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Politici contabile 
 
 
 
Situaţiile financiare consolidate se întocmesc în conformitate cu Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară (IFRS).  
Situaţiile financiare se întocmesc în baza costurilor istorice cu excepţia imobilizărilor 
corporale şi financiare, precum şi a titlurilor de plasament care sunt evidenţiate la valoarea 
reevaluată, respectiv la valoarea justă. 

 
Moneda funcţională şi de prezentare 
 
Elementele incluse în situaţiile financiare ale SIF împreună cu societăţile comerciale din 
portofoliul acesteia („SIF consolidat”)  sunt prezentate în RON, care este moneda funcţională 
şi de prezentare a SIF şi a societăţilor comerciale din portofoliul acesteia. 
 
Continuitatea activităţii 
 
Situaţiile financiare consolidate au fost întocmite utilizând principiul continuităţii activităţii, 
care presupune că SIF şi societăţile comerciale din portofoliul acesteia vor fi capabile să 
dispună de active şi să-şi onoreze obligaţiile în cursul activităţii operaţionale. 
 
Bazele consolidării 
 
Situaţiile financiare consolidate („SIF consolidat”) includ situaţiile financiare individuale ale 
SIF şi cele ale societăţilor în care SIF deţine peste 50%, întocmite în conformitate cu 
reglementările privind consolidarea.  

 
În conformitate cu prevederile Ordinului CNVM nr. 74/2005 şi a Deciziei nr. 2492/03.12.2007 
emisă de CNVM, societăţile de investiţii financiare au obligaţia de a întocmi situaţii financiare 
consolidate începând cu exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2007, în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 
Europeană.  
 
SIF Banat-Crişana consideră că se încadrează în excepţiile prevăzute la pct. 20 din anexa la 
Ordinul CNVM nr. 74/2005, respectiv: 
„În plus, o entitate poate sa nu fie inclusa in situatiile financiare consolidate daca: 

a) restrictii severe pe termen lung impiedica exercitarea de catre societatea - mama  a drepturilor sale 
asupra activelor sau managementului acestei entităţi; sau 
b) informatiile necesare pentru elaborarea situatiilor financiare anuale consolidate se pot obtine numai 
cu costuri sau intarzieri nejustificate; sau 
c) acţiunile la entitatea în cauză sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării ulterioare a 

acestora.” 
 
Astfel, Politicile contabile prezente sunt întocmite în spiritul reglementărilor contabile în 
materie de consolidare, dar noţiunile de „grup”, „societate mamă”, „filială”, în opinia noastră, 
în cazul SIF nu acoperă realitatea economică, ca atare nu sunt utilizate în cadrul prezentelor 
Politici contabile.  
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Societăţile în care SIF deţine peste 50% 
 
Societăţile în care SIF deţine peste 50% sunt entităţi aflate sub controlul SIF Banat-
Crişana SA Arad (Societatea). Controlul există atunci când Societatea are puterea de a 
conduce, în mod direct sau indirect, politicile financiare şi operaţionale ale unei entităţi 
pentru a obţine beneficii din activitatea acesteia. La momentul evaluării controlului 
trebuie luate în calcul şi drepturile de vot potenţiale sau convertibile care pot fi 
exercitate şi în prezent. Situaţiile financiare ale societăţilor în care SIF deţine peste 
50% sunt incluse în situaţiile financiare consolidate din momentul în care începe 
exercitarea controlului şi până în momentul încetării lui.  
Societatea consolidează situaţiile financiare ale societăţilor în care deţine peste 50% în 
conformitate cu IAS 27 („Situaţiile financiare consolidate şi separate”). Lista societăţilor 
în care SIF deţine peste 50% este prezentată în Note. 
 

Societăţile în care SIF deţine între 20% şi 50% 
 
Societăţile în care SIF deţine între 20% şi 50% sunt acele societăţi asupra cărora 
Societatea poate exercita o influenţă semnificativă, dar nu şi control asupra politicilor 
financiare şi operaţionale. Situaţiile financiare consolidate includ cota parte din 
valoarea activelor nete, cota-parte a SIF din rezultatele entităţilor asociate pe baza 
metodei punerii în echivalenţă, de la data la care SIF a început să exercite influenţa 
semnificativă şi până la data la care aceasta influenţă încetează. În cazul în care cota-
parte a SIF din pierderile entităţii asociate depăşeste valoarea contabilă a investiţiei, 
valoarea contabilă este redusă la valoarea zero iar pierderile ulterioare nu sunt 
recunoscute cu excepţia situaţiei în care SIF are obligaţii legale sau constructive în 
numele entităţii asociate.  
SIF se încadrează în excepţia prevăzută în IAS 28 „Investiţii în entităţile asociate” cu 
privire la recunoaşterea la valoarea justă, de către fondurile de investiţii şi entităţile 
similare, a acestor participaţii prin contul de profit şi pierdere.  
 

Tranzacţiile eliminate la consolidare  
 
Decontările şi tranzacţiile între SIF şi societăţile comerciale din portofoliul în care 
deţine peste 50%, ca şi profiturile nerealizate rezultate din tranzacţii în interiorul SIF 
împreună cu societăţile comerciale din portofoliul acesteia, se elimină în totalitate în 
situaţiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzacţiile cu 
entităţi asociate sau controlate în comun se elimină în limita procentului de participare 
a SIF. Profiturile nerealizate rezultate în urma tranzacţiilor cu o entitate asociată sunt 
eliminate în contrapartida cu investiţia în societatea asociată. Pierderile nerealizate se 
elimină în mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai în măsura în care nu există 
indicii de depreciere a valorii. 

 
Folosirea estimărilor 
 
Pentru întocmirea în conformitate cu IFRS a prezentelor situaţii financiare, precum şi 
obţinerea unor informaţii care nu întotdeauna sunt disponibile direct din conturile SIF 
împreună cu societăţile comerciale din portofoliul acesteia, conducerea SIF şi a societăţilor 
comerciale din portofoliul acesteia a făcut estimări pe baza celor mai bune informaţii 
disponibile.  
 
