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Introducere 
 
Obiectivele cursului:  

Cursul de “CONTABILITATE FINANCIARĂ” se adresează studenților înscrisi la 
Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

și urmărește dotarea studenţilor cu un suport conceptual și practic pentru realizarea  raportării 
financiare a companiilor în contextul europenizării şi internaţionalizării contabilităţii firmelor 
româneşti.  

De asemenea, se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor practice privind aplicarea principiilor 
contabile, bazelor de evaluare şi conceptele specifice raportării financiare. 

CAP. 1 DEFINIREA, ROLUL ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII FINANCIARE 
ÎN CADRUL ENTITĂŢILOR. JOCUL SOCIAL AL CONTABILITĂŢII: CEREREA 
ŞI OFERTA DE INFORMAŢII CONTABILE 

 

Contabilitatea contemporană are mai multe definiţii: 
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 Este considerată o ştiinţă socială, din familia ştiinţelor de gestiune. Ca ştiinţă socială, 
contabilitatea nu studiază legi obiective (ca în cazul fizicii), iar principiile contabile nu 
au o acţiune universală şi nici nu sunt imuabile (de nemodificat). 

 

 Este definită ca o tehnică de gestiune a afacerilor: sesizează, prelucrează și furnizează 
informații care servesc la luarea deciziilor; în cadrul unei întreprinderi, cea mai mare 
parte a deciziilor se iau pe baza informaţiei contabile. 

 

 Este considerată un „joc social”: ca orice joc, contabilitatea presupune actori, reguli şi 
o miză.  
Participanţii la producerea şi difuzarea informaţiei contabile (actorii) pot fi clasificaţi 
în patru  categorii: 

I. normalizatorii contabili: au rolul de a produce norme contabile 
II. producătorii de informaţii contabile 
III. controlorii calităţii informaţiei contabile 
IV. utilizatorii de informaţii contabile 

 

I. Normalizarea contabilităţii financiare 
 

Normalizarea contabilităţii financiare are o dimensiune naţională şi una internaţională 
 

La nivel naţional, reglementările contabile formează dreptul contabil naţional  în 
care se includ: 

• legi emise de Parlament (ex. Legea societăților comerciale nr.31/ 1990, republicată, 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată); 

• hotărâri şi ordonanţe emise de Guvernul României; 

• ordine ale ministrului finanțelor publice, guvernatorului BNR şi altor instituţii 
centrale privind activitatea financiar-contabilă; 

• reglementări cu caracter profesional emise de CECCAR şi CAFR (Camera 
Auditorilor Financiari din România). 

La acestea se adaugă doctrina contabilă reprezentată de hotărârile instanţelor de 
judecată (în România nu sunt considerate surse de drept), cât şi opiniile exprimate de 
diferiţi autori în literatura de specialitate. 

Normalizarea contabilă internaţională se realizează: 

a. la scară regional-europeană, în spaţiul UE; 
b. la nivel mondial (global). 

   
a) La nivelul UE în anii 1970 s-a declanşat procesul de armonizare contabilă,  
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ca o componentă a armonizării dreptului societăţilor comerciale. Cele mai importante 
reglementări fiind: 

 

- directiva a IV-a europeană privind conturile anuale ale societăţilor de capitaluri, 
emisă în 1978; 

- directiva a VII-a europeană privind conturile consolidate (a grupurilor de societăţi), 
emisă în 1983. 

  Directivele europene sunt obligatorii pentru statele membre ale U.E, trebuind să fie 
integrate în dreptul contabil naţional. 

b) La nivel mondial, organismul cel mai influent şi mai avansat în materie de  
armonizare contabilă este Consiliul Normelor Contabile Internaţionale (International 
Accounting Standards Board, IASB, fostul IASC) creat în anul 1973 ca un contra-răspuns la 
procesul de integrare contabilă europeană. 

