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Răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine în cadrul
societăţii administratorului.
Activitatea de contabilitate este organizată într-un compartiment distinct.
Societatea are încheiat contract de prestări servicii cu persoană fizică autorizată, expert
contabil, membru CCCAR.
Societatea încheie situaţiile financiare în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi cu Reglementările contabile simplificate,
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene, fiind o societate a
cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când
tranzacţiile şi evenimentele se produc, şi nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul
său este încasat sau plătit, şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile
financiare ale perioadelor aferente.
Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate
cu următoarele principii contabile generale, neexistând la încheierea situaţiilor financiare
la 31.12.2011, abateri de la aceste principii:
1. principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia situaţiile financiare sunt
prezentate în condiţiile în care societatea işi continuă în mod normal funcţionarea, fără a
intra în lichidare sau reducere semnificativă a activităţii;
2. principiul permanenţei metodelor, mtodele de evaluare sunt aplicate
consecvent de la un exerciţiu financioar la altul;
3.principiul preudenţei, este aplicat în sensul că în situaţiile financiare este
inclus numai profitul realizat la data bilanţului;
4. principiul independenţei exerciţiului, în sensul că veniturile şi cheltuielile
aferente exerciţiului financiar, se înregistrează în contabilitate la data obţinerii sau
producerii lor. indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri sau cheltuieli.
5. principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii, potrivit
căruia componentele elementelor de activ şi de datorii sunt evaluate separat;
6. principiul intangibilităţii, potrivit căruia bilanţul de deschidere pentru
fiecare exerciţiu financiar corespunde cu bilanţul de închidere a anului financiar
precedent;

7. principiul necompensării, prin care orice compensare între elementele
de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Sunt
efectuate cu respectarea prevederilor legale, între creanţele şi datoriile entităţii faţă de
acelaşi agent economic şi numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi
cheltuielilor la valoarea întegrală;
8. principiul prevalenţei economicului asupra juridicului, prezentarea
valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând
seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate şi nu de forma
juridică a acestora.
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