
CONTABILITATE 

  RFPC nr. 5/2009 12 

EVALUAREA INCERTITUDINILOR _N CONTABILITATE 
PRIN INTERMEDIUL PROVIZIOANELOR 

 
Drd. Alexandrina Teodora BORFOAIA 

Ministerul Finanţelor Publice  
 
 
 
Un provizion reprezintă, în general, o sumă recunoscută în contabilitate pentru cheltuieli viitoare 

care vor fi angajate în mod sigur sau probabil, dar pentru care există o incertitudine privind suma care va 
fi plătită şi/sau momentul plăţii. Cheltuielile viitoare trebuie să rezulte din tranzacţii şi evenimente 
anterioare.  

IAS 37 ”Provizioane, datorii contingente şi active contingente”1 defineşte un provizion ca fiind o 
datorie cu exigibilitate sau valoare incertă. 

Pornind de la definiţia provizionului pot fi făcute câteva consideraţii, după cum urmează:  
► Provizioanele reprezintă o sub-clasă de datorii. Datoriile sunt definite în Cadrul general pentru 

întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare ca fiind obligaţii curente ale unei entităţii, rezultate din 
evenimente anterioare, a căror stingere se aşteaptă să determine o ieşire de resurse concretizate în 
beneficii economice ale entităţii. 

Prin urmare, este clar că doar intenţia fără obligaţie este insuficientă pentru a justifica constituirea 
unui provizion.  

Un eveniment care obligă este un eveniment care generează o obligaţie legală sau implicită, astfel 
încât entitatea nu are altă alternativă realistă decât să onoreze obligaţia respectivă. 

O obligaţie implicită este obligaţia care rezultă din acţiunile unei entităţi în cazul în care: 
a) prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient 

de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi; şi 
b) ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi.  
► Incertitudinea este o caracteristică cheie a unui provizion. IAS 37 identifică patru tipuri de 

datorii:  
a) datorii din credite comerciale; 
Datorii ce constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la/sau prestate 

de furnizori şi care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii. Acestea 
prezintă, în general, un risc redus de incertitudine. 

b) angajamente; 
Obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la furnizori sau prestate de aceş-

tia, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul. 
Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilităţii acestor datorii, elementul de incertitudine 
este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor. Angajamentele sunt adesea raportate ca 
parte a datoriilor din credite comerciale sau de altă natură, iar provizioanele sunt raportate separat.  

c) provizioane; 
Sunt datorii, deoarece ele constituie obligaţii curente şi este probabil că vor fi necesare ieşiri de re-

surse care să încorporeze beneficiile economice pentru stingerea obligaţiilor.  
d) datorii contingente care nu sunt recunoscute ca şi datorii, deoarece sunt fie: 
• obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curentă 

care poate genera o reducere de resurse care încorporează beneficii economice (de exemplu, un proces 
nesoluţionat); sau  

• obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere ale IAS 37, deoarece fie:  
- nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii care încorporează beneficii 

economice pentru stingerea obligaţiei; fie  
- nu poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei. 
În unele ţări, termenul ”provizion” este utilizat, de asemenea, în contextul unor elemente precum 

amortizarea, deprecierea activelor şi creanţelor îndoielnice etc. şi nu sunt incluse în definiţiile de mai sus 

                                                 
1 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007. 
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deoarece acestea constituie ajustări ale valorii contabile a activelor şi nu sunt datorii. Aceasta nu 
înseamnă că acele elemente nu pot să apară în contabilitate, ci doar că acestea nu sunt acoperite de 
IAS 37 care tratează ”provizioanele” ce reprezintă datorii.  

Provizioanele pot fi constituite pentru o varietate de elemente, inclusiv: costuri de restructurare, 
garanţii, costuri legate de mediu, renovări/recondiţionări importante, costuri de scoatere din uz, procese 
juridice împotriva companiei, impozite amânate, pierderi din contracte.  

Există unele caracteristici ale provizioanelor care dau naştere unor probleme din punct de vedere 
al recunoaşterii acestora în contabilitate. Incertitudinea este o astfel de caracteristică a provizioanelor şi, 
prin urmare, este necesar ca aici să intervină raţionamentul profesional pentru a se decide dacă este 
necesar sau nu să se constituie un provizion.  

