
dovada unor condiţii preexistente la 31 decembrie 2019, dată la care se încheie exerciţiul financiar pentru ma-
joritatea societăţilor. Putem aprecia că pentru entităţile care şi-au încheiat exerciţiul financiar la 31 decembrie 
2019 sau ante rior lunii martie 2020 fenomenul COVID-19 reprezintă un eveniment ulterior datei bilanţului care 
nu conduce la ajus tarea situaţiilor financiare aferente anului 2019.

Totuşi, conform IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare, în măsura în care evenimentele 
ul teri oare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale sunt semnificative, entităţile 
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.

Pentru entităţile care îşi încheie exerciţiul financiar ulterior lunii martie 2020, criza declanşată de COVID-19 
reprezintă un eveniment ulterior şi, în această situaţie, ele trebuie să ţină cont de efectele sale la în tocmirea 
si  tua ţiilor financiare.

3. Există implicaţii asupra principiului continuităţii activităţii?

Ipoteza de bază a contabilităţii este aceea că o entitate îşi va continua activitatea pentru o perioadă de 
cel puţin 12 luni de la data raportării, fără a-şi reduce semnificativ activitatea în viitorul previzibil. În cazul în care 
continuitatea activităţii nu poate fi asigurată, entitatea va prezenta în notele la situaţiile financiare eveni mentele 
care determină decizia de sistare a activităţii şi va alege alte baze de evaluare, relevante în caz de dis continuitate 
(cum sunt valorile de lichidare).

Impactul imediat al lipsei continuităţii activităţii este recunoaşterea unei pierderi în contul de profit şi 
pier  dere, generată de scăderea imediată a valorii activelor entităţii şi de costurile implicate de achitarea accele-
rată a datoriilor. În plus, pe lângă punerea în discuţie a ipotezei continuităţii activităţii, apariţia unor eve nimente 
de tip „lebădă neagră” (engl., black swan event – eveniment imposibil de prevăzut care are efecte sem  nificative, 
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de regulă negative (Theory of Black Swan Event, dezvoltată de N.N. Taleb, 2007)), cum ar putea fi considerată 
pan demia de coronavirus, are efecte asupra prezentării informaţiilor destinate utilizatorilor externi.

La întocmirea situaţiilor financiare, managementul entităţii trebuie să analizeze şi să determine dacă aces-
tea pot fi întocmite în conformitate cu principiul continuităţii. Evenimentele apărute după data la care trebuie 
ela borate situaţiile financiare (pentru entităţile care au ca exerciţiu financiar anul calendaristic sau pentru cele 
care au ca dată de raportare o dată anterioară lunii martie 2020) pot arăta că există incertitudini semnificative 
în ceea ce priveşte continuitatea. Dacă aceste incertitudini sunt semnificative, dar totuşi utilizarea ipotezei 
con tinuităţii este potrivită pen tru entitate, în notele la situaţiile financiare se vor prezenta informaţii detaliate 
pri vind evenimentele care au pus sub semnul întrebării continuitatea, precum şi planurile managementului 
pri vind redresarea activităţii. Entităţile care au un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi raportează 
ulterior lunii februarie 2020 vor ţine cont la analiza respectării principiului continuităţii de situaţia declanşată 
de pandemia de COVID-19 atunci când vor decide dacă ipoteza continuităţii activităţii este potrivită sau nu.

4. Care este impactul asupra raportării financiare?

Pentru entităţile cotate, care raportează conform IFRS, o prezentare transparentă a informaţiilor este 
esen ţială, dat fiind faptul că orice „semnal” primit de investitorii actuali şi potenţiali privind omiterea unor in-
formaţii ar putea genera, potrivit teoriei „efectului de semnal” (engl., signalling theory), o vânzare masivă a 
ac ţiunilor. În contextul pandemiei de coronavirus, pentru a preîntâmpina astfel de situaţii, Autoritatea Europeană 
pentru Pieţe şi Valori Mobiliare (The European Securities and Markets Authority) recomandă următoarele: 
„En ti tăţile trebuie să ofere transparenţă cu privire la impactul real şi potenţial al COVID-19, prezentând o evalu-
are atât calitativă, cât şi cantitativă a activităţii desfăşurate, a situaţiei financiare şi a performanţei economice 
prezentate în situaţiile financiare aferente anului 2019 sau, dacă exerciţiul financiar precedent nu s-a încheiat 
ori în alte cazuri, în situaţiile financiare interimare”. (ESMA, 2020)

Efectele crizei actuale asupra elementelor situaţiilor financiare prezentate în continuare trebuie analizate 
de entităţile care raportează ulterior lunii februarie 2020 în procesul de întocmire a situaţiilor financiare anuale, 
precum şi de cele a căror dată de raportare este anterioară lunii martie 2020 (inclusiv decembrie 2019) în pro-
cesul de întocmire a situaţiilor financiare interimare datate ulterior lunii martie 2020.

