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Capitolul 2: Grupurile de întreprinderi și situațiile 
financiare consolidate

� La nivel mondial grupurile de societăţi reprezintă o realitate la fel 
de importantă ca şi întreprinderea. Fenomenul grupării de 
întreprinderi s-a extins în ultimele decenii, cuprinzând o gamă 
largă de sectoare de activitate (Feleagă & Malciu, 2002: 295).

� Nucleul economiilor dezvoltate îl constituie marile grupuri 
multinaţionale industriale, comerciale sau bancare, în marea lor 
majoritate cotate la bursă.

� Structura de grup este însă adoptată tot mai mult şi de către 
societăţile mici şi mijlocii care conştientizează avantajele 
economice (şi nu numai) ale acestei forme de concentrare a 
capitalului.

� În România constituirea de grupuri este relativ recentă, având o 
vechime de 15-20 ani. 

� Privind însă spre ţările cu o economie de piaţă cu tradiţie şi ţinând 
cont şi de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, se 
aşteaptă o amplificare a acestui fenomen în România.
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Noțiunea de grup

� Ca noţiune economică, grupul de societăţi nu dispune de o 
definiţie unică (standardizată). 

� Punctele de vedere exprimate de literatura de specialitate, de 
organizaţiile internaţionale şi de organismele de reglementare 
contabilă  gravitează în jurul aceleiaşi idei – reunirea unui număr 
de societăţi independente juridic aflate sub conducerea unitară 
(controlul) a unei societăţi. 

� De altfel, polaritatea „unitate economică/ diversitate juridică” 
reprezintă problema centrală a grupului în general şi a situaţiilor 
financiare consolidate în special.

� Una din cele mai explicite definiţii prezintă grupul ca „un ansamblu 
constituit din mai multe societăţi, având fiecare existenţă proprie, dar 
unite prin legături diverse, în virtutea cărora una din ele, numită 
societate-mamă, exercită un control asupra ansamblului, constituind, 
în acelaşi timp, o unitate de decizie, iar celelalte societăţi sunt 
dependente faţă de societatea-mamă” (Raffegeau, 1989: 18)
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� Poate cea mai succintă definiţie autohtonă prezintă grupul drept 
„ansamblul de întreprinderi constituit de întreprinderea mamă şi 
întreprinderile asupra cărora se exercită un control sau o influenţă 
notabilă” (Ristea & Dumitru, 2003: 203).

� Conceptul de grup cunoaşte o abordare „în trepte”, având în 
vedere că trecerea de la conducerea unitară (respectiv puterea 
conferită de control) la independenţa economică este cursivă .

� Astfel, în funcţie de intensitatea legăturii între societăţi se disting 
mai multe nivele (trepte) ale integrării societăţilor în cadrul 
grupului:
� Nucleul (sau baza) grupului este, în mod evident, reprezentat(ă) de 

societatea-mam ă,
� Treapta întâi o constituie filialele , adică societăţile asupra cărora 

societatea-mamă exercită (direct sau indirect) controlul exclusiv,
� Treapta a doua este ocupată de asocierile în participa ţie (joint 

ventures), asupra cărora este exercitat un control comun (conjugat),
� Ultima treaptă a grupului o reprezintă întreprinderile asociate , 

asupra cărora este exercitată o influenţă notabilă.
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Necesitatea situa țiilor financiare consolidate

� Funcţia primordială a situaţiilor financiare este aceea de a furniza 
informaţii care să asigure o imagine fidelă asupra poziţiei financiare, 
performanţelor şi modificărilor poziţiei financiare ale entităţii raportoare 
în vederea utilizării acestor informaţii de către diferitele categorii de 
destinatari interni şi externi (Matiş & Pop, 2007: 701).

� Societăţile componente ale unui grup, având personalitate juridică 
distinctă, elaborează fiecare situaţii financiare individuale în baza 
reglementărilor legale. 