 IASB este o organizaţie neguvernamentală de drept privat, autonomă care reuneşte 
reprezentanţii organismelor profesiei contabile din peste 100 de ţări şi care are ca obiectiv 
formularea şi publicarea de norme contabile internaţionale, redenumite standarde 
internaționale de raportare financiară (IFRS), scare să fie acceptate şi aplicate la scară 
mondială. Până la ora actuală IASC/IASB a publicat: 

 un cadru contabil conceptual: este o construcţie teoretică care prezintă obiectul 
contabilităţii financiare, defineşte utilizatorii de informaţii contabile şi nevoile lor 
informaţionale, prezintă structura situaţiilor financiare şi principalele principii 
contabile şi bazele de evaluare utilizate la întocmirea situaţiilor financiare; 

 standarde internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting 
Standards, engl.: IFRS);  

 interpretări ale standarde internaționale de raportare financiară.  
 

Normele contabile internaţionale (IFRS) cresc ca influenţă în lume datorită procesului de 
globalizare a afacerilor şi internaţionalizare a fluxurilor financiare care determină 
aplicarea unui set de reguli contabile uniforme la nivel mondial în vederea asigurării 
comparabilităţii situaţiilor financiare ale firmelor ce activează pe piețele internaționale. 

Comisia europeană (UE) a hotărât ca începând cu anul 2005 toate conturile consolidate ale 
firmelor cotate la bursă să fie întocmite conform IAS/IFRS. 

II. Producătorii de informaţie contabilă 
 

Prin lege, agenţii economici (societăţi comerciale, regii autonome, cooperative, etc. ) au 
obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii, fie în compartimentele de specialitate, fie prin 
externalizarea funcţiei contabile (se face apel la o persoană fizică sau juridică care are 
calitatea ţinerii contabilităţii). 

 
Funcţiile contabilităţii financiare:  
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 înregistrarea exhaustivă (în totalitate) a tranzacţiilor cu mediul extern al întreprinderii, 
pentru stabilirea poziţiei financiare şi a rezultatului; 

 
 informarea terţilor, și în special a acționarilor ;  
 probă în justiţie şi în faţa organelor fiscale; 

 
 serveşte la luarea deciziilor de către managerul firmei; 

 
 furnizează datele pentru întocmirea statisticilor naţionale; 

 
 

 Organizarea contabilităţii firmei  
 

 Se poate face: 

a. Sistem contabil monist: contabilitatea financiară este integrată cu contabilitatea de 
gestiune formând un singur circuit: 

 

          Contabilitatea întreprinderii 

 

mediul       

    intern 

 

mediul extern 

Produsele finale ale contabilității financiare (conform reglemntărilor contabile 
românești) sunt situațiile financiare, respectiv: 

 Bilanţulul contabil 
 contul de profit şi pierdere 
 Situația (tabloul) fluxurilor de trezorerie 
 tabloul variaţiilor capitalurilor proprii 
 note (anexe) 

 
b. Sistemul contabil dualist :  

Contabilitatea financiară este deconectată de contabilitatea de gestiune până la 
separare totală, formând două fluxuri informaţionale autonome: 

 
 
 
 

 

 
CONTABILITATE    CONTABILITATE     
FINANCIARĂ       DE GESTIUNE 
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 Contabilitatea întreprinderii 
 

 

      

 

mediul mediul  

extern 

 intern   

În condiţiile prelucrării electronice a informaţiei există tendinţa de integrare a 
contabilităţii financiare cu cea de gestiune în baze de date, prelucrate în funcţie de 
necesităţile informaţionale ale diferiţilor utilizatori de informaţie contabilă. 

 III. Controlorii calităţii informaţiei contabile 

La nivelul fiecărei întreprinderi mari există un control al calităţii informaţiei contabile, care 
se exercită de: 

- auditori interni: se află în subordinea managementului şi raportează cu 
privire la respectarea normelor şi procedurilor contabile şi a modului de 
realizare a deciziilor managerilor; 

 
- auditori externi: realizează credibilizarea socială a informaţiei contabile. 