În noul context economic ar trebui acordată o atenţie deosebită următoarelor aspecte:

n Instrumentele financiare: pierderile de creditare preconizate (engl., expected credit loss)

Guvernele pot impune băncilor să modifice condiţiile de creditare, prin reducerea comisioanelor de ges-
tionare a creditelor şi a ratelor dobânzilor şi prin extinderea perioadelor de creditare, ceea ce înseamnă, din 
per spectiva IFRS 9 Instrumente financiare, că anumite credite vor avea ataşată o creştere a riscului de insolvenţă 
a debitorului sau faptul că acele credite nu sunt acordate la valoarea de piaţă. Prin Ordonanţa de urgenţă a Gu-
ver nului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru cre ditele acordate anumitor categorii de debitori, 
in sti tuţiile de credit, precum şi cele financiar-nebancare au fost obligate ca la cererea debitorului, persoană 
fi zică sau juridică, să accepte suspendarea la plată a ratelor (incluzând rambursările de capital, dobânzile şi co-
misioanele aferente creditelor acordate sau sumelor finanţate prin contracte de leasing).

Suspendarea trebuie acceptată de instituţiile de credit şi de cele financiar-nebancare în situaţia în care 
de bitorul justifică faptul că a fost afectat de pandemia de COVID-19, pentru ratele scadente începând cu martie 
2020, pe o perioadă care nu trebuie să depăşească data de 31 decembrie 2020. Perioada împrumuturilor va fi 
pre lungită cu cea pentru care se suspendă plata ratelor. Mai mult, în cazul creditelor ipotecare, dobânzile sus-
pendate la plată nu vor fi capitalizate în soldul creditelor, ci vor fi rambursate separat, negenerând dobândă la 
rândul lor, pe o perioadă de cinci ani.
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Ţinând cont de numărul mare de debitori care au profitat deja de aceste măsuri, impactul lor în situaţiile 
financiare ale instituţiilor de credit se va cuantifica cel mai probabil în pierderi din exploatare cauzate, pe de o 
parte, de amânarea fluxurilor de numerar preconizate a se obţine de la debitori în contul rambursărilor anticipate 
şi, pe de altă parte, de reclasificarea debitorilor în alte clase de risc, ceea ce va duce la creşterea ajus tărilor 
pen tru deprecierea acelor credite.

Mai mult, noul model de recunoaştere a pierderilor de creditare aşteptate din IFRS 9 Instrumente fi nan-
ciare ia în considerare in clusiv indici macroeconomici. În contextul dat, ţinând cont de mărirea inflaţiei, de 
creş terea masivă a şomajului şi de scăderea dramatică a cererii pe piaţă, cu efect în stoparea vânzărilor de bu-
nuri şi produse, cel mai probabil instituţiile de credit vor trebui să reflecte aceste schimbări raportate la nivel 
ma croeconomic printr-o creştere a ajustărilor de va loare pentru creanţele lor.

Profesioniştii contabili vor analiza evaluarea instrumentelor financiare: împrumuturi, creanţe comerciale, 
instrumente de datorie (obligaţiuni emise), creanţe aferente contractelor de leasing (locator), garanţii financiare. 
În cazul în care entităţile aplică modelul bazat pe durata pierderilor de creditare preconizate (engl., expected 
credit loss lifetime), trebuie luat în considerare riscul de faliment (insolvenţă), care a crescut semnificativ pentru 
unele dintre ele. Dacă există indicii că anumite active financiare sunt depreciate, acestea trebuie pre zentate 
şi de ta liate pentru a reflecta modul în care au fost luate în considerare la estimarea fluxurilor de numerar vii-
toare.

n Reclasificarea unor active şi datorii necurente ca fiind curente şi prezentarea de activităţi întrerupte 
 (discontinue)

În contextul actual, se poate lua în considerare închiderea, reducerea dimensiunii sau restructurarea 
geo grafică a afacerilor, cu implicaţii contabile potenţiale, care trebuie recunoscute şi evaluate conform IFRS 5 
Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte.

Reclasificarea activelor poate conduce şi la recunoaşterea unor pierderi din depreciere care trebuie pre-
zentate conform IAS 36 Deprecierea activelor.

n Recunoaşterea deprecierilor în cazul altor active decât instrumentele financiare din sfera IFRS 9

ü Stocurile

Reducerea cererii şi schimbările comportamentale ale clienţilor cu privire la achiziţia unor bunuri pot 
obli ga entităţile să constituie ajustări pentru deprecierea stocurilor. În plus, pentru a-şi asigura vânzările, entitatea 
poate să propună pachete promoţionale pentru valorificarea anumitor categorii de stocuri sau discounturi 
sem nificative.

