
	   1	  
Convergente si divergente între IFRS-IMM si Directiva a IV a 
 
 
1.Procesul de globalizare si raportarile financiare 
 

P1:Internationalizarea si  globalizarea reprezintă trăsăturile definitorii ale sec.XXI.  
 
P2:In acest sens este necesara o transparenţă a informaţiilor din situatiile financiare 
ale entitatilor economice, atat la nivel national cat si la nivel international.  
 

P3:Globalizarea contabilă urmăreşte transformarea sistemului contabil într-un 
model economic şi financiar, care să informeze corect şi rapid utilizatorii informaţiei 
contabile.  
 
P4:Clasificare: 

 La nivel mondial exista milioane de companii private, dar un numar de 52 dintre 
cele mai mari burse de valori din lume au înregistrate împreună numai 45.000 
de companii listate.  

 În Europa există: aproximativ 25 milioane de entităţi din sectorul privat, 
 în SUA există aproximativ 20 milioane de entităţi din sectorul privat,  
 în Marea Britanie sunt 4,7 milioane de entităţi din sectorul privat; 
 Un procent de 99,6% au mai puţin de o sută de angajaţi. 

 
 
2. Gestionarea riscului privind comparabilitatea informatiei financiare 
 
P5:Afacerile nu se confruntă doar cu probleme de contabilitate în interiorul tării de 
origine. În momentul în care companiile depăsesc frontierele nationale se confruntă: 
cu noi culturi; noi legi; noi sisteme politice; diferente la nivelul sistemelor de 
contabilitate national-european-international.  
 
P6:In acest sens, companiile sunt nevoite să-si întocmească situaţiile financiare, de 
două ori: o dată în ţara de origine, în conformitate cu normele de acolo şi o dată în 
străinătate, în conformitate cu normele din tara respectivă.  
 
P7:O altă problemă determinata de varietatea de norme contabile este acea că nu 
toate situatiile financiare sau standardele de contabilitate sunt acceptate la diferite 
burse.  
 
P8:Companiile, care ar dori să fie listate, de exemplu, la New York Stock Exchange 
(NYSE), trebuie să pregătească în plus faţă de situaţia lor financiară naţională o 
situaţie financiară în conformitate cu US-GAAP. 
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3. Armonizarea sistemelor nationale contabile prin standardizare 
 
P9:Diferenţele între sistemele contabile au început să devină evidente cel putin cu 
un sfert de secol in urma. Eforturile au fost canalizate spre armonizarea sistemelor 
contabile contemporane de către UE şi de către IASC. 
 
P10:Reformele realizate în plan internaţional la începutul mileniului al III-lea imprimă 
contabilităţii noi orientări care converg în trei direcţii principale:  

 satisfacerea nevoilor de informare ale companiilor multinaţionale; 
 validarea informaţiei contabile în cadrul sistemului contabilităţii naţionale; 
 crearea unui sistem de indicatori financiari unitari la nivel internaţional care 
să fie urmăriţi de toate statele. 

 
P11:Soluţia cea mai potrivită ar fi standarziarea, prin alinierea, la normele contabile 
internaţionale. Mai precis existenta unui singur set de standarde, dar cu posibilitatea 
adaptării lor la realitătile nationale. 
 
P12:Astfel, sistemele contabile naţionale ar trebui să-şi adapteze propriile norme la 
cele internaţionale sau chiar să le adopte cu un anumit număr de schimbări, pentru a  
se putea realiza cel mai important obiectiv al standardizării, si anume realizarea unui 
schimb eficient de informatii fianciare. 
 
 
4. Standardizare – armonizare – normalizare 
 
P12: Standardizarea descrie un proces în care toţi participanţii sunt de acord să 
urmeze aceleaşi practici contabile sau unele foarte similare. În final rezultatul este o 
stare de uniformitate. Pentru ca această stare de uniformitate să se manifeste trebuie 
ca totate legislatiile să fie omogene sau cel putin să nu existe diferente majore. 
 