Exemplul nr. 1 
Societatea S.C. ”ALFA” S.A., producătoare de calculatoare, oferă garanţii cumpărătorilor pro-

duselor sale. Termenii contractului prevăd că producătorul îşi ia obligaţia de a rezolva, prin reparaţie sau 
înlocuire, orice defecte de producţie care apar în 2 ani de la data vânzării. Având în vedere experienţele 
din trecut, este probabil că vor exista anumite cereri de respectare a contractului de garanţie. Se va 
recunoaşte un provizion în contabilitate pentru acest tip de garanţii? 

Pentru a răspunde la acestă întrebare trebuie verificate cerinţele cerute de IAS 37 pentru recu-
noaşterea unui provizion în contabilitate, astfel: 

a) Există o obligaţie prezentă ca rezultat al unui eveniment din trecut? 
Evenimentul care obligă este vânzarea produsului cu garanţie, care dă naştere unei obligaţii lega-

le. 
b) Este probabil că va exista o ieşire de resurse care înseamnă beneficii economice folosite în 

decontare? 
Este probabil pentru garanţii privite ca un întreg. 
Concluzia: 
Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor respectării garanţiei pentru 

produsele vândute înainte de data bilanţului. 
Evaluarea provizioanelor este, de asemenea, dificilă, deoarece costurile pot să nu fie angajate 

decât peste mulţi ani (de exemplu, scoaterea din uz se face la sfârşitul duratei de viaţă a unui activ), iar 
sumele pot fi neaşteptate (de exemplu, daunele asupra mediului înconjurător pot fi greu de evaluat) şi de 
valori substanţiale.  

De aceea, multe elemente ale situaţiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. 
Procesul de estimare implică raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispo-
ziţie. Utilizarea unor estimări rezonabile reprezintă o parte esenţială a întocmirii situaţiilor financiare.  

În timp ce recunoaşterea şi evaluarea reprezintă probleme importante, înregistrările contabile 
propriu-zise pentru constituirea şi utilizarea unui provizion sunt liniare.  

Exemplul nr. 2   
La 31.12.2007 S.C. ”BETA” S.A. estimează la 90.000 lei costurile de curăţare a unei suprafeţe pe 

care se află instalate barăcile muncitorilor, ce vor fi dezactivate peste 2 ani. În 2007, ca urmare a 
apariţiei unor noi reglementări în domeniul protecţiei mediului, se estimează că vor fi generate costuri 
suplimentare privind restaurarea amplasamentului şi se revizuieşte provizionul prin suplimentarea 
acestuia cu 5.000 lei. Care este situaţia provizioanelor în bilanţ şi contul de profit şi pierdere în perioada 
2007-2008? 

Soluţie:  
31.12.2007 
Se recunoaşte în bilanţ un provizion de restaurare a amplasamentului: 

212 Construcţii = 151 Provizioane 90.000 lei

31.12.2008 
Se suplimentează provizionul pe seama contului de profit şi pierdere: 

681 Cheltuieli de exploatare privind 
amortizările, provizioanele şi 
ajustările pentru depreciere 

= 151 Provizioane 5.000 lei
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Perioada 
 
Situaţii financiare  

2007 2008 

Bilanţ 90.000 95.000 
Cont de profit şi pierdere -   5.000 

Notă: La sfârşitul fiecărui an un provizion trebuie revizuit pentru a se vedea dacă trebuie redus sau 
mărit prin creditarea sau debitarea contului de profit şi pierdere.  

Acolo unde efectul modificării valorii în timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului 
reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaţiei. 

Factorul (rata) de actualizare este rata înainte de impozitare care reflectă evaluarea de piaţă şi 
riscurile asociate cu tipul respectiv de obligaţie.   

Exemplul nr. 3 
La 31.12.2006, societatea S.C. “GAMA” S.A. este implicată într-un litigiu. Se estimează că pro-

cesul de judecată va fi de lungă durată (aproximativ doi ani).  Avocaţii societăţii consideră că este 
probabil ca societatea să piardă procesul şi, în consecinţă, să plătească ca despăgubiri suma de 9.500 
lei peste doi ani de zile. 