Pentru entităţile care au activitate de producţie, restructurarea sau modificarea liniilor de producţie 
pen tru a schimba tipul de produse finite, analiza costurilor indirecte, fixe şi variabile pot determina, prin modifi-
carea valorii bazelor de repartizare, realocarea costurilor între diferite produse şi implicit modificarea diverselor 
tipuri de marje determinate. În plus, într-o astfel de situaţie, pentru materiile prime rămase în stoc, evaluarea 
aces tora în vederea con stituirii de ajustări pentru depreciere se va realiza prin aplicarea raţionamentului profe-
sional, care implică ana liza următoarelor aspecte:

l utilizarea lor în cadrul procesului de producţie a noilor produse finite; şi
l estimarea obţinerii unui profit sau a unei pierderi din vânzarea noilor produse finite.
În cazul industriilor în care există o cerere crescută pentru produsele lor (în general sau diferenţiat în 

func ţie de tipurile de produse) ar trebui recalculate informaţiile ce vizează diversele categorii de costuri şi marje 
în vederea oferirii de informaţii utile pentru deciziile manageriale.
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În contextul dat, estimăm şi alte dificultăţi în ceea ce priveşte determinarea valorilor realizabile nete, 
cum ar fi găsirea unor informaţii credibile privind preţurile de vânzare, estimarea credibilă a costurilor necesare 
finalizării bunurilor sau serviciilor în curs de execuţie ori determinarea deprecierii în cazul stocurilor fără mişcare.

Entităţile cu data de raportare ulterioară lunii martie 2020 vor ţine cont de noile condiţii de pe piaţă în 
sta bilirea valorilor realizabile nete. Societăţile cu data de raportare anterioară lunii martie 2020 nu vor recunoaş-
te o depreciere suplimentară pentru stocurile existente la data de 31 decembrie 2019, pandemia cauzată de 
COVID-19 fiind, aşa cum am spus, un eveniment care nu face dovada existenţei unor condiţii la data raportării. 
Eventualul impact al deprecierii de valoare a stocurilor va fi prezentat de acestea în situaţiile financiare interimare.

ü Imobilizările corporale şi necorporale

Imobilizările corporale şi necorporale pot fi utilizate sub parametrii estimaţi iniţial sau neutilizate. În IAS 16 
Imobilizări corporale se stipulează că amortizarea imobilizărilor inactive se recunoaşte ca o cheltuială a perioadei, 
neexistând posibilitatea trecerii în conservare a imobilizărilor. Consecinţa este aceea că, în lipsa unor venituri 
su ficient de mari din vânzarea de bunuri şi servicii (venituri diminuate de situaţia actuală), chel tuielile cu amor-
tizarea vor conduce, cel mai probabil, la raportarea în situaţiile financiare a unor pierderi.

În acelaşi timp, 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. Atât valoarea justă, cât şi sursele interne şi 
externe de stabilire a valorii de utilizare sunt afectate de pandemia de coronavirus, aspect ce conduce la necesi-
tatea de a efectua un test de depreciere pentru unităţile generatoare de numerar şi în general pentru activele 
entităţii. Întreruperile temporare de activitate, diminuarea cererii şi reducerea profitabilităţii reprezintă indica-
tori pe care profesioniştii îi iau în considerare atunci când efectuează testele de depreciere. Estimarea fluxurilor 
de trezorerie viitoare trebuie să permită scenarii multiple, care să asigure flexibilitate şi ajustări imediate, ţinând 
cont de volatilitatea pieţelor financiare. Riscurile asociate unui eventual colaps economic se vor reflecta atât 
în valoarea cash flow-urilor, cât şi în rata de actualizare.

Printre consecinţele epidemiei de COVID-19 care ar putea oferi indicii de depreciere a activelor se numără 
sistarea unor contracte, scăderi ale preţurilor activelor pe piaţă, scăderea cererii de bunuri şi servicii, diminuarea 
sau sistarea utilizării unor active, variaţiile semnificative ale ratelor dobânzii.

În ceea ce priveşte capitalizarea/activarea costurilor îndatorării, aceasta ar trebui suspendată în cazul în 
care lucrările pentru activele la care se referă sunt întrerupte (IAS 23 Costurile îndatorării).

Suplimentar, entităţile trebuie să revizuiască duratele de viaţă utilă şi valorile reziduale estimate pentru 
activele imobilizate. Orice modificare a lor generată de contextul actual va trebui reflectată în costurile viitoare 
cu amortizarea acelor imobilizări.

În mod particular, pot interveni modificări în ceea ce priveşte recunoaşterea, testarea pentru depreciere 
şi/sau amortizarea imobilizărilor necorporale. Proiectele de cercetare şi/sau dezvoltare vor fi reconsiderate 
pen tru a le păstra doar pe cele în cazul cărora există o probabilitate mai mare de generare de beneficii economice 
şi pentru care există o piaţă de desfacere relativ fermă.

Activele necorporale ce aveau o durată de utilizare nedeterminată sau infinită ar putea înregistra pierderi 
de valoare sau ar putea necesita stabilirea unei durate de utilizare determinate şi implicit amortizarea acestora 
(IAS 38 Imobilizări necorporale).