Conversia tranzacţiilor în monedă străină 
 
Tranzacţiile SIF şi a societăţilor comerciale din portofoliul acesteia în monede străine sunt 
înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din 
decontarea tranzacţiilor într-o monedă străină şi din conversia activelor şi datoriilor monetare 
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exprimate în monede străine, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere al anului în curs.  
Pentru operaţiunile efectuate în valute străine se ia în considerare cursul oficial al RON în 
vigoare la data efectuării operaţiunii.  
Profitul sau pierderea rezultat/ă din schimb valutar apărut/ă din regularizări şi translatări ale 
elementelor exprimate în valută se înregistrează în contul de profit şi pierdere. 
RON este convertibil în afara teritoriului României. La 31 decembrie 2008, principalele 
cursuri oficiale de schimb utilizate au fost: 2,8342 RON pentru 1 USD (2007: 2,4564 ) şi  
3,9852 RON pentru 1 EURO (2007: 3,6102)  
 
Efectele hiperinflaţiei  
 
Conform IAS 29 şi IAS 21, situaţiile financiare ale unei intreprinderi a cărei monedă 
funcţională este moneda unei economii hiperinflaţioniste ar trebui prezentate în termenii 
puterii de cumpărare curente a monedei la data întocmirii bilanţului, adică elementele 
nemonetare se retratează prin aplicarea indicelui general al preţurilor de la data achiziţiei 
sau contribuţiei. 
IAS 29 stipulează că o economie este considerată hiperinflaţionistă dacă, printre alţi factori, 
indicele cumulat al inflaţiei depăşeşte 100% pe parcursul unei perioade de trei ani.  
Scăderea continuă a ratei inflaţiei şi alţi factori legaţi de mediul economic din Romania, 
indică faptul că economia a cărei monedă funcţională a fost adoptată de către SIF împreună 
cu societăţile comerciale din portofoliul acesteia, a încetat să mai fie hiperinflaţionistă, cu 
efect asupra perioadelor financiare începând cu 1 ianuarie 2004.  
Aşadar, prevederile IAS 29 nu au fost adoptate în întocmirea situaţiilor financiare pe anul 
2008. 
Astfel, valorile exprimate în unitatea de măsură curentă la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca 
bază pentru valorile contabile raportate în aceste situaţii financiare consolidate şi nu 
reprezintă valori evaluate, cost de înlocuire, sau oricare altă măsurare a valorii curente a 

activelor sau a preţurilor la care tranzacţiile ar avea loc în acest moment. 

 
 

1) Imobilizări corporale 
 
Recunoaştere şi evaluare 
 
Imobilizările corporale sunt recunoscute iniţial la costul de achiziţie sau de construcţie şi sunt 
prezentate net de amortizarea acumulată şi pierderea din depreciere acumulată. 
Costul imobilizărilor corporale cumpărate este reprezentat de valoarea contraprestaţiilor 
efectuate pentru achiziţionarea activelor respective precum şi valoarea altor costuri direct 
atribuibile aducerii activelor la locaţia şi condiţia necesare pentru ca acestea să poată opera 
în modul dorit de conducere. Costul activelor construite în regie proprie include costurile 
salariale, materiale, costuri indirecte de producţie şi alte costuri direct atribuibile aducerii 
activelor la locaţia şi condiţia curente. 
 
Ulterior imobilizările corporale sunt prezentate la o valoare reevaluată, aceasta fiind valoarea 
justă la data reevaluării minus orice amortizare acumulată ulterior şi orice pierderi acumulate 
din depreciere. 
Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea justă, pe baza evaluărilor anuale, 
efectuate de evaluatori externi independenţi, diminuată cu deprecierea ulterioară a clădirilor. 
Amortizarea cumulată la data reevaluării este recalculată proporţional cu schimbarea în 
valoarea contabilă brută a activului. Astfel încât valoarea contabilă a activului după 
reevaluare să fie egală cu valoarea sa reevaluată. 
Costul de achiziţie cuprinde cheltuieli ce pot fi direct atribuite achiziţiei de elemente.  
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Creşterea valorii contabile ca urmare a reevaluării terenurilor şi clădirilor este înregistrată 
direct în creditul conturilor de capitaluri proprii sub titlul de „diferenţe din reevaluare”. 
Diminuările de valoare care compensează creşterile anterioare ale valorii aceluiaşi activ sunt 
reluate direct din conturile de capitaluri proprii; toate celelalte diminuări sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere. În fiecare an diferenţa dintre deprecierea bazată pe valoarea 
contabilă retratată a activului respectiv şi înregistrată în contul de profit şi pierdere şi 
deprecierea bazată pe costul iniţial al activului este transferată din surplusul din reevaluare 
în rezultatul reportat, fără a influenţa contul de profit şi pierdere. 
 
Costurile ulterioare 
 
SIF împreună cu societăţile comerciale din portofoliul acesteia recunosc costurile ulterioare 
în valoarea contabilă a activului, în condiţiile în care acestea prelungesc durata de 
funcţionare a mijlocului fix sau conduc la o creştere semnificativă a capacităţii acestuia de a 
genera venituri. Valoarea contabilă a piesei înlocuite este derecunoscută conform IAS 16. 
Costurile zilnice de întreţinere şi reparaţii sunt trecute în contul de profit şi pierdere în 
perioada în care acestea apar. 
 
Amortizarea 
 
Deprecierea şi amortizarea sunt calculate folosind metoda de amortizare liniară. 
În conformitate cu IAS 36 “Deprecierea activelor”, atât imobilizările necorporale cât şi 
imobilizările corporale sunt investigate pentru a identifica dacă prezintă indicii de depreciere 
la data bilanţului. Pentru imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată şi 
pentru fondul comercial testul de depreciere se realizează anual, chiar dacă nu există nici un 
indiciu de depreciere. Dacă valoarea contabilă netă a unui activ este mai mare decât 
valoarea lui recuperabilă o pierdere din depreciere este recunoscută pentru a reduce 
valoarea netă contabilă a activului respectiv la nivelul valorii recuperabile. 
Dacă motivele recunoaşterii pierderii din depreciere dispar în perioadele ulterioare, valoarea 
contabilă netă activului este majorată până la nivelul valorii contabile nete, care ar fi fost 
determinată dacă nici o pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscută. Diferenţa este 
prezentată drept alte venituri din exploatare. 
Deprecierea şi amortizarea sunt prezentate în contul de profit şi pierdere consolidat drept 
cost. 
Amortizarea calculată pe baza metodei liniare are următoarele principale durate de viaţă 
utilizate la diferitele categorii de imobilizări: 
 
Imobilizări corporale       Durata (ani) 
 
Clădiri utilizate pentru producţie sau activităţi administrative  10-60 
Instalaţii tehnice         2-20 
Mijloace de transport         3-10 
Alte imobilizări corporale         4-20 

 
Leasing 

 
Imobilizările corporale includ şi activele deţinute în baza unui contract de leasing financiar. 
Întrucât SIF şi societăţile comerciale din portofoliul acesteia beneficiază de riscurile şi 
avantajele aferente dreptului de proprietate, activele trebuie capitalizate la valoarea cea mai 
mică dintre valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing şi valoarea lor justă. Politica de 
amortizare a activelor în regim de leasing va fi consecventă cu cea aplicabilă activelor 
amortizabile deţinute în proprietate. Dacă nu există în mod rezonabil certitudinea că se va 
obţine dreptul de proprietate până la sfârşitul contractului de leasing, activul va fi amortizat în 
totalitate pe durata cea mai scurtă dintre durata contractului de leasing şi durata de viaţă 
utilă. 
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Concomitent se recunoaşte o datorie echivalentă cu suma capitalizată şi plăţile viitoare de 
leasing sunt împărţite în cheltuieli de finanţare a leasingului şi principal (reducerea datoriei 
neachitate). 
Toate contractele de leasing care nu sunt clasificate drept leasing financiar sunt tratate drept 
leasing operaţional şi plăţile aferente sunt incluse în cheltuielile perioadei. 
 