� Independenţa juridică a societăţilor grupului este însă eclipsată de 
dependenţa economică a acestora faţă de societatea-mamă, care 
exercită în multe cazuri o influenţă decisivă asupra conducerii şi 
afacerilor societăţilor grupului.
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� Spre exemplu , în baza unei hotărâri a conducerii societăţii-mamă, o 
societate-fiică livrează unei alte societăţi din grup produse sub preţul 
pieţei; astfel, în situaţiile financiare individuale ale societăţii furnizoare 
este generată (ca urmare a acestor preţuri de transfer) o reducere a 
veniturilor şi a rezultatului (şi a impozitului), căreia îi corespunde o 
creştere a rezultatului în momentul revânzării acestor stocuri la nivelul 
situaţiilor individuale ale celeilalte societăţi din grup.  
- Este un exemplu clasic, în care interesul grupului primează asupra 
intereselor individuale ale entităţilor componente ale sale. 

� Informaţiile furnizate prin aceste situaţii financiare devin insuficiente
şi chiar irelevante , îndeosebi pentru acei utilizatori de informaţii 
contabile, pentru care atingerea scopurilor individuale depinde de 
activitatea mai multor sau chiar a tuturor societăţilor din grup.

� Func ţia de informare a situaţiilor financiare individuale ale 
societăţii-mamă este îngrădită în ceea ce priveşte capacitatea lor 
de a reflecta fidel puterea economică reală și performanţele 
societăţii-mamă (şi ale grupului).

� Drept urmare, un grup de societăţi, întrucât constituie o unitate 
economic ă, trebuie prezentat în ansamblul său (ca un tot unitar). 
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� În acest sens se impune în mod firesc întocmirea unor situaţii 
financiare de grup (consolidate), pe lângă situaţiile financiare 
individuale ale membrilor grupului.

� Publicarea unor situaţii de grup are la nivel mondial şi european o 
istorie destul de îndelungată, care porneşte în Statele Unite încă 
de la începutul secolului 20. 

� În România practica consolidării conturilor are o vechime de cel 
mult un deceniu (Malciu & Feleagă, 2004: 16).

� Ea se va extinde, având în vedere relativ recentele reglementări 
contabile armonizate cu D.E. a IV –a şi a VII-a (OMFP 1752/2005 
înlocuit de OMFP 3055/2009) precum şi aderarea la UE, pe 
teritoriul căreia, pentru grupurile cotate la bursă există, conform 
Regulamentului (CE) 1606/2002, obligativitatea întocmirii 
situaţiilor financiare consolidate conform IFRS adoptate de UE.
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Controlul – criteriu central pentru existen ța unui grup 

� Obiectivul identificării situaţiei în care o societate trebuie să 
includă activele, datoriile şi rezultatele unei alte societăţi în 
situaţiile sale consolidate gravitează în jurul conceptului de control

� O definiţie cu largă acceptare pe plan internaţional prezintă 
controlul ca fiind „puterea de a guverna (conduce, dirija) politicile 
financiare şi operaţionale a unei entităţi astfel încât să se obţină 
beneficii din activităţile ei“ (Feleagă & Feleagă, 2007).

� În sensul definiţiei prezentate controlul are semnificaţia de control 
exclusiv (Matiş, 2003). 

� Acest control exclusiv poate îmbrăca două forme: controlul 
exclusiv de drept şi controlul exclusiv de fapt (Feleagă & Malciu, 
2002). 
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� Controlul exclusiv de drept (eng. legal control) presupune ca 
societatea-mamă să deţină direct sau indirect (prin filialele sale) 
peste 50% din drepturile de vot în adunarea generală. 

� Existenţa controlului nu este neapărat consecinţa relaţiei de 
proprietate, fiind necesară o distincţie între control şi interes
(participaţie), cel din urmă reprezentând deţinerea unei părţi din 
capitalul unei societăţi (Malciu & Feleagă, 2004). 

� Pot exista deci situaţii în care deţinerea a mai puţin de 50% din 
capitalul social al unei întreprinderi să asigure controlul exclusiv 
de drept, datorită existenţei acţiunilor fără drept de vot respectiv 
cu drept dublu de vot.

� În vederea determinării existenţei sau nonexistenţei controlului 
trebuie să se ţină seama şi de drepturile de vot poten ţiale , 
concretizate în opţiuni de cumpărare de acţiuni, warante pe 
acţiuni, obligaţiuni convertibile în acţiuni ordinare, de care dispune 
o societate, indiferent dacă acestea sunt sau nu exercitate în 
prezent. (Controlul bazat pe astfel de drepturi de vot potenţiale 
poate fi numit control latent sau potenţial.) 