O atenţie deosebită ar trebui acordată şi fondului comercial. Astfel, în măsura în care entitatea este afec-
tată negativ de pandemia de COVID-19 în sensul reducerii anticipate a vânzărilor de bunuri şi servicii către cli enţi, 
testul de depreciere a fondului comercial (obligatoriu a se efectua anual) ar trebui să ţină cont de aceste aspecte.
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Entităţile cu data de raportare anterioară lunii martie 2020 vor recunoaşte deprecierea fondului comercial, 
în măsura în care aceasta există, în situaţiile financiare interimare, fără a mai fi reluată în situaţiile financiare 
anu ale. Conform IFRS, reluarea deprecierii fondului comercial nu este permisă. Entităţile cu data de raportare 
ulterioară lunii martie 2020 vor testa pentru depreciere fondul comercial ţinând cont de noile circumstanţe, 
modificate semnificativ faţă de anul anterior.

ü Investiţiile în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie

Investiţiile în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie trebuie testate şi ele pentru depreciere, 
con form cerinţelor din IAS 28 Investiţii în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie.

Pe de o parte, problemele financiare sau operaţionale pe care entităţile asociate sau asocierile în parti-
cipaţie le raportează ca rezultat al pandemiei de COVID-19 vor afecta profitul curent sau pierderea curentă al (a) 
entităţii care contabilizează investiţiile (prin încorporarea pierderilor raportate de entităţile asociate în costul 
de terminat prin metoda punerii în echivalenţă).

Pe de altă parte, chiar şi după recunoaşterea pierderilor entităţii asociate sau asocierii în participaţie, 
en titatea trebuie să analizeze dacă există dovezi obiective ale deprecierii ca rezultat al unui eveniment generator 
de pierderi (unul sau mai multe evenimente care au apărut după recunoaşterea iniţială a investiţiei nete) şi 
dacă acel eveniment are un impact care poate fi estimat în mod fiabil asupra fluxurilor de trezorerie viitoare 
es ti mate din investiţia netă. Evenimentele declanşate în lanţ de pandemia de coronavirus sunt astfel de eveni-
mente generatoare de pierderi şi cel mai probabil va trebui ca un număr mare de entităţi să îşi deprecieze in-
ves tiţiile în entităţile asociate şi în asocierile în participaţie, recunoscând pierderi în rezultatele raportate.

n Provizioanele

ü Provizioanele pentru restructurare

Pentru optimizarea costurilor şi asigurarea continuităţii segmentelor mai puţin afectate de contextul eco-
nomic prezent, restructurarea activităţilor poate fi o soluţie potrivită în această perioadă. Închiderea tem porară 
sau permanentă a unei activităţi trebuie analizată cu atenţie pentru a reflecta corect în situaţiile financiare 
efec tul acesteia, prin prezentarea fie ca activitate întreruptă (conform IFRS 5 Active imobilizate deţinute în ve-
derea vânzării şi activităţi întrerupte), fie ca restructurare (conform IAS 37 Provizioane, datorii contingente şi 
active contingente).

Raţionamentul profesional este decisiv în determinarea momentului în care sunt îndeplinite condiţiile 
de recunoaştere a unui astfel de provizion şi în cuantificarea sumelor care pot fi recunoscute ca parte din acest 
provizion, conform IAS 37.

ü Provizioanele legate de contractele cu partenerii

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 generate de aceste pierderi viitoare potenţiale 
se recu nosc doar în măsura în care entitatea consideră că este probabil ca procesele respective să fie pierdute 
şi doar dacă sumele sau beneficiile care vor trebui transferate celor cu care se judecă pot fi estimate credibil.

Reducerea masivă a cererii, întreruperile lanţului de aprovizionare, declinul general al economiei reprezintă 
elemente de care trebuie să se ţină cont în estimarea pierderilor asociate contractelor oneroase. În urma analizei 
acestor variabile, se pot identifica pierderi din exploatare care nu se califică pentru a fi recunoscute ca datorii 
(Cadrul general conceptual de raportare financiară, IAS 1 Prezentarea situaţiilor financiare), cu excepţia cazurilor 
în care intră în categoria contractelor oneroase (conform IAS 37).
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În cazul în care au fost încheiate contracte privind garanţiile acordate altor entităţi (engl., insurance 
coveries), profesionistul contabil va reexamina valoarea acestor garanţii şi, în funcţie de circumstanţele specifice, 
se pot face ajustări prin recunoaşterea unei datorii suplimentare (IAS 37 şi IFRS 9 Instrumente financiare).

