Manualul de politici si
proceduri contabile
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale (e.g. alegerea metodei de amortizare, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc.).
Totodata, trebuie menționat faptul că una dintre principalele atribuții ale administratorului (conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale) este aceea că trebuie să stabilească politicile contabile.
Prevederile aduse de Legea contabilității nr. 82/1991 menționează în plus faptul că situațiile financiare anuale trebuie însoțite de o declarație scrisă a administratorului, prin care acesta își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că politicile contabile utilizate la întocmirea
situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene explică faptul că în vederea
aplicării reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii aprobate de administratori.
Politicile contabile trebuie elaborate având în vedere specificul activității, de către specialiști în domeniul economic și tehnic, cunoscători ai activității
desfășurate și ai strategiei adoptate de entitate, iar la elaborarea acestora trebuie respectate principiile contabile generale.
Persoanele care urmează să participe la elaborarea politicilor contabile ale companiei trebuie să folosească raționamentul profesional pentru identificarea
acelor politici contabile care oferă cele mai utile informații utilizatorilor situațiilor financiare ale întreprinderii.
În ceea ce privește forma de prezentare și conținutul manualului de politici contabile ale unei societăți comerciale, trebuie menționat faptul că nu există indicații precise în acest sens în legislația contabilă în vigoare.
Prin urmare, pentru a respecta prevederile legislative contabile în vigoare prezentate mai sus, orice companie ar fi trebuit
deja să-și elaboreze un manual de politici contabile, precum și niște proceduri de aplicare a acestui manual. În plus, pentru a putea asigura respectarea manualului, ar trebui să existe un control intern eficient care să valideze aplicare corectă
a acestor proceduri. Nerespectarea reglementărilor contabile în vigoare cu referire la elaborarea și aprobarea politicilor și
procedurilor contabile se sancționează în cazul unui control fiscal.
Cu toate acestea, manualul de politici contabile nu reprezintă doar un instrument de protecție a societății dumneavoastră
în cazul unui control fiscal, ci poate fi și un instrument intern foarte util întrucât reprezintă un important punct de referință
pentru societate în elaborarea situațiilor sale financiare anuale.
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Sunteti pregatiti cu documentatia necesara?
Specialiștii 3B EXPERT AUDIT vă pot ajuta în acest sens oferindu-vă următoarele tipuri de servicii referitoare la politicile contabile:
Elaborarea manualului de politici si procedure contabile al companiei dumneavoastră, precum și procedurile de aplicare ale acestui manual;
Suportul nostru în elaborarea manualului de politici contabile și a procedurilor de aplicare a manualului pentru persoanele din cadrul companiei care
sunt responsabile cu dezvoltarea politicilor contabile proprii ale companiei dumneavoastră;
Revizuirea manualului de politici contabile, precum și procedurile de aplicare ale acestui manual, elaborate de persoanele responsabile din cadrul companiei dumneavoastră, în vederea confirmării faptul că sunt conforme cu reglementările contabile în vigoare;
Actualizarea manualului de politici contabile și procedurile sale de aplicare, în funcție de modificările legislative sau de schimbările de politici contabile
care intervin după elaborarea inițială a manualului.
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