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hCONT V5.0A - 

Transpunere contabilitate societ ăţi comerciale 

Prima versiune de platform ă comun ă Windows şi Linux 

Reglement ări   

1.)  OUG 79/10.12.2014 privind modificarea şi completarea Legii contabilit ăţii nr. 
82/1991 (MO 902/11.12.2014)  

2.) Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglem ent ărilor contabile privind 
situa ţiile financiare anuale individuale şi situa țiile financiare anuale consolidate 
(MO 963/30.12.2014)  

 

Nout ăţi în 2015 
     

• planul de conturi s-a modificat în destul de mare m ăsur ă, s-au ad ăugat noi 
conturi, altele s-au desfiin ţat, redenumit, recodificat, defalcat etc.  

• s-au modificat criteriile de m ărime ale firmelor pentru întocmirea situa ţiilor 
financiare pe anul 2015  

• s-au introdus câteva concepte noi (de ex. active ne corporale de explorare şi 
evaluare a resurselor minerale, investi ţii imobiliare, active biologice 
productive, produse agricole, active biologice de n atura stocurilor etc.)  

• s-au modificat o serie de tratamente contabile (de ex. cotabilizarea reevalu ării 
imobiliz ărilor, influen ţa reducerilor comerciale ulterioare asupra valorii 
stocurilor etc.)  

 
Ce se rezolv ă prin transpunere? 
 

� traducerea soldurilor de la 01.01.2015 pe baza unui  dic ţionar de transpunere,  
� utilizatorul poate adapta contul în care se va tran spune soldul în func ţie de 

con ţinutul economic al soldului 
� analiticele existente se vor prelua  
� se vor ajusta tipurile de balan ţe (se desfiin ţeaz ă reyultatul extraordinar) 
� dic ţionarul de transpunere se poate folosi şi ulterior ca îndrumar pe baza c ăruia 

se va contabiliza în 2015 
� documenta ţia prezint ă pe scurt principalele nout ăţi şi eviden ţiaz ă comparativ 

modific ările din planul de conturi  
 
 
Ce nout ăţi mai con ţine hCONT V5.0A? 
       

o În cadrul formulelor de înregistr ări contabile compuse, şi contul de total se 
poate codifica ulterior, dac ă este necesar, f ăr ă ștergerea rândurilor cu conturi 
corespondente sau a întregului articol contabil. Mo dificarea contului 
corespondent se preia şi în Înregistr ări contabile, unde înregistrarea apare ca o 
serie de înregistr ări simple.   
 
 