ü Provizioanele pentru contracte oneroase

Contractele oneroase sunt acele contracte din care entitatea nu poate ieşi fără penalizări semnificative 
şi pentru care estimează costuri mai mari decât beneficiile generate de ele. Pierderile estimate se recunosc ca 
un cost al perioadei actuale prin actualizarea pierderilor nete anticipate a fi suportate pe perioada contractului. 
În contextul dat, considerăm necesar ca entităţile să îşi reanalizeze contractele şi, în măsura în care ele sunt 
iden tificate ca fiind oneroase (ca generând costuri pentru companie, şi nu profituri), să cuantifice valorile esti-
mate ale pierderilor în vederea recunoaşterii ca provizion al perioadei în care s-a făcut analiza.

ü Provizioanele pentru sumele datorate angajaţilor

IAS 19 Beneficiile angajaţilor oferă sugestii privind categoriile de beneficii care pot fi acordate angajaţilor 
pe termen scurt şi pe termen lung. În situaţia prezentă, se pot oferi bonusuri angajaţilor care îşi continuă activi-
tatea (engl., stay bonus), asigurări medicale suplimentare, beneficii pentru angajaţii ai căror copii sunt afec taţi 
de închiderea şcolilor (engl., benefits for homeschooling), şi se pot elabora planuri privind beneficiile aferente 
încetării contractelor de muncă. Acestea din urmă trebuie corelate cu strategia adoptată de entitate cu privire 
la restructurare, caz în care IAS 37 trebuie adus în discuţie pentru recunoaşterea com pensaţiilor oferite angajaţi-
lor. Mai mult, se poate lua în considerare faptul că o entitate ar avea o obligaţie legală sau implicită de a constitui 
provizioane pentru plăţi către angajaţii care ar fi contaminaţi sau care se au to izolează.

Provizioanele pentru terminarea contractelor de muncă includ sumele estimate a fi plătite de entitate 
sa lariaţilor în urma terminării acestor contracte (în situaţia prezentă, din cauze legate de pandemia de COVID-19). 
Sumele respective trebuie să ţină cont de contractele colective şi individuale de muncă şi pot cuprinde un nu măr 
de salarii corelat cu numărul de ani lucraţi în entitate sau pot fi calculate de aceasta pentru a convinge salariaţii 
să în cheie de bunăvoie relaţia de muncă cu ea.

Dacă la data raportării valoarea datoriei se poate estima cu credibilitate, se va înregistra o datorie. Dacă, 
în schimb, estimarea valorii este afectată în mare măsură de incertitudine, se constituie un provizion.

Planurile de contribuţii determinate şi planurile de beneficii determinate vor fi revizuite pentru că ipotezele 
în baza cărora se recunosc şi se evaluează se referă la valoarea plăţilor efectuate atât de entitate (care acum 
deţine resurse limitate), cât şi de angajaţi (unii pot decide diminuarea contribuţiilor sau încetarea plăţii acestora 
pentru o anumită perioadă), rata de actualizare, perioada de contribuţie.

Unele entităţi din domenii precum retail, curierat, farmaceutic, care în prezent experimentează o lipsă 
de personal, pot încheia contracte pentru preluarea unor angajaţi din domenii afectate puternic de criza medi-
cală. Printr-o astfel de colaborare intercompanii s-ar realiza o atenuare a efectelor negative asupra beneficiilor 
angajaţilor.

În cazul plăţilor pe bază de acţiuni (IFRS 2 Plata pe bază de acţiuni), se pot identifica schimbări majore 
ale ratelor obligaţiunilor de stat sau ratelor dobânzilor fără risc (engl., risk-free interest rate), ce pot con duce 
la îndeplinirea unor cerinţe legate de drepturile de exercitare a opţiunilor. Profesioniştii contabili şi manage-
mentul ar trebui să ia în considerare impactul modificărilor şi să le coreleze cu probabilitatea îndeplinirii criteriilor 
de performanţă. Trebuie reamintit faptul că anularea unor beneficii pe bază de acţiuni, chiar în cazul în care 
cri teriile de exer citare sunt îndeplinite, presupune recunoaşterea de cheltuieli în perioada curentă. IFRS 2 im pune 
entităţilor să explice şi să prezinte modificările pentru plăţile pe bază de acţiuni şi cum a fost cal culată valoarea 
justă.
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n Evaluarea la valoarea justă

Estimarea valorii juste a activelor şi datoriilor se realizează utilizând IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă. 
Con form acestui standard, valoarea justă reprezintă suma pentru care poate fi valorificat(ă) un activ sau o datorie, 
pe o piaţă în care cererea şi oferta de informaţii sunt omogene. Schimbările majore la nivelul pieţelor financiare 
au generat o volatilitate ridicată şi dificil de anticipat, care afectează în mod direct ipotezele valorii juste, în ca-
zul în care anumite active şi datorii financiare (acţiuni, obligaţiuni şi alte instrumente financiare) sunt evaluate 
pe baza valorilor de piaţă (engl., market value) sau atunci când valorile lor sunt determinate prin tehnici actuariale 
cu referinţe la valorile de piaţă.