P13:Armonizarea este procesul prin care regulile sau normele contabile sunt 
perfecţionate pentru a fi făcute comparabile. Aceasta constă în asigurarea 
compatibilităţii sistemelor naţionale de contabilitate într-un cadru regional şi/sau 
internaţional, prin aplicarea totală sau parţială a unor reguli comune. 
 
P14:Normalizarea, este procesul prin care se elaborează reguli, norme de 
prezentare a documentelor de sinteză şi se definesc metodele şi terminologia 
contabilă aplicabile în totalitate sau parţial la un ansamblu de ţări sau întreprinderi. 
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5. Planul contabil general – cadrul contabil conceptual 
 
P15:Planul contabil general reprezintă cadrul şi instrumentul cel mai utilizat în 
cadrul procesului de normalizare al contabilităţii la nivel naţional şi european. Acesta 
reprezintă o doctrină care ghidează practica contabilă la nivelul unei naţiuni si 
intreprinderi  care se bazează pe un astfel de instrument. 
 
P16:Cadrul international a făcut obiectul traducerii in tara noastră în contextul 
implementării într-un număr tot mai mare de întreprinderi a unui sistem contabil bazat 
pe standarde internationale. 
 
 
6. Criterii de clasificare a IMM in Romania, Uniunea Europeana si SUA 
 
P17:Termenul de IMM este recunoscut şi utilizat în mare măsură în întreaga lume, 
deşi multe tări şi-au elaborat propriile definiţii ale termenului pentru o gamă largă de 
obiective, inclusiv stabilirea obligaţiilor de raportare financiară.  
 
P18:Deseori, acele definiţii naţionale sau regionale includ criterii cantitative bazate 
pe venituri, active, angajaţi sau alţi factori. În mod frecvent, termenul este utilizat în 
sensul de a se referi la sau de a include companii foarte mici fără a lua în considerare 
dacă acestea publică sau nu situaţii financiare pentru utilizatorii externi. 
 
P19:În cea ce priveste criteriile de clasificare ca IMM, România fiind parte 
componentă a Uniunii Europene are criteriile de recunoastere armonizate cu 
legislatia europeană. Astfel pentru a fii încadrată ca IMM in România si in Uniunea 
Europeană o intreprindere trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii: 
Tip întreprindere Număr angajati Total Active Cifra de afaceri 
Micro <10 <2 mil euro <2 mil euro 
Mică <50 <10 mil euro <10 mil euro 
Mijlocie <250 <50 mil euro <50 mil euro 
 
P20:Echivalentul American al IMM-ului este SMB(Small and medium sized business), 
si este definită de Small Bussines Administration (SBA) ca fiind o întreprindere 
independent condusă si care nu detine o pozitie dominantă în câmpul ei de activitate. 
În ceea ce priveste clasificarea întreprinderilor în functie de numarul de angajati, SBA 
defineste întreprinderile americane astfel: 
Tip întreprindere Număr angajati 
Mică familială <5 
Micro <20 
Mică <100 
Mijlocie <500 
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7. Clasificarea unei entitati ca IMM in vederea aplicarii IFRS-IMM 
 
P21:În vederea aplicarii IFRS-IMM, IASB clasifică IMM-urile in întreprinderi care: 

 nu au răspundere publică  
 publică situaţii financiare cu scop general pentru utilizatorii externi.   

 
P22:În cadrul procesului de dezvoltare al standardului, IASB a considerat un IMM 
tipic ca fiind o societate care are aproximativ 50 de angajati, cu o cifra de afaceri 
cuprinsă între 10 si 25 de milioane de dolari. 
 
 
8. Rolul contabilitatii in procesul de informare al utilizatorilor 
 
P23:In cadrul unei întreprinderi informatica contabilă poate fi clasificată în două mari 
categorii: informatie contabilă financiară si informatie contabilă de gestiune. 
 