Leasing financiar 
 
Închirierile sunt clasificate ca leasing financiar atunci când prin termenii de închiriere se 
transferă riscurile şi beneficiile proprietăţii către cel care o închiriază. Toate celelalte forme 
de închiriere sunt clasificate ca leasinguri operaţionale.  
Activele deţinute în urma leasingului financiar sunt identificate ca active ale companiei la 
valoarea lor justă la începutul perioadei de leasing sau, dacă este mai mică, la valoarea 
actualizată a plăţii minime de leasing. Pasivele aferente celui care oferă bunurile spre 
închiriere sunt incluse în bilanţ ca obligaţie de leasing financiar. Plăţile ratelor pentru leasing 
sunt împarţite în cheltuieli  de finanţare a leasingului şi reducerea datoriei de leasing pentru 
a obţine o rată periodică constantă a dobânzii la soldul datoriei rămase în fiecare perioadă. 
Dobânzile de finanţare sunt înregistrate ca pierdere sau câstig, exceptând situaţia în care 
acestea pot fi atribuite direct pe active pe termen lung, caz în care acestea sunt capitalizate 
în conformitate cu politica generală a companiei cu privire la costurile de împrumut.  
Ratele de leasing sunt împarţite între componentele de capital şi dobândă astfel încât 
dobânda aferentă plăţii sa fie înregistrată în contul de profit şi pierdere pe durata leasingului 
şi să reprezinte o proporţie constantă a bilanţului de rambursare a capitalului de plată. 
Partea de capital reduce suma platibilă celui ce dă spre închiriere.  
 
Leasing operational 
 
Leasingul în care o parte importantă a riscurilor şi beneficiilor obţinute de pe urma 
proprietăţii este reţinută de către cel ce dă spre închiriere sunt clasificate ca locaţii 
operaţionale. Plăţile de leasing în cazul unui leasing operaţional vor fi recunoscute în contul 
de profit şi pierdere ca o cheltuială liniară pe durata contractului de leasing. 
 
 

2) Imobilizări necorporale 
 
Imobilizările necorporale achiziţionate de SIF împreună cu societăţile din portofoliul în care 
deţine peste 50%, sunt evaluate la cost minus amortizarea acumulată şi pierderea din 
depreciere acumulată. 

 
Fondul comercial 

 
Fondul comercial reprezintă valoarea cu care costul unei achiziţii depăşeşte la data achiziţiei 
valoarea justă a activelor nete identificabile deţinute de  SIF în societăţile din portofoliul în 
care deţine peste 50% achiziţionate. Fondul comercial aferent achiziţiilor este inclus în 
imobilizări necorporale. 
 
Fondul comercial aferent achiziţiei unei entităţi asociate este inclus în investiţiile în entităţi 
asociate şi este testat în vederea identificării deprecierii ca parte a balanţei totale. Fondul 
comercial recunoscut separat este testat anual în scopul identificării deprecierii şi este 
înregistrat la cost minus pierderile din depreciere cumulate. Pierderile din depreciere 
aferente fondului comercial nu sunt reluate. Câştigul sau pierderea din vânzarea unei entităţi 
include valoarea contabilă a fondului comercial aferent entităţii vândute. 
 
Fondul comercial este alocat unităţilor generatoare de numerar în scopul identificării 
deprecierii. Alocarea se face de către unităţile generatoare de numerar sau de către 
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grupurile de astfel de unităţi estimate să beneficieze de combinarea de intreprinderi în urma 
căreia a apărut fondul comercial. 

 
Mărci de comerţ şi licenţe 

 
Mărcile de comerţ şi licenţele achiziţionate sunt prezentate la cost istoric. Mărcile de comerţ 
şi licenţele au o durată de viaţă utilă determinată, fiind înregistrate la cost minus amortizarea 
cumulată. Amortizarea este calculată utilizând metoda lineară în vederea alocării costului 
privind mărcile de comerţ şi licenţele pe parcursul duratei de viaţă utilă estimată (până la 20 
ani). 

 
Programe informatice 

 
Licenţele achiziţionate pentru programe informatice sunt capitalizate pe baza costurilor 
înregistrate pentru achiziţionarea şi instalarea programului respectiv. Aceste costuri sunt 
amortizate pe parcursul duratei de viaţă utilă (maxim cinci ani). 
 
Costurile pentru dezvoltarea sau întreţinerea programelor informatice sunt recunoscute ca şi 
o cheltuială, în momentul în care sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct unui 
produs unic sau identificabil şi care este probabil că va genera beneficii economice depăşind 
costul, pe o perioadă mai mare de un an, sunt recunoscute ca imobilizări necorporale. 
Costurile directe includ cheltuielile cu personalul echipei de dezvoltare şi o proporţie 
adecvată din cheltuielile de regie. 
 
Costurile pentru dezvoltarea programelor informatice recunoscute ca active sunt amortizate 
pe parcursul duratei de viaţă utilă (fără să se depăşească cinci ani). 
 
Imobilizări necorporale       Durata (ani) 
 
Fond comercial        nelimitată 
Software         3-5 
Concesiuni, licenţe etc.      3-10, sau durata contractului 
 
 
Deprecierea activelor imobilizate nefinanciare 

 
Activele care au o durată de viaţă utilă nedeterminată, de exemplu terenuri, nu sunt 
amortizate fiind revizuite anual pentru identificarea pierderilor din depreciere. Activele ce 
sunt supuse amortizării sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de 
câte ori evenimente sau schimbări de circumstanţă indică faptul că valoarea contabilă nu 
mai poate fi recuperată. Pierderea din depreciere este reprezentată de diferenţa dintre 
valoarea contabilă şi valoarea recuperabilă a activului respectiv. Valoarea recuperabilă este 
maximul dintre valoarea justă a activului minus costurile de vânzare şi valoarea de utilizare. 
Pentru calculul deprecierii, activele sunt grupate până la cel mai mic nivel de detaliu pentru 
care pot fi identificate fluxuri independente de numerar (unităţi generatoare de numerar). 
Activele nefinanciare, altele decât fondul comercial, care au fost afectate de depreciere sunt 
revizuite pentru eventuala reluare a deprecierii la fiecare dată de raportare.  