Sunt independenţi şi au ca misiune să certifice dacă situaţiile financiare 
furnizează o imagine fidelă asupra poziţiei financiare, rezultatului şi 
fluxurilor de lichidităţi ale întreprinderii. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iv. Utilizatorii de informaţii contabile 
 

 Există o multitudine de utilizatori de informaţii contabile, fiecare cu nevoi specifice: 

 
 
CONTABILITATEA 
         
FINANCIARĂ 

 
 
CONTABILITATEA
          
DE GESTIUNE 
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Utilizatorii de informaţii 
contabile 

Nevoi informaţionale 

 

1. Investitorii 
(acţionari actuali şi 
potenţiali) 

 

2. Băncile 

 

3. Furnizorii 

 

 

4.Clienţii 
 

 

5.Salariaţii  
 

 

 

6.Administrația fiscală 
 

 

7.Statistica naţională 
 

 

8. Managerii 

 

- sunt interesaţi de profitul întreprinderii şi mai ales de 
capacitatea firmei de a plăti dividendele 

 

- sunt interesate de capacitatea întreprinderii de a 
rambursa împrumutul şi de a plăti dobânzile 

 

- sunt interesaţi de solvabilitatea întreprinderii, respectiv 
de capacitatea de a-şi plăti datoriile 

 

- sunt interesaţi de continuitatea activităţii întreprinderii, 
pentru ca aceştia să-şi poată onora comenzile 

- sunt interesaţi de stabilitatea locului de muncă, 
mărimea salariilor şi a altor avantaje pe care le pot primi 
de la entitate 

 

- este interesată de informaţii contabile care permit 
evaluarea bazei impozabile 

 

- colectează datele pentru întocmirea statisticilor 
naţionale (conturi naţionale)  

 

 

- sunt interesaţi de informaţiile contabile pentru luarea 
deciziilor de gestiune 

 

 

Rolul social al contabilității financiare rezultă din faptul că pe baza informațiilor contabile se 
iau decizii care modifică bogăția indivizilor și grupurilor sociale. Deci, ”jocului” social al 
contabilității este bogăția.  
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 Exerciții pentru autoevaluare  

Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații: 

1. Contabilitatea financiară se organizează facultativ.  
2. În contabilitatea financiară se înregistrează doar unele tranzacții ale firmei. 
3. Sistemul monist de organizare a contrabilității presupune integrarea contabilității 

financiare cu contabilitatea managerială (de gestiune) într-un singur circuit 
informațional.  

4. Managerii nu sunt interesați de informațiile furnizate de contabilitatea financiară.  
5. Rolul social al informației contabile rezultă din faptul că pe baza acestor informații se 

iau decizii care modifică bogăția indivizilor și grupurilor sociale. 

 

 Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare: 
1. F 
2. F 
3. A 
4. F 
5. A 

 

CAP. II: BILANŢUL CONTABIL ŞI POZIŢIA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 

Într-o abordare economică bilanţul prezintă resursele de care dispune întreprinderea, fiind, în 
acelaşi timp, şi expresia unui principiu federator al contabilităţii moderne, şi anume cel al 
partidei duble (nu sunt prezentate numai resursele companiei ci şi sursele lor de provenienţă). 

Această perspectivă economică asupra bilanţului propusă de Standardele internaţionale de 
raportare financiară (IFRS) diferă în mod semnificativ de abordarea juridică care a operat în 
contabilitatea românească până în anul 2001 sub influenţa contabilităţii franceze. În abordarea 
juridică, bilanţul prezenta situaţia patrimoniului întreprinderii la un moment dat, adică 
drepturile şi obligaţiile patrimoniale (cuantificabile monetar) ale companiei, drepturile 
reprezentând activul, iar obligaţiile pasivul patrimoniului. 