Reducerea ratei dobânzii fără risc generată de deciziile guvernamentale sau ale băncilor centrale trebuie 
luată în considerare. În cazul anumitor active şi datorii s-ar putea ca, din cauza lichidităţii scăzute a pieţelor în 
con textul situa ţiei actu ale, determinarea valorii juste să nu mai poată fi făcută cu informaţii de nivel 1 sau 2, ci 
cu informaţii de nivel 3. Analiza de senzitivitate pe care o va raporta o entitate în legătură cu valoarea justă a 
ac ti velor şi datoriilor care sunt evaluate utilizând nivelul 3 trebuie să detalieze ipotezele şi principiile aplicate. 
Mo  dificările variabilelor folosite în evaluarea la valoarea justă pot duce la recunoaşterea de câştiguri şi/sau de 
pierderi în situaţiile financiare.

Foarte important pentru utilizatorii situaţiilor financiare este să găsească în note informaţii cantitative 
şi calitative legate de modul în care s-a estimat valoarea justă, datele de intrare utilizate, dacă estimarea valorii 
juste a ţinut cont de contextul actual şi, dacă da, cum, precum şi alte informaţii, aşa cum le cere IFRS 13.

n Subvenţiile pentru investiţii şi asistenţa guvernamentală

Circumstanţele prezente pot fi favorabile aplicării de proiecte pentru a obţine finanţare guvernamentală 
(chiar dacă anterior acestei crize criteriile de eligibilitate nu ar fi fost îndeplinite) (IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor 
guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală).

Se recomandă evaluarea atentă şi minuţioasă a reglementărilor emise de autorităţi, pentru a distinge 
corect între subvenţiile guvernamentale sau asistenţa guvernamentală care intră în sfera de aplicare a IAS 20 şi 
acele facilităţi oferite de stat care sunt recunoscute în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit.

Diferenţierea dintre cele două forme de asistenţă a statului va duce la reflectarea corectă în situaţiile 
fi nanciare (de exemplu, reducerile de impozit pe profit intră sub incidenţa IAS 12). În cazul subvenţiilor guver-
namentale, raţionamentul profesional joacă un rol decisiv în determinarea perioadei în care entitatea a îndeplinit 
condiţiile asociate subvenţiei şi în care poate recunoaşte valoarea subvenţiei ce urmează să fie primită.

Profesionistul contabil poate oferi suport în elaborarea documentaţiei necesare prin întocmirea de situaţii 
financiare previzionale, calculul indicatorilor de profitabilitate şi al celor de sustenabilitate financiară, socială 
sau de mediu.

n Analiza contractelor cu clienţii şi a celor de leasing

ü Contractele cu clienţii

În acest context de incertitudine, continuarea relaţiilor cu clienţii este fundamentală, prin urmare, stra-
tegiile de afaceri centrate pe clienţi (engl., customer-centric approach), unde nevoile lor trebuie considerate 
primordiale, sunt vitale.

Pentru a-i determina pe clienţi să continue relaţiile comerciale trebuie propuse stimulente, printre care 
cele mai des uzitate sunt:

l revizuirea contractelor privind cantităţile sau termenele de decontare;
l încetarea anumitor contracte fără penalităţi;
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l acordarea de reduceri pentru achiziţii viitoare, pachete promoţionale, extinderea termenelor de de contare;
l programe de loialitate;
l acceptarea instrumentelor de plată mai puţin convenţionale, spre exemplu, a monedelor virtuale 

(engl., cryptocurrencies);
l analiza posibilităţii începerii vânzărilor online.

Totuşi, în situaţiile în care entităţile întâmpină dificultăţi din cauza întreruperilor în lanţul aprovizionării 
(engl., supply chain), se pot solicita avansuri şi pot surveni întârzieri la livrarea bunurilor/prestarea serviciilor.

Politicile contabile de recunoaştere a veniturilor (conform IFRS 15 Venituri din contractele cu clienţii) 
tre buie analizate şi revizuite pentru a fi aliniate noilor condiţii din economie, ţinând cont de apariţia eveni men-
tului ulterior, reprezentat de pandemia de coronavirus. Câteva dintre cazurile frecvente care cel mai probabil 
vor duce la ajustări în situaţiile financiare sunt pre zentate mai jos.

În cadrul IFRS 15 există prevederi potrivit cărora entităţile trebuie să în registreze costurile marginale 
aferente obţinerii şi îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere a unui contract ca active care se amortizează doar 
în măsura în care entitatea anticipează că vor fi recuperate pe durata estimată a contractului. Amortizarea se 
face pe o bază sistematică consecventă cu transferul către client al bunurilor sau serviciilor la care se referă 
activul.