 

 
3) Activele financiare 

 
Activele financiare au fost clasificate de SIF în următoarele categorii de active: activele 
financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierderi, împrumuturi şi creanţe, 
investiţii păstrate până la scadenţă şi active financiare disponibile pentru vânzare. 
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Clasificarea se efectuează în funcţie de scopul pentru care imobilizările financiare sunt 
achiziţionate.  
 
Conducerea clasifică în mod corespunzător imobilizările financiare în momentul 
recunoaşterii iniţiale. 
 
- Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierderi  

 
Activele financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierderi sunt active 
financiare deţinute în scopul tranzacţionării. Activele financiare sunt clasificate în această 
categorie dacă sunt obţinute în principal în scopul vânzării acestora în viitorul apropiat.  
 
Instrumentele derivate sunt clasificate ca deţinute în scopul tranzacţionării cu excepţia 
cazurilor în care sunt desemnate fiind instrumente de acoperire împotriva riscurilor. Activele 
din această categorie sunt clasificate ca active circulante. 
 
- Împrumuturi şi creanţe  
 
Împrumuturile şi creanţele sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe sau determinabile 
care nu sunt cotate pe o piaţă activă. Acestea sunt incluse în active circulante, cu excepţia 
celor cu scadenţă mai mare de 12 luni de la data bilanţului contabil. Acestea sunt clasificate 
ca active imobilizate. Imprumuturile şi creanţele sunt clasificate în creanţe comerciale şi alte 
creanţe în bilanţul contabil. 
 
- Investiţii păstrate până la scadenţă 
 
Investiţiile financiare păstrate până la scadenţă sunt active financiare nederivate cu plăţi fixe 
sau determinabile şi cu o scadenţă fixă la care SIF împreună cu societăţile din portofoliu în 
care deţine peste 50% are intenţia pozitivă şi capacitatea de a le păstra până la scadenţă. 
Această categorie este utilizată numai dacă este sigur că imobilizarea financiară se menţine 
până la scadenţă. 
 
- Active financiare disponibile pentru vânzare 
 
Imobilizările financiare disponibile pentru vânzare sunt acele active financiare nederivate 
care sunt clasificate fie ca disponibile pentru vânzare, fie nu sunt clasificate în nici una dintre 
aceste categorii. SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% clasifică în 
această categorie toată participaţiile deţinute. 
 
Recunoaşterea şi derecunoaşterea activelor financiare 
 
Achiziţiile şi vânzările de imobilizări financiare sunt recunoscute la data la care SIF sau 
societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% a devenit parte la prevederile contractuale 
ale instrumentului financiar.  
Investiţile sunt recunoscute iniţial la valoarea justă plus costurile tranzacţiei pentru activele 
financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere. 
Imobilizările financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt 
recunoscute iniţial la valoarea justă, iar costurile tranzacţiei sunt înregistrate ca şi cheltuieli 
în contul de profit şi pierdere.  
 
Imobilizările financiare sunt derecunoscute atunci când drepturile asupra fluxurilor de 
trezorerie decurse din activul financiar respectiv expiră sau au fost transferate şi atunci când 
SIF şi/sau societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% a transferat majoritatea 
riscurilor şi beneficiilor asociate deţinerii imobilizărilor.  
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Evaluarea ulterioară a activelor financiare 
 
Activele financiare disponibile pentru vânzare şi activele financiare evaluate la valoarea justă 
prin contul de profit şi pierdere sunt evaluate ulterior la valoarea justă.  
SIF împreună cu societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% stabilesc valoarea justă 
pe baza prevederilor Regulamentului CNVM nr. 15 din 2004, ca metodă acceptată pe plan 
naţional.  
SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% evaluează la data fiecărui bilanţ 
contabil dacă există dovezi obiective ca o imobilizare financiară sau un grup de imobilizări 
financiare să fie depreciate.  
 
În cazul titlurilor de participare clasificate ca disponibile pentru vânzare, diminuarea 
semnificativă sau prelungită a valorii juste a titlului sub costul acestuia este considerată un 
indiciu al deprecierii acestuia. Dacă există astfel de dovezi pentru imobilizările financiare 
disponibile pentru vânzare, pierderea este eliminată din capitalurile proprii şi recunoscută în 
contul de profit şi pierdere.  
 
Câştigurile sau pierderile rezultate din modificarea valorii juste a categoriei de imobilizări 
financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere sunt prezentate în contul   
de profit şi pierdere în cadrul altor pierderi/câştiguri – net, în perioada în care acestea apar. 
 
Câştigurile sau pierderile rezultate din modificarea valorii juste a titlurilor disponibile pentru 
vânzare deţinute în societăţile unde cota de participare este sub 20% sunt recunoscute în 
capital propriu la nivelul câştigului net al acestei categorii de titluri.  
 
Atunci când participaţiile clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt vândute sau 
depreciate, ajustările cumulate de valoarea justă recunoscute în capitaluri proprii sunt 
incluse în contul de profit şi pierdere sub forma câştigurilor şi pierderilor din titluri de 
participare. 
 
Investiţiile păstrate până la scadenţă şi împrumuturile şi creanţele sunt evaluate la costul 
amortizat utilizând metoda dobânzii efective. 
 
Modificările valorii juste a titlurilor de valoare monetare exprimate în moneda străină  
clasificate ca disponibile pentru vânzare sunt analizate comparând diferenţele de conversie 
rezultate din modificarea costului amortizat al titlului de valoare şi alte modificări privind 
valoarea contabilă a titlului de valoare. Diferenţele de conversie aferente titlurilor de valoare 
monetare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere;  diferenţele de conversie aferente 
titlurilor de valoare nemonetare sunt recunoscute în capitaluri proprii.  
Modificările valorii juste a titlurilor de valoare monetare şi nemonetare clasificate ca 
disponibile pentru vânzare sunt recunoscute în capitaluri proprii. 
 
Dobânda aferentă titlurilor de participare disponibile pentru vânzare calculată pe baza 
metodei dobânzii efective este recunoscută în contul de profit şi pierdere ca parte a altor 
venituri.  
 
Dividendele aferente instrumentelor de capitaluri proprii disponibile pentru vânzare sunt 
recunoscute în contul de profit şi pierdere în cadrul veniturilor din participaţii atunci când se 
stabileşte dreptul SIF-ului şi al societăţilor din portofoliul în care deţine peste 50%, de a 
încasa. 
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4) Instrumentele financiare derivate şi activităţi de acoperire împotriva riscurilor 
 
Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute iniţial la valoarea justă la data încheierii 
contractului derivat şi sunt ulterior reevaluate la valoarea justă. Metoda de recunoaştere a 
câştigului sau pierderii rezultate depinde de faptul dacă instrumentul derivat respectiv este 
desemnat ca şi instrument de acoperire împotriva riscurilor, şi dacă da, natura elementului 
respectiv este acoperită împotriva riscurilor. SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine 
peste 50% desemnează anumite instrumente derivate ca: 
 
- Instrumente de acoperire împotriva riscurilor privind valoarea justă a obligaţiilor 

recunoscute (acoperiri împotriva riscurilor privind valoarea justă) 
- Instrumente de acoperire împotriva unui anumit risc asociat unei obligaţii recunoscute, 

sau unei tranzacţii cu o probabilitate mare de a avea loc (acoperiri împotriva riscurilor 
asociate fluxurilor de trezorerie); sau 

- Instrumente de acoperire împotriva riscurilor asociate unei investiţii nete într-o entitate 
străină (acoperiri impotriva riscurilor asociate investiţiei nete). 
 

SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% analizează în momentul iniţierii unei 
tranzacţii relaţia dintre instrumentele de acoperire împotriva riscurilor şi elementele acoperite 
împotriva riscurilor, precum şi obiectivele de administrare a riscurilor şi strategia de 
efectuare a diverselor tranzacţii de acoperire împotriva riscurilor. De asemenea, se 
analizează atât la începutul operaţiunilor de acoperire împotriva riscurilor cât şi pe parcursul 
derulării acestora, dacă instrumentele financiare derivate utilizate în tranzacţiile de acoperire 
împotriva riscurilor sunt eficiente în compensarea modificărilor valorii juste sau fluxurilor de 
numerar aferente elementelor acoperite. 
 
Valorile juste ale diverselor instrumente financiare derivate utilizate în scopul acoperirii 
împotriva riscurilor sunt prezentate în note. Mişcările din rezerva de acoperire împotriva 
riscurilor din cadrul capitalurilor proprii sunt prezentate în note. Valoarea justă integrală a 
unui instrument derivat de acoperire împotriva riscurilor este clasificat ca un activ imobilizat 
sau o obligaţie pe termen lung dacă scadenţa rămasă a elementului acoperit este mai mare 
de 12 luni, şi ca un activ sau datorie curentă dacă scadenţa rămasă a elementului acoperit 
este mai mică de 12 luni. Instrumentele derivate de tranzacţionare sunt clasificate ca active 
sau obligaţii curente. 
 
 Acoperirea împotriva riscurilor asociate valorii juste 
 
Modificările valorii juste ale instrumentelor derivate desemnate sau care se califică ca 
instrumente de acoperire împotriva riscurilor asociate valorii juste sunt înregistrate în contul 
de profit şi pierdere, alături de orice modificări de valoare justă a activului sau obligaţiei 
acoperite atribuibile riscului acoperit. Se aplică doar contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor asociate valorii juste pentru acoperirea împrumuturilor cu rata fixă a dobânzii. 
 
Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii efective a instrumentelor de tip swap de rată a 
dobânzii care acoperă împrumuturile cu rată fixă a dobânzii sunt recunoscute în contul de 
profit şi pierdere în cadrul costurilor financiare. 
 
Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii inefective este recunoscută în contul de profit şi 
pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi – net. Modificările de valoare justă a împrumuturilor 
acoperite cu rată fixă a dobânzii atribuibile riscului de rată a dobânzii sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere în cadrul costurilor financiare. 
 
Dacă elementul acoperit nu mai îndeplineşte criteriile de acoperire împotriva riscurilor, 
ajustarea valorii contabile a elementului acoperit pentru care este utilizată metoda dobânzii 
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efective este amortizată în contul de profit şi pierdere pe parcursul perioadei până la 
scadenţă.   
 
 Acoperiri împotriva riscurilor asociate fluxurilor de trezorerie 
 
Porţiunea efectivă  modificărilor de valoare justă a instrumentelor derivate desemnate sau 
care se califică ca instrumente de acoperire împotriva riscurilor asociate fluxurilor de 
trezorerie sunt recunoscute la capitaluri proprii. Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii 
inefective este recunoscută în contul de profit şi pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi – 
net. 
 
Sumele acumulate în capitaluri proprii sunt reluate în contul de profit şi pierdere în 
perioadele în care elementul acoperit afectează profitul sau pierderea (exemplu atunci când 
vânzarea estimată acoperită are loc). Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii efective a 
instrumentelor de tip swap de rata dobânzii care acoperă împrumuturile purtătoare de rată 
variabilă a dobânzii sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în cadrul costurilor 
financiare. Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii efective a contractelor forward de curs 
valutar care acoperă vânzările la export sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în 
cadrul vânzărilor. Câştigul sau pierderea aferentă porţiunii inefective este recunoscută în 
contul de profit şi pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi – net. Totuşi atunci când 
tranzacţia previzionată acoperită are ca rezultat recunoaşterea unui activ nefinanciar (stocuri 
sau mijloace fixe), câştigurile şi pierderile amânate anterior în capitaluri proprii sunt 
transferate din capitaluri proprii şi incluse în evaluarea iniţială a costului activului respectiv. 
Sumele amânate sunt în final recunoscute în costul bunurilor vândute în cazul stocurilor, sau 
în depreciere în cazul mijloacelor fixe. 
 
Atunci când un instrument de acoperire împotriva riscurilor expiră sau este vândut, sau când 
un element acoperit nu mai îndeplineşte criteriile de acoperire împotriva riscurilor, orice 
câştig sau pierdere cumulată existentă în capitaluri proprii rămâne în capitaluri proprii şi este 
recunoscută atunci când tranzacţia previzionată nu mai este estimată să aibă loc, orice 
câştig sau pierdere cumulată raportată în capitaluri proprii este transferată în contul de profit 
şi pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi –net. 
 
 Acoperiri împotriva riscurilor asociate investiţiei nete 
 
Acoperirea investiţiilor nete în societăţi străine este înregistrată în contabilitate în mod 
asemănător cu acoperirea riscurilor asociate fluxurilor de trezorerie. 
 
Câştigul sau pierderea aferentă unui instrument de acoperire împotriva riscurilor privind 
porţiunea efectivă a elementului acoperit este recunoscută în capitaluri proprii. Câştigul sau 
pierderea aferentă porţiunii inefective este recunoscută în contul de profit şi pierdere în 
cadrul altor câştiguri/pierderi – net. 
 
Câştigurile şi pierderile cumulate în capitaluri proprii sunt incluse în contul de profit şi 
pierdere la vânzarea societăţii străine respective. 
 