SM

F

80%
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SM

F

40%

I1 I2 In

10% 5% 15%

� Controlul exclusiv de fapt (eng. effective control / de facto control) 
poate interveni în situaţia în care o întreprinderea nu deţine majoritatea 
drepturilor de vot în adunarea generală a unei alte întreprinderi (deci în 
absenţa controlului exclusiv de drept), însă are capacitatea de a conduce 
politicile financiare şi operaţionale ale acesteia. 

� Un control de fapt prezumat apare în situaţia când societatea 
dominantă dispune de un procent minoritar semnificativ de 
drepturi de vot (sub 50% din total), iar celelalte drepturi de vot sunt
dispersate și deţinătorii lor nu s-au organizat pt. a exercita împreună 
mai multe drepturi de vot decât deţinătorul minoritar semnificativ.

� Existenţa unui control exclusiv de fapt poate interveni şi atunci când 
urmare a unui acord cu al ţi investitori , societatea dominantă 
dispune de peste 50% din drepturile de vot, precum şi în situaţiile în 
care societatea dominantă poate numi/revoca majoritatea 
membrilor organului de conducere sau poate reuni majoritatea 
drepturilor de vot în acest organ .

� O posibilă formă o constituie controlul statutar sau contractual , care 
poate exista în situaţia în care o societate dominantă  are puterea de a 
conduce politica financiară şi operaţională a unei societăţi, în baza unei 
prevederi statutare sau printr-un acord (contract).
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� În practică și în literatura de specialitate există și conceptul de control 
comun , numit şi conjugat sau concomitent (eng. joint control). 

� Acesta constă în participarea unui număr limitat de entităţi, stabilită 
printr-un acord contractual (de regulă, scris) la puterea de decizie 
(controlul) asupra unei societăţi exploatate în comun (numită 
societate în participaţie, eng. joint venture), şi există doar atunci când 
politica financiară şi operaţională necesită acordul unanim al 
participanţilor, care împart controlul. 

� Dincolo de noțiunea de control există și influen ţa notabil ă sau 
semnificativ ă (eng. significant influence).

� Aceasta apare în situaţia în care o societate deţine un număr semnificativ 
de voturi (între 20% şi 50%) în adunarea unei alte entităţi (numită 
întreprindere asociată), având puterea de a participa la (însă nu şi de a 
controla) deciziile privind politica financiară şi operaţională a acelei entităţi.  

� Se poate manifesta prin existenţa unei reprezentări în conducerea 
societăţii, participarea la luarea deciziilor, existenţa de tranzacţii 
semnificative cu societatea respectivă, schimbul de personal de 
administraţie sau furnizarea unor informaţii tehnice importante. 

A B

C

50% 50%

SM A

B

70% 30%
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Influență notabilă
între 20% și 50%

Control comun
indiferent de %

Control exclusiv 
de drept(>50%)/de fapt

FILIALĂ 
(SOCIETATE FIICĂ)

ASOCIERE ÎN 
PARTICIPAȚIE

ÎNTREPRINDERE 
ASOCIATĂ

METODA 
INTEGRĂRII 

GLOBALE

METODA 
CONSOLIDĂRII 
PROPORȚIONALE

METODA 
PUNERII ÎN 

ECHIVALENȚĂ
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Întocmirea situa țiilor financiare consolidate
� Demararea procesului de întocmire a situaţiilor financiare consolidate 

vizează stabilirea perimetrului consolid ării , prin intermediul căruia 
grupul se identifică şi se localizează în spaţiul economic. 

� Perimetrul consolidării reprezintă limitele exterioare ale grupului 
privit ca entitate raportoare, delimitând societăţile care împreună 
cu societatea-mamă fac parte din ansamblul de consolidat. 

� Aceste limite determină activele şi datoriile ce trebuie prezentate 
împreună într-un singur bilanţ, precum şi veniturile, cheltuielile şi 
rezultatele prezentate într-un singur cont de profit şi pierdere.

� Atât în teorie cât şi în practică perimetrul consolidării sau al 
ansamblului de consolidat nu coincide cu perimetrul grupului, 
existând un raport de parte la întreg între cele două noţiuni, 
întrucât pot exista filiale, asocieri în participație sau întreprinderi 
asociate care nu sunt consolidate. 