 

Această perspectivă economică asupra bilanţului propusă de Standardele internaţionale de 
raportare financiară (IFRS) diferă în mod semnificativ de abordarea juridică care a operat în 
contabilitatea românească până în anul 2001 sub influenţa contabilităţii franceze. În abordarea 
juridică, bilanţul prezenta situaţia patrimoniului întreprinderii la un moment dat, adică 
drepturile şi obligaţiile patrimoniale (cuantificabile monetar) ale companiei, drepturile 
reprezentând activul, iar obligaţiile pasivul patrimoniului. 
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Abordarea economică a bilanţului pe care o propun normele IFRS este evidenţiată de maniera 
în care sunt definite elementele bilanţiere, care nu mai sunt privite în termeni juridici de 
drepturi şi obligaţii, accentul câzând pe potenţialul acestora de a genera intrări sau ieşiri de 
beneficii economice (fluxuri de trezorerie). 

1. Elementele bilanţiere: active, datorii şi capitaluri proprii 

Cadrul conceptual arată că nu toate resursele de care dispune o companie pot fi prezentate în 
bilanţul contabil, ci doar o parte dintre acestea, numite active, care au anumite caracteristici: 

Activele (assets, engl.) reprezintă resurse controlate de o întreprindere ca rezultat al unor 
evenimente trecute şi de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare pentru 
întreprindere. 

 

Principala caracteristică a definiţiei activelor este posibilitatea resurselor de a genera beneficii 
economice pentru întreprindere, care se concretizează în potenţialul de a contribui, direct sau 
indirect, la generarea fluxurilor pozitive de trezorerie pentru întreprindere. 

De exemplu, un utilaj în bună stare de funcţionare, dar poluant, care nu mai poate fi utlizat de 
către întreprindere şi nici vândut ca urmare a unor politici guvernamentale de protecţie a 
mediului înconjurător, nu va mai fi prezentat în bilanţ intrucât nu mai poate aduce beneficii 
economice pentru întreprindere. 

Existenţa fizică a resursei nu este un criteriu pentru recunoaştere acesteia ca activ. Resurse 
fără o existenţă fizică, imateriale, precum brevete, licenţe sau reţete de fabricaţie, pot fi active, 
întrucât ceea ce contează este capacitatea lor de a genera beneficii economice viitoare pentru 
întreprindere. 

O resursă care poate genera beneficii economice pentru întreprindere va fi recunoscută ca 
activ numai dacă entitatea poate controla obţinerea beneficiilor economice pe care aceasta le 
poate genera. Noţiunea de control operabilă în cadrul sistemul contabil internaţional nu 
trebuie interpretată în viziunea legalistă care a operat în contabilitatea românească sub 
influenţa contabilităţii franceze. Cadrul conceptual IASB (par. 57) subliniază că noţiunea de 

Resurse 

 

 

Sursele resurselor

 

   Surse interne        Capitaluri  

Total Resurse 

(Active) 

Total Surse ale Resurselor

(C it l i P ii D t ii)

Drepturi

 

 

Obligaţii

 

 

 

Total Activ Total Pasiv

Fig. nr. 2.1 Bilanţul într‐o abordare economică Fig. nr. 2.2 Bilanţul într‐o abordare juridico‐

patrimonială 
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control nu se suprapune peste conceptul de drepturi legale. Existenţa dreptului de proprietate 
nu este esenţial pentru stabilirea existenţei unui activ.  

Un exemplu în acest sens îl reprezintă bunurile luate în leasing financiar, care, deşi nu sunt 
controlate în virtutea unui drept de proprietate, presupun totuşi un control economic asupra 
beneficiilor economice pe care le pot genera, întrucât, în virtuatea contracului, locatarul deţine 
majoritatea avantajelor şi riscurilor asociate cu proprietatea acestor resurse. 

Datoriile (liabilities, engl.) sunt obligaţii prezente ale unei companii provenind din 
evenimente trecute, prin decontarea cărora aşteptându-se o ieşire de resurse care 
încorporează beneficii economice. 

 

Şi în definiţia datoriilor un rol important îl deţine noţiunea de beneficii eonomice, întrucât 
prin stingerea datoriilor trebuie să se aştepte o diminuare a potenţialului întreprindrii de a 
genera beneficii economice viitoare, decontarea obligaţiilor presupunând ieşirea unor active 
(resurse care încorporează beneficii economice). 