P24:Informatia contabilă financiară este destinată utilizatorilor externi cum sunt: 
investitorii, salariatii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este desemnată prin 
situatiile financiare de sinteză sau pe scurt, situatiile financiare. 
 
P25:Informatia contabilă de gestiune este destinată utilizatorilor interni, respectiv 
conducerii întreprinderii. Acest tip de informatie este nestandardizată si adesea 
nemonetară si cuprinde informatii privind costul unitar al produselor, comportamentul 
costurilor relativ la volumul activitatii sau profitabilitatea pe produs. 
 
 
9. Convergente si divergente intre IAS-IFRS si IFRS-IMM 
 
P26:IFRS-IMM permite alegerea unei anumite politici contabile privind principiile de 
recunoastere si evaluare, oferind astfel o flexibilitate mai mare in elaborarea propriei 
reguli contabile fata de prevederile IFRS-urilor complete. 
 
P27:Situatiile în care IFRS-IMM ar face obligatorie utilizarea unui principiu de 
recunoastere sau evaluare, care este diferit de evaluarea în conformitate cu IFRS-
urile complete sunt limitate. 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  
P27:Principalele exemple sunt urmatoarele: 
 
P27.1: Activele imobilizate sau grupurile de active si datorii detinute în vederea 
vânzării: 

• IFRS-IMM: detinerea activelor în vederea vânzării determină o evaluare 
pentru depreciere, dar altfel nu există nici o clasificare specială drept „detinute in 
vederea vânzării” sau dispozitii contabile speciale. 

 
• IFRS 5 Active imobilizate detinute in vederea vânzării si activitătii 

întrerupte: evaluare la cea mai mică valoare dintre valoarea contabilă si valoarea 
justă minus costurile generate de vânzare. Amortizarea se opreste odată cu 
clasificarea drept „detinut in vederea vânzării”. 

 
 

 
P27.2: Diferente de curs valutar pentru un element monetar care face parte din 
investitia netă într-o operatiune în străinatate in situatiile financiare consolidate: 

• IFRS-IMM: recunoastere la alte elemente ale rezultatului global si nu se face o 
reclasificare în profit sau pierdere după cedarea investitiei. 

 
• IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar: reclasificare în profit 

sau pierdere la cedarea investitiei. 
 
 

P27.3: Costurile indatorării: 
• IFRS-IMM: trebuie înregistrate la cheltuieli. 
• IAS 23 Costurile indatorarii: costurile direct atribuibile achizitiei, constructiei 

sau productiei unui activ cu ciclu lung de productie trebuie capitalizate. 
 
 
P27.4: Impozitul pe profit 

• IFRS-IMM: atunci când se aplică o rată de impozitare diferită pentru profiturile 
distribuite, impozitele curente si cele amânate se evaluează initial la rata aplicabilă 
profiturilor nedistribuite. 

• IAS 12 - Proiectul de expunere privind impozitul pe profit: într-un astfel de 
caz, impozitele curente si cele amânate se evaluează initial la rata de impozitare 
preconizată că se va aplica atunci când vor fi distribuite profiturile. 
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P27.5: Plăti pe bază de actiuni cu alternative monetare în care termenii acordului 
furnizează partenerului o alegere de decontare: 

• IFRS-IMM: tranzactia se contabilizează drept tranzactie cu plata pe bază de 
actiuni cu decontare în numerar, cu exceptia situatiilor în care entitatea are o practică 
anterioară de decontare prin emiterea de instrumente de capitaluri proprii sau în care 
optiunea de decontare în numerar nu are continut comercial. 

• IFRS 2 Plata pe bază de actiuni: contabilizare apropiată de cea a unui 
instrument compus. 