Entitatea trebuie să testeze în ce măsură costurile contractuale capitalizate mai îndeplinesc condiţiile de 
recunoaştere şi, dacă încă mai pot fi capitalizate, în ce măsură durata iniţială aleasă pentru amortizare este 
adec vată. Este foarte probabil ca aceste costuri contractuale să necesite recunoaşterea unor deprecieri de va-
loare din cauza scăderii veniturilor estimate pentru anumite relaţii contractuale, acolo unde clientul este afectat 
negativ de situaţia actuală.

În măsura în care, din cauza pandemiei de coronavirus, preţurile tranzacţiilor utilizate pentru recunoaşte-
rea veniturilor din contractele cu clienţii se modifică, entitatea trebuie să analizeze impactul acestei modificări 
asupra veniturilor deja recunoscute. Contraprestaţiile variabile trebuie, de asemenea, reanalizate prin prisma 
probabilităţii de obţinere a lor, dar şi luând în considerare valoarea acestora.

Considerăm că astfel de modificări reprezintă schimbări de estimări şi nu vor influenţa veniturile deja 
re cunoscute, dar vor avea impact asupra veniturilor rămase de recunoscut în cadrul contractelor respective.

ü Contractele de leasing

Renegocierea contractelor de închiriere va impune o analiză exigentă pentru a stabili dacă reprezintă o 
modificare a contractului de leasing (caz în care trebuie recalculate dreptul de utilizare, rata de actualizare şi/sau 
durata contractului), pentru recunoaşterea în mod corespunzător în situaţiile financiare şi evaluarea impactului 
modificării respective pentru perioada următoare.

Conform IASB (2020 b), în contextul actual, în care multe contracte de leasing au suferit modificări, atât 
lo catarul, cât şi locatorul trebuie să decidă ce tip de modificare a avut loc şi să o contabilizeze în consecinţă. 
Modificările pot varia de la amânări şi reduceri de plăţi la scutiri integrale sau parţiale de rate, până la modificări 
ale perioadei contractuale sau ale preţurilor de exercitare a opţiunilor de a achiziţiona bunurile la finalul con-
tractului.

Una dintre primele întrebări care trebuie să îşi găsească răspunsul este dacă modificarea contractului 
era inclusă în termenele iniţiale sau dacă a apărut ca urmare a situaţiei actuale. O modificare inclusă în termenele 
iniţiale ale contractului poate apărea atunci când acesta prevede că în situaţii de forţă majoră (ce trebuie de-
mon  strată corespunzător de partea care o invocă) contractul se va sista sau se va întrerupe ori când prevede 
alte consecinţe. Astfel de modificări, incluse în termenele iniţiale ale con tractului, vor fi reflectate direct în con-
tul de re zul tate al perioadei în care ratele de leasing sunt diferite de cele agreate în condiţii normale. În cazul 
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în care modificările nu sunt bazate pe termenele iniţiale ale contractului, spre exemplu, acolo unde contractul 
este modificat ca rezultat al voinţei locatorului sau efectele sunt determinate de o lege apărută în contextul 
pan demiei, acestea sunt considerate modificări contractuale şi trebuie analizate în sensul de a de cide dacă sunt 
modificări ale scopului contractului de leasing sau ale anuităţilor.

În circumstanţele existente, trebuie revizuite şi alte estimări făcute ca urmare a aplicării cerinţelor IFRS 16 
Contracte de leasing. Printre acestea se numără reestimarea ratei marginale de împrumut determinate de lo-
catar sau durata de amortizare a dreptului de utilizare a activului luat în leasing. Suplimentar, locatarul va testa 
pentru depreciere dreptul de utilizare recunoscut în situaţiile financiare.

În România au apărut deja reglementări legislative care le permit utilizatorilor anumitor contracte de 
leasing să beneficieze de facilităţi în sensul de a amâna plăţile scadente pe perioada situaţiei de urgenţă sau 
pe parcursul anului 2020. Considerăm că aceste reglementări se încadrează în categoria modificărilor de plăţi 
de leasing şi se tratează aşa cum am menţionat mai sus.

n Impozitul pe profit

Creanţele şi datoriile de impozit amânat ar putea avea nevoie de o revizuire a ipotezelor de evaluare. 
Pro fesionistul contabil ar trebui să analizeze dacă mai este potrivit ca entitatea să recunoască creanţe privind 
impozitele amânate, deoarece acestea, în lipsa unor profituri viitoare probabile, nu vor mai putea fi recuperate 
în viitor (IAS 12 Impozitul pe profit). De asemenea, creanţele privind impozitele amânate provenite din pierderi 
fiscale anterioare ar trebui, de asemenea, re vizuite în contextul situaţiei actuale. În lipsa unor profituri suficiente 
viitoare estimate, aceste creanţe vor fi diminuate ca valoare sau derecunoscute.

n Raportarea pe segmente

Unele entităţi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe domenii de activitate sau în mai multe zone 
geografice vor fi nevoite să recalculeze pragurile de mărime necesare în momentul elaborării raportării pe seg-
mente: fie unele sectoare de activitate nu mai îndeplinesc criteriile de raportare, fie unele zone geografice nu 
vor mai fi relevante pentru raportare (IFRS 8 Segmente de activitate).