Instrumente financiare derivate care nu se califică pentru contabilitatea de acoperire 
împotriva riscurilor 
 
Anumite instrumente financiare derivate nu se califică pentru contabilitatea de acoperire 
împotriva riscurilor. Modificările de valoare justă pentru orice instrument derivat care nu se  
califică pentru acoperirea împotriva riscurilor sunt recunoscute imediat în contul de profit şi 
pierdere în cadrul altor câştiguri/pierderi – net. 
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5) Stocuri 
 
Stocurile sunt înregistrate la minimul dintre cost şi valoarea netă realizabilă. Costul se 
determină prin metoda primului intrat primul ieşit (FIFO) pentru toate tipurile de stocuri. 
Costul produselor finite şi al producţiei în curs include costuri de design, materii prime, forţă 
de muncă directă, alte costuri directe şi cheltuieli de producţie aferente, dar exclude costurile 
legate de împrumuturi. Valoarea netă realizabilă se estimează pe baza preţului de vânzare 
practicat în cursul normal al activităţii din care se scad costurile necesare pentru finalizare şi 
costurile de vânzare.  
 
Pentru stocurile deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie ajustări pe baza estimărilor 
managementului. 
 
 

6) Creanţe şi alte active similare 
 
Cu excepţia instrumentelor financiare derivate care sunt recunoscute la valoarea justă şi 
elementelor exprimate într-o monedă străină care sunt translatate la cursul de închidere,  
creanţele şi alte active similare sunt prezentate la valoarea nominală. Această valoare poate 
fi considerată drept o estimare rezonabilă a valorii juste, având în vedere că în majoritatea 
cazurilor scadenţa este mai mică decât un an. Creanţele pe termen lung sunt actualizate 
utilizând metoda dobânzii efective. 
Ajustarea pentru deprecierea creanţelor este constituită în cazul în care există dovezi 
obiective asupra faptului că nu se vor colecta toate sumele la termenele iniţiale. Ajustarea 
este calculată ca diferenţă dintre valoarea înregistrată în contabilitate şi valoarea prezentă a 
fluxurilor viitoare de numerar estimate, actualizate pe baza ratei dobânzii efective. Ajustările 
pentru depreciere sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere şi diminuează valoarea 
contabilă a activului respectiv. 
 
 

7) Numerar şi echivalente de numerar 
 

Numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerarul în casierie, depozite bancare la 
vedere, alte investiţii financiare pe termen scurt cu lichiditate  mare şi facilităţi de descoperire 
de cont. În bilanţ, descoperitul de cont este prezentat la împrumuturi, în cadrul datoriilor 
curente. 
 

8) Provizioane 
 
Provizioanele se constituie pentru obligaţiile curente faţă de terţi atunci când este probabil ca 
obligaţiile respective să fie onorate, iar suma necesară pentru stingerea obligaţiilor poate fi 
estimată în mod credibil. 
Provizioanele pentru obligaţii individuale sunt constituite la o valoare egală cu cea mai bună 
estimare a sumei necesare pentru stingerea obligaţiei. 
Pentru alte riscuri de mediu, se constituie provizioane atunci când este probabil ca o 
obligaţie curentă să fie generată de un eveniment anterior şi valoarea obligaţiei să poată fi 
estimată în mod credibil. 
Provizioanele pentru pensii şi plăţi compensatorii sunt calculate folosind metoda unităţii de 
credit proiectat, care împarte costul estimat al beneficiilor la care sunt îndreptăţiţi angajaţii pe 
întreaga durată a angajării şi de aceea ia în considerare viitoare creşteri salariale. 
 
Provizionul de restructurare este recunoscut dacă planul detaliat al restructurării a fost 
aprobat de management înainte de data bilanţului, indicând existenţa unui angajament 
irevocabil.  
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Amendamentele voluntare cu privire la pachetele de remunerare ale angajaţilor sunt 
recunoscute dacă angajaţii respectivi au acceptat oferta companiei. Provizioanele pentru 
obligaţiile privind înţelegerile la valoarea actualizată a obligaţiei, atunci când suma şi datele 
plăţilor sunt fixe şi cunoscute. 
 
 

9) Beneficiile angajaţilor 
 
Beneficii pe termen scurt 
 
Beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor includ salarii, indemnizaţii şi contribuţii la 
asigurările sociale. Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute drept cheltuieli pe măsura 
ce serviciile sunt prestate. 
 
Costul previzionat al participării la profit şi al primelor cuvenite este recunoscut ca beneficii 
pe termen scurt atunci când poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei şi există o obligaţie 
legală sau implicită de a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare. 

  
Beneficii post angajare: Planuri de contribuţíi determinate şi planuri de beneficii 
determinate 
 
SIF împreună cu societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% dispun atât de planuri de 
beneficii determinate cât şi de planuri de contribuţii determinate. Planul de contribuţii 
determinate este un plan de pensii în baza căruia se plătesc contribuţii fixe într-o entitate 
separată. Din partea SIF şi a societăţilor din portofoliul în care deţine peste 50% nu există 
nici o obligaţie legală sau implicită de a plăti contribuţii suplimentare dacă fondul nu deţine 
suficiente active pentru a plăti toate beneficiile angajaţilor aferente serviciului prestat de 
angajat în perioadele curente sau anterioare. Planul de beneficii determinat este un plan de 
pensii, altul decât planul de contribuţii determinat. De regulă planurile de beneficii 
determinate definesc o sumă de beneficii pe care un angajat le va primi la pensionare, de 
obicei în funcţie de unul sau mai mulţi factori precum vârsta, vechimea în muncă şi 
compensaţiile. 
 
Obligaţia recunoscută în bilanţul contabil cu privire la planurile de beneficii determinate la 
pensionare reprezintă valoarea actualizată a obligaţiei de beneficii determinate la data 
bilanţului contabil, minus valoarea justă a activelor planului, împreună cu ajustările pentru 
câştiguri sau pierderi actuariale nerecunoscute şi costul serviciilor anterioare. Obligaţia 
privind acordarea beneficiilor determinate este calculată anual de către actuari independenţi 
utilizand metoda unităţilor de credit proiectate. Valoarea prezentă a obligaţiei de beneficii 
determinate este determinată prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare estimate 
utilizând ratele dobânzii aferente obligaţiunilor de calitate superioară care sunt exprimate în 
moneda în care vor fi achitate beneficiile şi care au termene de scadenţă asemănătoare 
celor pentru obligaţia privind pensiile. 
 
În ce priveşte planurile de contribuţii determinate, SIF şi societăţile din portofoliul în care 
deţine peste 50% plătesc contribuţii la planuri de asigurări de pensii administrate public sau 
privat în mod obligatoriu, contractual sau voluntar, neexistând obligaţii suplimentare odată ce 
contribuţiile au fost achitate. Contribuţiile sunt recunoscute ca şi cheltuieli cu beneficiile 
angajaţiilor atunci când sunt datorate. Contribuţiile înregistrate în avans sunt recunoscute ca 
un activ în măsura în care este posibilă o rambursare în numerar sau o reducere a plăţilor 
viitoare. 
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Beneficii pentru terminarea contractului de muncă 
 
Beneficiile pentru terminarea contractului de muncă sunt plătibile în cazul desfacerii de către 
SIF sau societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% a contractului de muncă înainte 
de data normală de pensionare, sau atunci când un angajat acceptă plecarea voluntară în 
şomaj în schimbul acestor beneficii. Beneficiile pentru desfacerea contractului sunt 
recunoscute atunci când este în mod demonstrabil angajat fie într-o desfacere a contractului 
de muncă al angajaţilor actuali în baza unui plan oficial detaliat fără o posibilitate realistă de 
abandonare, fie în furnizarea beneficiilor pentru desfacerea contractului de muncă, ca 
rezultat al unei oferte făcute pentru a încuraja plecarea voluntară în şomaj. În cazul în care 
beneficiile pentru desfacerea contractului de muncă sunt datorate mai mult de 12 luni după 
data bilanţului, acestea sunt actualizate la valoarea prezentă. 
 