 
P28:Spre deosebire de setul complet de IFRS-uri şi alte standarde de contabilitate 
naţionale, IFRS-IMM-uri este mult mai redus reprezentând un singur standard de sine 
stătător, întocmit conform cerinţelor şi necesităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii care 
reprezintă aproximativ 95% din numărul întreprinderilor la nivel global. 
 
P29:Dacă IFRS-urile complete prevăd pentru multe tratamente contabile posibilitatea 
de a opta între tratamentul de bază şi cel alternativ, IFRS-IMM-uri prevede numai 
unul singur adică cel mai simplu, ca de exemplu: nu există opţiunea de reevalaure a 
imobilizărilor corporale, amortizarea pe baza costului istoric cu excepţia cazului în 
care valoarea justă se poate determina în mod eficient fără costuri sau eforturi 
suplimentare.  
 
P30:De aceea, în ideea de a reduce şi mai mult gradul de încărcare al IMM-urilor 
pentru aplicarea lui s-a prevăzut revizuirea lui o dată la trei ani, putând fi implementat 
de orice entitate, chiar dacă a adoptat sau nu IFRS-urile complete. 
 
 
10. Dificultati si oportunitati in aplicarea IFRS-IMM 
 
10.1. Situatiile financiare 
OMFP 3055/2009 IFRS-IMM 
Persoanelor juridice care indeplinesc două din 
următoarele trei criterii la data bilanţului: 
- Total active ≤ 3.650.000 euro 
- Cifra de afaceri neta ≤ 7.300.000 euro 
- Numar de angajati ≤ 50 
 
Trebuie sa prezinte situatii financiare care sa 
cuprinda: 
- Situatia pozitiei financiare 
- Contul de profit si pierdere 
- Situatia modificarilor capitalului propriu 
- Situatia fluxurilor de trezorerie 
- Note contabile la situatiile financiare 
 
 

Un set complet de stiuatii financiare trebuie 
sa includă: 
• Situatia pozitiei financiare 

 
• O declaraţie unică de venit global pentru 

perioada de raportare, care să cuprindă 
toate elementele de venituri şi cheltuieli 
recunoscute în cursul perioadei; 

 
• O situaţie a modificărilor în capitalurile 

proprii 
 

• O situatie a fluxurilor de trezorerie 
• Politici contabile şi alte informaţii 

explicative. 



	   7	  
 
 
Persoanele juridice care la data intocmirii 
situatiilor financiare nu depăsesc două din cele 
trei criterii de mărime mentionate anterior prezintă 
situatii financiare prescurtate care contin: 
- bilanţ simplificat 
- cont de profit şi pierdere 
- note explicative la situaţiile financiare anuale 
simplificate. 
 
Opţional, acestea pot prezenta situaţia 
modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia 
fluxurilor de numerar. 
 
Este prevăzut un format standard pentru 
bilanţ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nu există nici un format prestabilit pentru 
Situaţia poziţiei financiare. 
 
Totuşi, cel puţin următoarele elemente 
trebuie prezentate în bilanţ: 
1. Active: 

ü lichidităţi şi echivalente de lichidităţi; 
ü creanţe comerciale şi de altă natură; 
ü active financiare; 
ü stocuri; 
ü imobilizări corporale; 
ü investiţii imobiliare; 
ü imobilizari necorporale 
ü active biologice; 
ü investiţii în întreprinderi asociate şi 

asocieri în participaţie; 
ü creanţe privind impozitul exigibil; 
ü creanţe privind impozitul amânat. 

       
2. Capitaluri proprii şi datorii:  

ü datorii comerciale şi de altă 
natură;  

ü datorii financiare 
ü  datorii privind impozitul exigibil;  
ü datorii privind impozitul amânat;  
ü provizioane; 
ü capitaluri proprii atribuibile 

proprietarilor societatii mama 
ü interese care nu controleaza  

 
Cel puţin următoarele elemente trebuie 
prezentate în situaţia rezultatului global: 

ü veniturile 
ü costul finanţării 
ü cota-parte din profitul sau pierderea 

întreprinderilor associate; 
ü cheltuieli fiscale 
ü un singur element cuprinzând totalul: 

castiguri după impozitare sau 
pierderea din activităţile întrerupte şi  
castiguri dupa impozitare sau pierderii 
recunoscute la evaluarea la valoarea 
justă minus costurile cu vânzarea sau 
cedarea activelor din activitati 
intreprupte. 