Datoriile trebuie să provină şi ele din tranzacţii sau evenimente trecute, de exemplu, achiziţia 
unui stoc de mărfuri pe credit comercial duce la recunoaşterea unei datorii către furnizori. 
Simpla intenţie a managerului unei companii de a cumpăra un bun în viitor nu presupune 
recunoaşterea unei datorii, întrucât compania nu are o obligaţie prezentă. 

Doar satisfacerea definiţiilor nu este însă suficientă pentru recunoaşterea unui element de 
activ sau datorie în bilanţ, pentru aceasta trebuind respectate şi două criterii de recunoaştere: 

a) este probabil ca orice beneficiu economic asociat cu resprectivul element vor intra sau 
ieşi din entitate; De exemplu, cheltuielile de cercetare nu vor fi activate, întrucât nu 
exstă certitudinea rezonabilă că acestea vor genera beneficii economice pentru 
întreprinderi. 

b) elementul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(ă) de o manieră fiabilă 
(credibilă). De exemplu, resursele umane, deşi există certitudinea rezonabilă că vor 
genera beneficii economice viitoare pentru întreprindere, nu pot fi recunoscute ca 
active întrucât nu pot fi evaluate de o manieră credibilă. 

 

Definiţiile activelor şi datoriilor sunt centrale pentru construcţia conceptuală a referenţialului 
IFRS, celelalte definiţii fiind construite pe baza acestora. Astfel, capitalul propriu este definit 
rezidual, în funcţie de active şi datorii, plecând de la ecuaţia fundamentală a contabilităţii, 
reflectată de bilanţ, activele sunt egale cu datoriile plus capitalul propriu. 

Capitalul propriu (owners’ equity, engl.) reprezintă interesul rezidual în activele 
companiei, după deducerea tuturor datoriilor. 

Raportul în care se află activele, datoriile şi capitalurile proprii ale unei companii reprezintă 
poziţia financiară a acesteia (financial position, engl.), informaţie care este prezentată de 
bilanţul contabil. Prin furnizarea de informaţii comparative pentru cel puţin doi ani, bilanţul 
contabil prezintă şi informaţii privind modificarea poziţiei financiare a companiei în timp. 
Pentru a pune în evidenţă acest rol al bilanţului contabil, norma IAS 1 revizuită schimbă 
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denumirea bilanţului (balance-sheet, engl.) în situaţia poziţiei financiare (statement of 
financial position, engl.), deşi nu obligă companiile să folosească această titulatură (IAS 1 
revizuit, par. 10).  

 

2. Distincţia curent - necurent 

Norma IAS 1 cere ca în bilanţ să existe o distincţie între activele şi datoriile curente şi cele 
necurente. Prin urmare, un bilanţ întocmit în conformitate cu norma IAS 1 trebuie să prezinte 
separat următoarele categorii de active şi datorii: 

- active curente (current asstes, engl.); 
- active necurente (non-current assets, engl.); 
- datorii curente (current liabilities, engl.); şi 
- datorii necurente (non-current liabilities, engl.) 

 

2.1. Activele curente 

IAS 1 prescrie criteriile ce trebuie îndeplinite pentru ca un activ să fie clasificat ca activ 
curent, celelalte active fiind clasificate ca necurente. Astfel, un activ este clasificat ca activ 
curent atunci când: 

a) se aşteaptă să fie realizat sau se intenţionează să fie vândut sau consumat în cursul 
normal al ciclului de exploatarea al întreprinderii; 

b) este deţinut, în principal, cu scopul tranzacţionării; 
c) se aşteaptă a fi realizat în douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare; sau 
d) reprezintă un element de trezorerie sau echivalent de trezorerie (aşa cum este definit 

de IAS 7, discutat în capitolul VI), cu excepţia cazului în care există o restricţie în 
privinţa schimbării sau utilizării sale pentru stingerea unei datorii pentru cel puţin 
dousprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare. 