n Raportarea financiară interimară

Două aspecte sunt important de clarificat conform IAS 34 Raportarea financiară interimară.
Primul se referă la aplicarea politicilor contabile în situaţiile interimare. IAS 34 impune aplicarea aceloraşi 

politici contabile în situaţiile financiare interimare ca şi în cele anuale. Ca atare, inclusiv pentru raportările inte-
rimare, societăţile ar trebui, în cazul în care con sideră în contextul pandemiei de corona virus că sunt indicii de 
depreciere, să testeze pentru depreciere activele (organizate în unităţi generatoare de nu merar sau nu). Orice 
depreciere identificată va fi reflectată în situaţiile financiare, inclusiv cea a fondului comercial. În plus, entităţile 
trebuie să aplice consecvent politicile de recunoaştere şi măsurare a celorlalte active, inclusiv la data ra portării 
interimare. Atenţie deosebită trebuie acordată instrumentelor financiare, subvenţiilor, impozitelor, provizioanelor, 
precum şi altor active şi datorii relevante pentru companie.

Al doilea aspect se referă la informaţiile prezentate utilizatorilor. Deşi IAS 34 cuprinde cerinţe de prezentare 
mai schematice comparativ cu cele aplicabile raportărilor anuale, conside răm că în contextul actual entitatea 
trebuie să însoţească situaţiile interimare de prezentări suficient de detaliate, mult peste cerinţa minimală im-
pusă de acest standard, pentru a le permite utilizatorilor situaţiilor financiare să înţeleagă efectul pandemiei 
de coronavirus asupra raportării sale financiare.

Evident, fiecare entitate va raporta cu atât mai detaliat cu cât efectul crizei asupra activităţii sale este 
mai mare.
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n Tranzacţiile complexe: contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor (engl., hedging)

În contextul în care pandemia de coronavirus afectează în mod diferit statele, ale căror economii sunt în 
diverse faze de dezvoltare, unul dintre efectele care ar putea surveni în plan economic este fluctuaţia (accentuată) 
a cursului valutar. Pentru a se proteja împotriva acestui risc, entităţile care derulează tranzacţii a căror decontare 
se realizează într-o altă monedă (import/export), peste un interval de timp de câteva luni, au posibilitatea să 
se asigure împotriva riscului modificării cursului valutar prin practicarea hedgingului. Spre exemplu, în cazul în 
care o entitate economică a încheiat o tranzacţie de achiziţie din import/export, care generează o datorie/cre-
anţă în valută, în aceeaşi zi, ea poate încheia un contract forward. Acest tip de con tract oferă posibilitatea de 
a cumpăra sau vinde „cantitatea” necesară de monedă străină la un curs sta  bilit în momentul încheierii tran-
zacţiei, dar cu decontare în viitor (de regulă, în ziua plăţii datoriei/încasării cre anţei). În acest fel, efectul creşterii 
cursului valutar în cazul unei datorii în monedă străină este contracarat de un efect de sens contrar din punct 
de vedere financiar ce are loc în cazul creanţei în aceeaşi valută generate de încheierea contractului forward, 
riscul evoluţiei cursului de schimb valutar fiind nul. Astfel, entitatea eco nomică are posibilitatea să îşi asume o 
eventuală pierdere generată de diferenţele de curs valutar, într-o sumă fixă, cunoscută în momentul semnării 
con tractului forward.

În contextul crizei provocate de COVID-19, entităţile trebuie să analizeze eficienţa acoperirilor împotriva 
riscurilor pe care le-au făcut. Anumite tranzacţii de acest fel s-ar putea să trebuiască să fie derecunoscute, ele 
ne maiîndeplinind condiţiile necesare pentru a se putea aplica regulile privind contabilitatea de acoperire. Poate 
fi, spre exemplu, vorba despre tranzacţii de acoperire împotriva riscurilor valutare legate de achiziţia anticipată 
în viitor a unor bunuri sau servicii care în situaţia actuală poate fi anulată.

Adesea numită limbajul afacerii, contabilitatea are rolul ei vital în oferirea de informaţii actuale şi esen-
ţiale pentru aprecierea performanţei şi luarea de decizii, iar expertul contabil este responsabil de asigurarea 
unei imagini fidele. Chiar dacă în prezent contextul economic nu este favorabil, profesioniştii contabili ar trebui 
să adopte un stil precaut în elaborarea şi prezentarea rapoartelor financiare, pentru a nu dezinforma utilizatorii 
sau a induce o stare de risc exagerată, care va contrazice descrierea cu caracter prospectiv a afacerii.

Informaţii utile despre mediul economic în contextul pandemiei de coronavirus găsiţi şi pe pagina de-
dicată – www.covid-19.ceccar.ro!
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