ü Profitul sau pierderea perioadei  
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Declaraţia de conformitate 
Entităţile trebuie să menţioneze în note că 
situaţiile financiare au fost întocmite în 
conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 
republicată şi cu prevederile OMFP nr. 
3055/2009. 
 
Abaterea de la reglementare 
Situaţiile financiare anuale trebuie să ofere o 
imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei 
financiare, profitului sau pierderii entităţii. Dacă 
aplicarea prevederilor reglementării nu este 
suficientă pentru a asigura o imagine fidelă a 
entităţii, aceasta trebuie să prezinte informaţii 
suplimentare în notele explicative. 
 
 
 
Informaţii comparative 
O entitate trebuie să prezinte informaţii com-
parative pe un an pentru toate sumele 
prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere, 
situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia 
fluxurilor de numerar, şi pentru unele informaţii 
prezentate în note. 
 
 
Pragul de semnificaţie şi agregarea 
Agregarea elementelor precedate de cifre arabe 
în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere este 
permisă, cu prezentarea de detalii în note. 
Prezentarea elementelor semnificative poate fi 
realizată doar în note.  

Situaţia variaţiei capitalurilor proprii 
prezintă o reconciliere a elementelor de 
capitaluri proprii între începutul şi sfârşitul 
perioadei.  
 
Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă 
fluxurile de trezorerie generate şi utilizate, 
clasificate după natură (exploatare, investiţii 
şi finanţare) în timpul unei perioade 
specificate.  
 
Notele explicative furnizează informaţii 
suplimentare cu privire la sumele prezentate 
în situaţiile financiare de bază. 
 
 
Conformitatea cu IFRS pentru IMM 
O entitate ale cărei situaţii financiare sunt în 
conformitate cu IFRS-IMM va face o 
declaraţie explicită şi fără rezerve cu privire la 
conformitate în note. 
 
 
Abaterea de la standard 
În cazuri extrem de rare, când 
managementul concluzionează că 
asigurarea conformităţii cu IFRS pentru 
IMM ar fi înşelătoare şi ar fi în conflict cu 
obiectivul situaţiilor financiare ale IMM-
urilor, entitatea se va abate de la acea 
cerinţă, cu excepţia situaţiei în care cadrul 
de reglementare  interzice o astfel de 
abatere. 
 
Informaţii comparative 
O entitate va prezenta informaţii comparative pentru  
perioadele contabile anterioare pentru toate sumele  
prezentate în situaţiile financiare ale perioadei curente. 
O entitate va include date comparative pentru 
informaţiile narative şi descriptive dacă este 
relevant pentru înţelegerea situaţiilor 
financiare ale perioadei curente. 
 
Pragul de semnificaţie şi agregarea 
O entitate va prezenta separat fiecare clasă 
semnificativă de elemente similare. O entitate 
va prezenta separat elementele care au o 
natură sau o funcţie distinctă, cu excepţia 
cazului în care sunt nesemnificative.  
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2. Politici contabile 
OMFP 3055/2009 IFRS-IMM 
 
 
Definiţia politicii contabile 
Definiţia politicii contabile este coerentă cu 
definiţia din IFRS-IMM. Totuşi, metoda de 
amortizare este considerată politică contabilă 
(IFRS-IMM consideră metoda de amortizare 
drept estimare). 
 