 

După cum se observă, aceste criterii nu au la bază o delimitare financiară strictă în funcţie de 
exerciţiul financiar (douăsprezece luni), ci fac apel şi la ciclul de exploatare al întreprinderii, 
definit ca timpul scurs de la data achiziţiei activelor pentru a fi folosite în activitatea 
productivă până la realizarea lor în numerar sau echivalente de numerar. Doar când ciclul de 
exploatare normal al unei entităţi nu poate fi definit cu precizie, acesta se consideră ca fiind 
douăsprezece luni. 

 

În asemenea condiţii, activele curente vor include active cum ar fi stocuri sau creanţe 
comerciale care urmează să fie vândute, consumate sau încasate ca parte din cursul normal al 
ciclului de exploatare al unei întreprinderi, chiar şi atunci când nu se aşteaptă ca acestea să fie 
realizate în decurs de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare. Activele curente 
includ, de asemenea, şi activele deţinute în special pentru tranzacţionare şi partea curentă a 
activelor financiare imobilizate. 
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Prin urmare, expresia „activele curente” nu se suprapune peste cea de „active pe termen 
scurt”, ci este mai aproape de noţiunea de „active circulante”, adică active care vor fi realizate 
în cadrul ciclului de exploatare normal al unei entităţi. 

2.2. Datoriile curente 

IAS 1 (par. 60) prescrie criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca o datorie să fie clasificată 
ca o datorie curentă, celelalte datorii fiind clasificate ca necurente. Astfel, o datorie este 
clasificată ca fiind curentă atunci când: 

a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al unei entităţi; 
b) este deţinută, în principal, pentru tranzacţionare; 
c) este exigibilă în termen de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare; sau 
d) entitatea nu are un drept necondiţionat de a amâna decontarea datoriei cu cel puţin 

douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare. 
Prin urmare, în mod similar, nici în cazul datoriilor, criteriile de delimitare între elementele 
curente şi cele necurente nu au la bază exerciţiul financiar (douăsprezece luni), ci fac apel şi la 
ciclul de exploatare al întreprinderii. Astfel, datoriile comerciale, cum ar fi datoriile către 
furnizori sau datoriile salariale, sunt considerate ca făcând parte din fondului de rulment 
folosit de o companie în timpul derulării ciclului de exploatare şi sunt clasificate ca fiind 
curente chiar dacă sunt exigibile după mai mult de douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei 
de raportare. 

Aşa cum s-a arătat, activele şi datoriile unei companii nu sunt prezentate în ordinea creşterii 
sau descreşterii lichidităţii, respectiv exigibilităţii lor, distincţia curent-necurent neavând la 
bază un criteriul strict legat de durata unui exerciţiu financiar. Activele şi datoriile curente nu 
pot fi considerate ca active şi datorii pe termen scurt întrucât distincţia curent-necurent s-a 
bazat şi pe durata ciclului normal de exploatare al unei întreprinderii. 

Cu toate acestea, norma IAS 1 permite şi prezentarea activelor şi datoriilor în funcţie de 
lichiditate atunci când o astfel de prezentare furnizează informaţii mai relevante şi mai 
credibile pentru utilizatori. Este cazul instituţiilor financiare, care nu au un ciclu de exploatare 
bine definit. De asemenea, norma IAS 1 acceptă că unele companii, care desfăşoară operaţiuni 
diverse, pot opta pentru o bază mixtă de prezentare: unele active/datorii pot fi clasificate în 
funcţie de distincţia curent/necurent, iar altele în funcţie de lichiditate/exigibilitate. 

IAS 1 recunoaşte faptul că informaţiile legate de data de realizare a activelor sau datoriilor 
sunt utile pentru evaluarea lichidităţii sau solvabilităţii unei companii. Este util ca o companie 
să prezinte informaţii cu privire la lichiditatea unui activ sau exigibilitatea unei datorii, chiar 
dacă este folosită distincţia curent-necurent. 