� Necuprinderea unei societăți în perimetrul consolidării are la bază 
existenţa unor opţiuni (explicite sau implicite) respectiv a unor 
interdicţii de includere, stipulate în reglementările aplicabile. 
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Întocmirea situa țiilor financiare consolidate
� Situaţiile financiare consolidate se compun, în esenţă, din situaţiile 

financiare individuale ale societăţilor incluse în perimetrul consolidării. 

� Deoarece aceste societăţi sunt independente din punct de vedere 
juridic şi uneori se supun unor cadre legislative diferite (având 
sediul social în ţări diferite), este necesar ca, în baza principiului 
entităţii (unităţii) economice (căruia i se supune grupul), situaţiile 
financiare individuale ale societăţilor grupului să fie pregătite  
(omogenizate) în vederea consolidării, înaintea cumulării lor. 

� Aceste măsuri pregătitoare (măsuri de retratare) reprezintă 
aplicarea unitară a politicilor contabile la nivelul entităţii grup şi 
vizează în special: 
� alinierea datelor de închidere ale situaţiilor financiare individuale la 

cele ale situaţiilor financiare consolidate şi 
� uniformizarea regulilor de recunoaştere, evaluare şi prezentare 

aplicate situaţiilor individuale. 
� conversia situaţiilor financiare ale filialelor străine în moneda de 

raportare a grupului (în cazul existenţei unor filiale străine).
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Întocmirea situa țiilor financiare consolidate
� În urma finalizării măsurilor pregătitoare are loc procesul propriuzis de 

consolidare a conturilor.

� Filialele sunt consolidate prin metoda integr ării globale . 
� Această metodă presupune în esență următoarele operațiuni la nivel 

de bilanț:
� Cumularea 100%, poziție cu poziție, a tuturor elementelor din 

bilanțul societății mamă și bilanțurile filialelor;
� Eliminarea opera țiunilor intragrup și a implicațiilor acestora asupra 

activelor, datoriilor și rezultatelor cumulate;
� Stabilirea diferen ței de achizi ție și a fondului comercial (= diferența 

dintre prețul plătit pt. achiziție și valoarea justă a procentului 
achiziționat din capitalul propriu al filialei);

� Compensarea eliminării procentului de interes al grupului în 
capitalurile proprii ale filialelor cu eliminarea valorii titlurilor de 
participare (investiției) în filialele respective;

� Determinarea intereselor minoritare (care nu controlează) în 
capitalurile proprii  și rezultatul grupului.



13.10.2014

9

13.10.2014 17

Capitolul 2: Grupurile de întreprinderi și situațiile 
financiare consolidate

� La nivelul contului de profit și pierdere metoda integrării globale 
presupune în esență următoarele operațiuni:
� Cumularea poziție cu poziție a tuturor elementelor din CPP al 

societății mamă și  CPP ale filialelor;
� Eliminarea operațiunilor intragrup și a implicațiilor acestora asupra 

veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor cumulate;
� Determinarea intereselor minoritare (care nu controlează) în 

rezultatul total al grupului.

� O asocierie în participa ție este integrată prin metoda consolid ării 
propor ționale , care presupune preluarea în situațiile consolidate a 
elementelor din bilanț ul și CPP al asocierii doar la nivelul procentului 
deținut de grup din capitalul propriu al respectivei asocieri.

� O întreprindere asociat ă este cuprinsă în consolidare prin metoda 
punerii în echivalen ță, care presupune prezentarea ei în bilanțul 
consolidat  (titluri puse în echivalență) și în CPP consolidat la valoarea 
corespunzătoare proporţiei de capitalul/rezultatul întreprinderii 
asociate, reprezentate de interesul (procentul) de participare.
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Exemplu ilustrativ privind întocmirea situa țiilor financiare consolidate

� Societatea  M achiziționează în exercițiul financiar 2012 pachetul majoritar de 
acțiuni  (75%) al societății F1 (cost de achiziție 900 u.m.) precum și pachetul 
majoritar de acțiuni (80%) al societății F2 (cost de achiziție 2.000 u.m.).  Costul 
de achiziție corespunde procentului dobândit din capitalul propriu al F1 și F2.  