Cum ar trebui înregistrat provizionul pentru litigii la valoarea actualizată? Factorul de actualizare 
este de 4,5%.  

Soluţie: 
Perioadă Factor de actualizare Valoare actualizată Fluxuri de 

numerar 
Cheltuiala cu 

dobânda 
31.12.2006 1/(1+0,045)2 = 0,9157 9.500 x 0,9157 = 8.699   
31.12.2007 1/(1+0,045) = 0,9569 9.500 x 0.9569 = 9.091  8.699 x 0,045 = 392 
31.12.2008 1,000    9.500 9.500 9.091 x 0,045 = 409 

31.12.2006 

6812 Cheltuieli de exploatare privind 
provizioanele  

= 1511 Provizioane pentru litigii 8.699 lei

31.12.2007 

666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 392 lei

31.12.2008 

666 Cheltuieli privind dobânzile = 1511 Provizioane pentru litigii 409 lei
 
Constituirea şi utilizarea ulterioară a provizioanelor poate avea un impact asupra profitului raportat 

anual şi asupra evoluţiei profiturilor într-un număr de ani, de aceea efectuarea unei analize atente a 
incidenţei provizioanelor asupra performanţelor unei întreprinderi este absolut necesară. Practica a 
dovedit că provizioanele sunt utilizate adesea pentru diminuarea rezultatului exerciţiului prin suplimen-
tarea cheltuielilor atunci când se înregistrează profit şi contribuie la îmbunătăţirea rezultatului şi atunci 
când se reiau la venituri în exerciţiile financiare cu performanţe slabe. 

Orice entitate trebuie să prezinte în situaţiile financiare informaţii despre estimările semnificative 
privind perioadele viitoare şi alte surse importante de incertitudine la data bilanţului, care prezintă un risc 
ridicat de a genera o ajustare a valorii contabile a activelor şi datoriilor în anul financiar următor. Aceste 
informaţii trebuie să includă natura estimărilor şi valoarea lor contabilă la data bilanţului. 

Potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, ”estimările contabile“ reprezintă o aproximare a valorii 
unui element în absenţa unor mijloace de evaluare precise. Sunt menţionate ca exemple: ”impozitele 
amânate; provizioanele pentru pierderi provenite în urma unui proces; pierderi din contracte de con- 
strucţii în derulare; provizioanele pentru satisfacerea garanţiilor“2. Auditarea situaţiilor financiare în care 
sunt prezente estimări contabile prezintă un risc de denaturare semnificativă ridicat. De aceea, auditorul 
trebuie să obţină probe de audit suficiente, care să certifice dacă aceste estimări sunt rezonabile, 

                                                 
2 Standardul Internaţional de Audit 540, Auditul estimărilor contabile, Audit financiar 2006, Editura Irecson, 

Bucureşti, 2007. 
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respectiv dacă datele pe care acestea se bazează sunt precise, complete şi relevante, iar procedurile şi 
metodele utilizate pentru realizarea lor sunt adecvate structurilor bilanţiere cărora li se aplică.   

Constituirea provizioanelor, ca modalitate de reflectare a incertitudinilor în contabilitate, contribuie 
la reprezentarea fidelă a poziţiei financiare a entităţii. Astfel de incertitudini sunt recunoscute prin 
prezentarea naturii şi valorii lor, dar şi prin exercitarea prudenţei la întocmirea situaţiilor financiare. 
Prudenţa înseamnă găsirea acelor estimări contabile, asociate condiţiilor de incertitudine date, care să 
nu supraevalueze activele şi veniturile, iar datoriile şi cheltuielile să nu fie subevaluate. Exercitarea pru-
denţei nu ar trebui să permită, de exemplu, constituirea de rezerve ascunse sau provizioane excesive, 
subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau 
cheltuielilor. Această cerinţă este imperativă, întrucât investitorii îşi fundamentează deciziile economice 
plecând de la analiza situaţiilor financiare, ca imagine fidelă a poziţiei financiare şi a peformanţei unei 
entităţi. 
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Vă aducem la cunoştinţă apariţia următorului act normativ: 

 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 767/27.04.2009 

privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare 
a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată 

de către organele fiscale locale 
(M.O. nr. 364/29.05.2009) 
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