3. Prezentarea informaţiilor bilaţiere 

Norma IAS 1 distinge între două categorii de informaţii: 

- Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ; şi 
- Informaţii ce trebuie prezentate fie în bilanţ fie în note. 
-  
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3.1. Informaţii ce trebuie prezentate în bilanţ 

Norma IAS 1 nu solicită întocmirea bilanţului într-un anumit format, ci doar cere ca anumite 
informaţii să fie prezentate în bilanţ. În acest sens, norma enumeră o listă de elemente 
specifice care trebuie să fie incluse în bilanţ, stipulând, de asemenea, că, în plus faţă de 
informaţiile cerute obligatoriu, o companie trebuie să includă rânduri adiţionale sau 
subtotaluri atunci când o astfel de prezentare este relevantă pentru înţelegerea poziţiei 
financiare a companiei. 

Drept urmare, maniera de întocmire a bilanţului contabil cere raţionament profesional, 
contabilul fiind cel care decide modul de prezentare a activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale unei companii. Norma IAS 1, în esenţă, recomandă ca raţionamentul profesional să 
se concentreze asupra naturii şi funcţiei elementului bilanţier considerat care pot sugera 
indicii cu privire la relevanţa informaţiei furnizate pentru înţelegerea poziţiei financiare a unei 
companii. 

La nivelul minim, bilanţul trebuie să includă cel puţin următoarle rânduri, considerate 
suficient de diferite ca natură sau funcţie încât să merite o prezentare separată în bilanţ: 

(a) imobilizări corporale; 
(b) investiţii imobiliare; 
(c) imobilizări necorporale; 
(d) activele financiare (fără valorile de la (e), (h) şi (i)); 
(e) investiţii financiare contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă; 
(f) active biologice; 
(g) stocuri; 
(h) creanţe comerciale şi alte creanţe similare; 
(i) trezorerie şi echivalente de trezorerie; 
(j) datorii comerciale şi alte datorii similare; 
(k) provizioane; 
(l) datorii financiare (excluzând sumele de la (j) şi (k)); 
(m) datorii şi creanţe pentru impozitul curent, aşa cum sunt definite de norma IAS 12; 
(n) datorii şi creanţe privind impozitul amânat, aşa cum sunt definite de norma IAS 12; 
(o) interes minoritar, prezentat în cadrul capitalurilor proprii; 
(p) capital emis şi rezerve atribuibile acţionarilor societăţii-mamă. 

 

În plus, bilanţul va include, de asemnea, şi rânduri cu următoarele valori: 

(a) totalul activelor clasificate ca fiind deţinute pentru a fi vândute şi active incluse în 
grupurile de cedare, clasificate ca deţinute pentru vânzare în conformitate cu IFRS 5 
„Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte”; şi 

(b) datoriile incluse în grupurile de cedare, clasificate ca deţinute pentru vânzare în 
conformitate cu IFRS 5. 

Valorile acestor două rânduri trebuie excluse din valorile celorlalte rânduri. 

3.3. Structura ilustrativă a bilanţului 
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Ghidul de implementare a normei IAS 1 prezintă un exemplu ilustrativ de prezentare a 
informaţiilor bilanţiere care distinge între elementele curente şi cele necurente. Totodata, în 
ghid se precizează că şi alte forme de prezentare pot fi la fel de potrivite, cu condiţia ca 
distincţia să fie clară (IG3). 

Exemplu:  

Grupul XYZ – Bilanţul la 31 decembrie 20X2 

(în mii unităţi monetare) 

 