Plata pe bază de acţiuni 
 
SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% operează un număr de planuri de 
plată pe bază de acţiuni. Valoarea justă a serviciilor angajaţilor primite în schimbul acordării 
de opţiuni este recunoscută ca o cheltuială. Suma totală ce urmează să fie cheltuită pe 
parcursul perioadei de intrare în drepturi este determinată prin referinţa la valoarea justă a 
opţiunilor acordate, fără a lua în considerare condiţiile de intrare în drepturi, altele decât 
condiţiile de piaţă (exemplu, obiectivele privind profitabilitatea şi creşterea vânzărilor). 
Condiţiile de intrare în drepturi, altele decât condiţiile de piaţă, sunt incluse în ipotezele 
privind numărul de opţiuni care intră în drepturi în cele din urmă. La fiecare dată a bilanţului 
contabil, entitatea revizuieşte estimările privind numărul de opţiuni care se aşteaptă să intre 
în drepturi. Entitatea va recunoaşte impactul revizuirii estimărilor iniţiale, dacă este necesar, 
în contul de profit şi pierdere, efectuând ajustarea corespunzătoare în capitalurile proprii. 
 
Sumele încasate, la valoarea netă de orice costuri de tranzacţionare directe atribuibile, sunt 
creditate în capitalul social (valoarea nominală) şi în primele de emisiune atunci când 
opţiunile sunt exercitate. 
 
 

10) Datorii 
 

Datoriile sunt prezentate la cost, cu excepţia instrumentelor financiare derivate care sunt 
prezentate la valoarea justă şi elementelor exprimate într-o monedă străină care sunt 
translatate la cursul de închidere. 
Datoriile pe termen lung sunt actualizate utilizând metoda dobânzii efective. Rata de 
actualizare utilizată în acest sens este rata în vigoare la data bilanţului pentru instrumente 
reprezentând datorii cu scadenţe similare. Valoarea contabilă a altor datorii este valoarea lor 
justă, întrucât ele sunt în general scadente pe termen scurt. 
Dacă bunurile şi serviciile furnizate în legătură cu activităţile de exploatare nu au fost 
facturate, dar atât data livrării cât şi valoarea lor sunt stabilite, obligaţia respectivă este 
înregistrată ca datorie (nu ca provizion). 
Obligaţiunile convertibile sunt considerate drept instrumente compuse constând dintr-o 
componentă de datorie şi o componentă de capitaluri proprii. Valoarea justă a componentei 
de datorie este calculată la data emiterii prin aplicarea ratei curente a dobânzii pe piaţă 
pentru instrumente de datorie comparabile neconvertibile. Diferenţa dintre încasările obţinute 
din emiterea obligaţiunilor convertibile şi valoarea justă a componentei de datorie reprezintă 
valoarea opţiunii de convertire a datoriei în capitaluri proprii, care este prezentată în 
capitalurile proprii. 
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11) Distribuirea dividendelor 
 
Distribuirea dividendelor către acţionarii este recunoscută ca o obligaţie în situaţiile 
financiare consolidate în perioada în care dividendele sunt aprobate de acţionarii. 
 
 

12) Impozitul pe profit şi impozitul amânat 
 
Impozitul pe profit aferent exerciţiului cuprinde impozitul curent şi impozitul amânat. 
Impozitul pe profit este recunoscut în contul de profit şi pierdere, sau în capitaluri proprii 
dacă impozitul este aferent elementelor de capitaluri proprii.  
Impozitul curent este impozitul de plătit pe profitul perioadei, determinat în baza procentelor 
aplicate la data bilanţului şi a tuturor ajustărilor aferente perioadelor precedente.   

 
Provizionul pentru impozitul amânat se constituie pentru diferenţele temporare (diferenţele 
dintre valoarea contabilă a unui activ sau datorie în bilanţ şi baza fiscală a acestora). 
Pierderea fiscală reportată este inclusă în calculaţia creanţei privind impozitul pe profit 
amânat. Creanţele şi datoriile privind impozitul pe profit amânat sunt compensate atunci 
când există acest drept şi când sunt aferente impozitelor pe profit percepute de aceeaşi 
autoritate fiscală. Dacă probabilitatea de realizare a creanţei privind impozitul pe profit 
amânat este mai mare de 50%, atunci creanţa este luată în considerare la calculul 
provizionului pentru impozitul amânat. 
 
Cota de impozit pe profit utilizată la calculul impozitului curent şi amânat a fost la 31 
decembrie 2008 de 16% (2007: 16%). 
 
 

13) Recunoaşterea veniturilor 
 

Veniturile sunt evaluate la valoarea justă a contraprestaţiei primite sau de primit. Veniturile 
sunt reduse corespunzător cu valoarea estimată a bunurilor înapoiate de clienţi, rabaturi şi 
alte elemente similare. 
 
Vânzarea de bunuri 
 
Veniturile din vânzarea de bunuri sunt recunoscute atunci când toate condiţiile de mai jos 
sunt îndeplinite: 

 SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% au transferat cumpărătorilor 
riscurile şi avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor; 

 SIF şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% nu mai gestionează bunurile 
vândute la nivelul la care ar fi făcut-o în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici 
nu mai deţine controlul efectiv asupra lor; 

 mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil; 

 este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către SIF 
şi societăţile din portofoliul în care deţine peste 50%; şi 

 costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil. 
 
Evidenţierea se face net de TVA, eventuale alte taxe de vânzare şi rabat comercial. 
 
Prestarea de servicii 
 
Veniturile aferente unui contract ce implică prestarea de servicii sunt recunoscute atunci 
când pot fi estimate credibil şi în măsura execuţiei contractului. Rezultatul unei tranzacţii 
poate fi estimat credibil atunci când sunt îndeplinite toate condiţiile următoare: 
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 valoarea veniturilor poate fi estimată în mod credibil 

 este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiei să fie generate către 
entitate 

 stadiul execuţiei tranzacţiei la data de încheiere a bilanţului poate fi evaluată în 
mod credibil, şi 

 costurile apărute pe parcursul tranzacţiei şi costurile de finalizare a tranzacţiei pot 
fi evaluate în mod credibil. 