� În cursul exercițiului financiar 2012, între cele 3 societăți au avut loc 
următoarele operațiuni (intragrup):
� M acordă un împrumut societății F1 în sumă de 500 u.m., dobânda 

anuală percepută (decontată până la 31.12.2012) fiind de 100 u.m.
� F1 vinde către F2 (cu decontare ulterioară) mărfuri la prețul de 250 

u.m., al căror cost de achiziție este 200 u.m. (Mărfurile se află în 
stocul societății F2 la 31.12.2012)

� F2 prestează către M servicii de consultanță la prețul de 150 u.m., 
(decontate până la 31.12.2012).

� F1 și F2 au distribuit dividende către M în valoare de 200 u.m. 
respectiv 300 u.m.

� Bilanțurile și CPP ale celor 3 societăți la 31.12.2012 sunt prezentate într-o 
versiune simplificată în cadrul următoarelor două tabele:
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Elemente Sc M Sc F1 Sc F2

Imobilizări corporale 2.500 1.000 2.000

Împrumuturi acordate 500 0 0

Titluri de participare în F1 900 0 0

Titluri de participare în F2 2.000 0 0

Stocuri 500 700 600

Creanțe 800 300 500

Disponibilități 900 600 400

TOTAL ACTIV 8.100 2.600 3.500

Furnizori 600 400 500

Alte datorii 900 100 200

Împrumuturi obținute 400 500 0

TOTAL DATORII 1.900 1.000 700

Capital social 4.000 1.000 1.500

Rezerve 1.000 200 1.000

Rezultatul exercițiului 1.200 400 300

TOTAL CAPITAL PROPRIU 6.200 1.600 2.800

TOTAL PASIV (DAT. + CP. PR.) 8.100 2.600 3.500

Bilan țuri 31.12.2012

F1

M

F2

75% 80%
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Elemente Sc M Sc F1 Sc F2

Cifra de afaceri (V. din vânz.) 1.500 1.200 700

Alte venituri 200 100 50

Cheltuieli privind mărfurile 300 550 200

Alte cheltuieli 650 200 250

Rezultatul din exploatare 750 550 300

Venituri din interese de part. 500 0 0

Venituri din dobânzi 200 50 50

Cheltuieli privind dobânzile 100 100 0

Rezultatul financiar 600 -50 50

Rezultatul curent 1.350 500 350

Rezultatul extraordinar 0 0 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI 1.350 500 350

Impozitul pe profit 150 100 50

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI 1.200 400 300

Conturi de profit și pierdere 31.12.2012

F1

M

F2

75% 80%



13.10.2014

11

13.10.2014 21

Capitolul 2: Grupurile de întreprinderi și situațiile 
financiare consolidate

Elemente Cumul Elim. Op. Rec. Comp.TF1 Comp.TF2 Int.NC F1 Int.NC F2 Bil. Cons.

Imobilizări corporale 5.500 5.500
Împrumuturi acordate 500 -500 0
Titluri de participare în F1 900 -900 0
Titluri de participare în F2 2.000 -2.000 0
Stocuri 1.800 -50 1.750
Creanțe 1.600 -250 1.350
Disponibilități 1.900 1.900
TOTAL ACTIV 14.200 -800 -900 -2.000 10.500
Furnizori 1.500 -250 1.250
Alte datorii 1.200 1.200
Împrumuturi obținute 900 -500 400
TOTAL DATORII 3.600 -750 0 0 2.850
Capital social 6.500 -750 -1.200 -250 -300 4.000
Rezerve 2.200 +500 -150 -800 -50 -200 1.500
Rezultatul exercițiului 1.900 -50; -500 -112 -30 1.208
Interese care nu controlează - +412 +530 942

TOTAL CAPITAL PROPRIU 10.600 -50 -900 -2.000 7.650
TOTAL PASIV (DAT. + CP. PR.) 14.200 -800 -900 -2.000 10.500

Consolidare la nivel de bilan ț 31.12.2012
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Elemente Cumul Elim. Op. Rec. Int.NC F1 Int.NC F2 CPP Cons.