Selecţia politicilor contabile 
Directiva aIVa nu conţine prevederi stricte in 
acest sens, cu excpetia faptului ca atunci cand 
sunt tranzactii semnificative conform anumitor 
criteria interne entitatii si rationamentului 
professional al celui care le clasifica, acest 
aspect trebuie tratat separate. 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamentul contabil al schimbărilor de 
politici 
Schimbările de politici pot fi determinate de: 
ü iniţiativa entităţii - caz în care schimbarea 

trebuie să fie justificată în note; 
 

ü decizia unei autorităţi (schimbare de 
reglementare) - caz în care schimbarea nu 
trebuie justificată, ci doar menţionată în note. 

 
O schimbare  voluntară a unei politici contabile 
poate fi determinată de: 
ü schimbare excepţională în situaţia entităţii sau 

în                                 condiţiile economice în 
care îşi desfăşoară activitatea; 

ü nevoia de a obţine informaţii mai relevante şi 
mai credibile 

 
 
 
 
 

 
 
Definitia politicii contabile 
Politicile contabile sunt principiile, bazele, 
convenţiile, regulile şi practicile aplicate de o 
entitate care întocmeşte şi prezintă situaţii 
financiare. 
 
Selecţia politicilor contabile şi ierarhia altor 
îndrumări 
Pentru a selecta o politică contabilă atunci 
când IFRS-IMM nu tratează în mod specific o 
tranzacţie, un eveniment sau o condiţie, 
managementul va avea în vedere aplicarea 
următoarelor surse în ordine descrescătoare: 
ü cerinţele şi îndrumările IFRS-IMM pentru 

aspecte similare; 
ü definiţiile, criteriile de recunoaştere şi bazele 

de evaluare penru active, datorii, venituri şi 
cheltuieli; 

ü principiile generale. 
 
 
Tratamentul contabil al schimbărilor de 
politici 
Schimbarea unei politici contabile este 
contabilizată după cum urmează: 
ü o entitate trebuie să contabilizeze 

schimbarea unei politici contabile care 
rezultă dintr-o modificare a dispoziţiilor 
IFRS-IMM în conformitate cu prevederile 
tranzitorii specificate în acel amendament, 
dacă există; 
 

ü atunci când o entitate a ales să aplice IAS 
39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi 
evaluare" în locul cerinţelor IFRS-IMM 
pentru instrumentele financiare, şi 
dispoziţiile din IAS 39 se schimbă, entitatea 
trebuie să contabilizeze acea schimbare a 
politicii contabile în conformitate cu 
prevederile tranzitorii specificate în IAS 39 
revizuit, dacă există;  

ü celelalte schimbări de politici contabile sunt 
contabilizate retrospectiv. 
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Corectarea erorilor perioadelor anterioare 
Erorile perioadelor anterioare sunt retratate 
retrospectiv (adică prin afectarea rezultatului 
reportat de deschidere).  
 
Retratarea informaţiilor comparative din bilanţ şi 
din contul de profit şi pierdere este interzisă 
explicit.  
 
Erorile nesemnificative pot fi imputate contului de 
profit şi pierdere.  
 
Atunci când corectarea erorii generează o 
pierdere reportată, aceasta trebuie acoperită 
înaintea oricărei distribuiri. 
 
 
 

 
 
 
 
Corecţia erorilor din perioadele anterioare 
Erorile semnificative din perioadele anterioare 
sunt corectate retrospectiv (adică prin ajustarea  
rezultatului reportat de deschidere şi a 
informaţiilor comparative corespunzătoare), cu 
excepţia situaţiilor în care determinarea 
efectelor erorii este imposibilă.  
 
Atunci când este imposibil să se determine 
efectele specifice unei perioade ale unei erori 
asupra informaţiilor comparative pentru una sau 
mai multe perioade anterioare prezentate, 
entitatea va retrata soldurile de deschidere ale 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru 
prima perioadă pentru care retratarea 
retroactivă este posibilă (care poate fi perioada 
curentă). 
 

 