 Evidenţierea se face net de TVA, eventuale alte taxe de vânzare şi rabat comercial. 
 
Dividende şi dobânzi 
 
Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a 
primi plata. 
Veniturile din dobânzi sunt recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente, prin referinţă 
la principalul nerambursat şi rata efectivă a dobânzii, acea rată care actualizează exact 
fluxurile viitoare preconizate ale sumelor primite pe durata de viaţă aşteptată a 
instrumentului financiar la valoarea contabilă netă a activului financiar. 
 
Venituri din chirii 
 
Veniturile din chirii aferente investiţiilor imobiliare sunt recunoscute pe baza metodei lineare 
pe durata contractului de închiriere. 
 
 

14) Recunoaşterea cheltuielilor 
 
Cheltuielile sunt evidenţiate în perioada efectuării lor, iar recunoaşterea lor în contul de profit 
şi pierdere se face cu respectarea principiului independenţei exerciţiului. 
 
Cheltuieli de exploatare 
 
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în perioada în care 
au fost efectuate. 
 
Cheltuieli din comisioane bancare 
  
Se înregistrează în momentul apariţiei lor. 
 
Cheltuielile din tranzacţii 
 
Sunt recunoscute odată cu veniturile din aceste operaţiuni, la data decontării în cazul 
titlurilor cotate, respectiv la data încasării ultimei rate în cazul vânzării în rate a titlurilor 
necotate. 
La data intrării, costul titlurilor este reprezentat de costul de achiziţie.  
 
La data bilanţului, costul de achiziţie se ajustează cu deprecierile temporare stabilite. 
 
În momentul ieşirii din patrimoniu a titlurilor, costul lor va fi influenţat astfel: 
- se va diminua cu sumele reprezentând creşterile din evaluarea la valoarea justă şi 
rezervele din majorarea participaţiilor realizate anterior şi înregistrate în creditul conturilor: 
„Rezerve din evaluarea la valoarea justă” şi „Rezerve din majorarea participaţiilor”. 
- se va majora cu sumele reprezentând diminuările din evaluarea la valoarea justă 
înregistrate în debitul contului „Rezerve din evaluarea la valoarea justă”.  
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Cheltuieli cu comisioane, cote şi taxe   
 
Comisioanele de administrare, cotele şi taxele sunt recunoscute în momentul apariţiei lor.  
Comisioanele aferente tranzacţiilor sunt recunoscute la data decontării tranzacţiilor. 
 
Cheltuieli salariale şi contribuţiile aferente 
 
Sunt recunoscute în momentul apariţiei lor, cu respectarea principiului independenţei 
exerciţiului. 
 
 

15) Subvenţii guvernamentale 
 
În conformitate cu IAS 20, subvenţiile guvernamentale sunt recunoscute doar atunci când 
există suficientă siguranţă că toate condiţiile ataşate acordării lor vor fi îndeplinite şi că 
subvenţiile vor fi primite. 
Subvenţiile care îndeplinesc aceste criterii sunt prezentate drept alte datorii şi sunt 
recunoscute în mod sistematic în venituri pe durata de viaţă utilă a activelor la care se 
referă. 
 
 

16) Raportarea pe segmente  
 
Un segment este o componentă distinctă a SIF împreună cu societăţile din portofoliul în care 
deţine peste 50% („SIF consolidat”), care furnizează anumite produse sau servicii (segment 
de activitate) sau furnizează produse şi servicii într-un anumit mediu geografic (segment 
geografic) şi care este supus la riscuri şi beneficii diferite de cele ale celorlalte segmente. 
Formatul principal de raportare pe segmente este reprezentat de segmentarea pe activităţi. 
 
 

17) Rezultatul pe acţiune 
 
SIF împreună cu societăţile din portofoliul în care deţine peste 50% („SIF consolidat”) 
prezintă câştigul pe acţiune („CPA”) brut şi diluat pentru acţiunile sale ordinare. CPA brut 
este calculat împărţind câştigul sau pierderea atribuibilă acţionarilor ordinari la media 
ponderată a acţiunilor ordinare rămase pe parcursul perioadei. CPA diluat este calculat prin 
ajustarea profitului sau pierderii atribuibile acţionarilor ordinari cu media ponderată a 
acţiunilor ordinare existente pentru a afecta toate acţiunile ordinare probabile, care cuprind 
titluri convertibile şi opţiuni pe acţiuni acordate salariaţilor. 
 
     

18) Capitaluri proprii 
 
Reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele SIF împreună cu societăţile din 
portofoliul în care deţine peste 50% („SIF consolidat”) după deducerea tuturor datoriilor şi 
includ:  
 
- capitalul social subscris şi vărsat: se stabileşte în baza numărului de acţiuni emise şi 

valoarea nominală a acestora; 
 
- rezervele legale: se constituie din profitul realizat de fiecare societate pâna la cota de 

20% din capitalul social al societăţii. 
 

- rezervele din reevaluare a activelor imobilizate corporale: reprezintă diferenţa netă 
rezultată în urma reevaluării activelor imobilizate corporale. Se utilizează la acoperirea 
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unor eventuale deprecieri ale activelor reevaluate, iar sumele aferente activelor 
imobilizate corporale cedate se transferă în „Rezultatul reportat reprezentând surplusul 
realizat din rezervele din reevaluare”. 

 
- rezervele aferente portofoliului iniţial: reprezintă rezervele constituite din înregistrarea 

la valoarea nominală a acţiunilor din portofoliul iniţial dobândit în baza Legii nr. 58/1991 
şi a Legii nr. 133/1996. În cadrul acestor rezerve au fost înregistrate compensările care 
s-au efectuat cu APAPS. 

 
- rezervele din majorarea participaţiilor: includ valoarea acţiunilor dobândite în urma  

majorării de către emitenţi a capitalului lor social prin încorporarea unor elemente de 
capital propriu. 

 
- rezervele din evaluarea la valoarea justă: încorporează influenţele rezultate în urma 

stabilirii valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vânzare deţinute la 
societăţile în care cota de participare este sub 20%, în baza Regulamentului CNVM 
nr.15 din 2004. 

 
- alte rezerve prevăzute de lege: includ rezervele constituite din profitul net şi destinate 

finanţării activităţii proprii şi rezervele provenite din facilităţi fiscale. 
    
- rezultatul reportat, provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 şi 

din consolidare. Include toate ajustările rezultate din retratarea patrimoniului cu ocazia  
trecerii la aplicarea reglementărilor contabile armonizate precum şi cu ocazia întocmirii 
situaţiilor financiare consolidate. 
 

- rezultatul exerciţiului: prezintă profitul sau pierderea realizată în exerciţiul financiar al 
perioadei. 

 
 
 
 
 

 

 