Cifra de afaceri (V. din vânz.) 3.400 -250; -150 3.000

Alte venituri 350 350

Cheltuieli privind mărfurile 1.050 -200 850

Alte cheltuieli 1.100 -150 950

Rezultatul din exploatare 1.600 -50 1.550

Venituri din interese de part. 500 -500 0

Venituri din dobânzi 300 -100 200

Cheltuieli privind dobânzile 200 -100 100

Rezultatul financiar 600 -500 100

Rezultatul curent 2.200 -50; -500 1.650

Rezultatul extraordinar 0 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI 2.200 -50; -500 1.650

Impozitul pe profit 300 300

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI 1.900 -50; -500 1.350

- atrib societății-mamă - 1.208

- atrib. intereselor care nu controlează* - 450x25% 150x20% 142

Consolidare la nivel de cont de profit și pierdere 31.12.2012

*Rez. F1 după elim. op. rec. = 400+100-50=450     Rez. F2 după elim. op. rec. = 300- 150=150
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Aplicație practică privind întocmirea situațiilor 
financiare consolidate

� Societatea  M achiziționează la începutul exercițiul financiar 2011 pachetul 
majoritar de acțiuni  (60%) al societății  A (cost de achiziție 1.440 u.m.) precum și 
pachetul majoritar de acțiuni (70%) al societății B (cost de achiziție 875 u.m.).  
Costul de achiziție corespunde procentului dobândit din capitalul propriu al A și B.  

� În cursul exercițiului financiar 2011, între cele 3 societăți au avut loc 
următoarele operațiuni (intragrup):
1. Sc A acordă un împrumut Sc B în sumă de 400 u.m., dobânda anuală 

percepută (nedecontată până la 31.12.2011) fiind de 100 u.m.
2. Sc M vinde către Sc A mărfuri la prețul de 450 u.m., al căror cost de 

achiziție este 300 u.m. (Mărfurile se află în stocul Sc A la 31.12.2011 și 
sunt decontate până la 31.12.2011).

3. Sc B prestează către Sc M servicii de marketing la prețul de 100 u.m., 
(nedecontate până la 31.12.2011).

4. Sc A vinde Sc M un know-how de fabricație la prețul de 300 u.m. 
(decontat până la 31.12.2011), obținut de Sc A în activitatea sa de 
cercetare-dezvoltare la costul de 200 u.m.

5. Sc B a distribuit în cursul exercițiului financiar 2011 dividende către Sc 
M în valoare de 300 u.m. 

� Bilanțurile și CPP ale celor 3 societăți la 31.12.2011 sunt prezentate într-o 
versiune simplificată în cadrul următoarelor două tabele:



13.10.2014

13

13.10.2014 25

Aplicație practică privind întocmirea situațiilor 
financiare consolidate

Elemente Sc M Sc A Sc B

Imobilizări corporale și necorporale 4.985 1.900 1.200

Împrumuturi ac. (incl. dob. neîncasate) 0 500 0

Titluri de participare în A 1.440 0 0

Titluri de participare în B 875 0 0

Stocuri 700 1.400 300

Creanțe 1.400 600 500

Disponibilități 500 800 450

TOTAL ACTIV 9.900 5.200 2.450

Furnizori 800 800 250

Alte datorii 900 200 100

Împrumuturi obț. (incl. dob. datorate) 700 1.000 500

TOTAL DATORII 2.400 2.000 850

Capital social 5.000 2.000 750

Rezerve 1.000 400 500

Rezultatul exercițiului 1.500 800 350

TOTAL CAPITAL PROPRIU 7.500 3.200 1.600

TOTAL PASIV (DAT. + CP. PR.) 9.900 5.200 2.450

Bilan țuri 31.12.2011

A

M

B

60% 70%

13.10.2014 26

Aplicație practică privind întocmirea situațiilor 
financiare consolidate

Elemente Sc M Sc A Sc B

Cifra de afaceri (V. din vânz.) 2.500 1.400 800

Alte venituri 300 600 100

Cheltuieli privind mărfurile 1.000 800 300

Alte cheltuieli 400 300 150

Rezultatul din exploatare 1.400 900 450

Venituri din interese de part. 300 0 0

Venituri din dobânzi 100 300 50

Cheltuieli privind dobânzile 0 200 100

Rezultatul financiar 400 100 -50

Rezultatul curent 1.800 1,000 400

Rezultatul extraordinar 0 0 0

REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI 1.800 1.000 400

Impozitul pe profit 300 200 50

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI 1.500 800 350

Conturi de profit și pierdere 31.12.2011

A

M

B

60% 70%