 20X2 20X1 

ACTIVE   

Active necurente   

Imobilizări corporale X X 

Fond comercial X X 

Alte active intangibile X X 

Investiţii în entităţi asociate X X 

Investiţii disponibile pentru vânzare X X 

Total active necurente X X 

Active curente   

Stocuri X X 

Creanţe comerciale X X 

Alte active curente X X 

Trezorerie şi echivalente de trezorerie X X 

Total active curente X X 

Total active X X 

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII   

Capitaluri proprii care pot fi atribuite  

acţionarilor societăţii mamă   

Capital social X X 



15 
 

Alte rezerve X X 

Rezultat reportat X X 

Total capitaluri proprii care pot fi atribuite 

acţionarilor societăţii mamă X X 

Interes minoritar X X 

Total capitaluri proprii X X 

Datorii necurente   

Împrumuturi pe termen lung X X 

Datorii privind impozitul amânat X X 

Provizioane pe termen lung X X 

Total datorii necurente X X 

Datorii curente   

Datori comerciale şi alte datorii similare X X 

Împrumuturi pe termen scurt X X 

Partea curentă a împrumuturilor pe termen lung X X 

Datorii privind impozitele curente X X 

Provizioane pe termen lung X X 

Total datorii ncurente X X 

Total datorii X X 

Total capitaluri proprii şi datorii X X 

 

În practica raportării financiare, marea majoritate a companiilor aleg acest model de 
prezentare a bilanţului, foarte puţine detaliind aceste informaţii minimale în funcţie de 
cerinţele normei IAS 1. 

 Exerciții pentru autoevaluare  

Exemplu : Se cunosc următoarele informaţii cu privire la activele companiei ABC SA, care 
are ca obiect de activitate producţia de vinuri: 
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1. La sfârşitul anului N, valoarea creanţelor faţă de clienţi sunt în valoare de 20.000 lei. Pe 
data de 15.12.N, compania a acordat unui client important aflat în dificultate financiară o 
extensie de 18 luni a termenului de decontare a creanţei sale în valoare de 8.000 lei. În mod 
normal, durata medie de decontare a creanţelor companiei este de 45 de zile.  

 
2. La sfârşitul anului N, stocurile companiei sunt în valoare de 300.000 lei, din care un stoc 

de şampanie în valoare de 100.000 lei care işi va încheia procesul de maturare peste 24 
luni de la sfârşitul perioadei de raportare. 

 
3. Pe data de 04.11.N, au fost achiziţionate în scop speculativ 100 de acţiuni ale companiei 

XYZ SA la un curs de 10 lei/acţiune. La sfârşitul exerciţiului N, cursul titlurilor a fost de 
12 lei/acţiune. 

 
4. La sfârşitul anului N, valoarea datoriilor către furnizori sunt în valoare de 40.000 lei. Pe 

data de 01.12.N, compania, aflată în dificultate financiară, a primit din partea unui 
furnizor o extensie de 18 luni a termenului de decontare a datoriei sale în valoare de 
10.000 lei. 

 
5. Pe data de 31.12.N, pentru decontarea unei datorii scadente, compania a efectuat plăţi în 

descoperire de cont în valoare de 20.000 lei. 
 

Se cere: analizați natura curentă-necurentă a elementelor bilanțiere afectate de aceste 
tranzacții și prezentați modul de raportare în bilanțul contabil.  
 
  

 Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare: 

Clasificarea activelor/datoriilor în curente şi necurente se va face după cum urmează: 

1. Conform normei IAS 1, activele curente vor include creanţele comerciale care 
urmează să fie încasate ca parte din cursul normal al ciclului de exploatare al unei 
întreprinderi, chiar şi atunci când nu se aşteaptă ca acestea să fie realizate în decurs de 
douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei de raportare. Prin urmare, chiar şi creanţa 
faţă de clientul care îşi va deconta creanţa la 18 luni după sfârşitul perioadei de 
raportare, va fi încadrată în categoria activelor curente. 
 

Active curente: Creanţe clienţi 20.000 lei. 

2. Produsele companiei au ciclu lung de fabricaţie care depăşeşte durata unui exerciţiu 
financiar. Cu toate acestea ele vor fi considerate active curente, întrucât vor fi realizate 
în cadrul ciclului de exploatare normal al unei entităţi. Prin umare, şi stocul de 
şampanie a cărui maturare se va finaliza după 24 de luni de la sfârşitul perioadei de 
raportare va fi prezentat în cadrul activelor curente. 
 

Active curente: Stocuri 300.000 lei. 

3. La 04.11.N (data achiziţiei titlurilor) se înregistrează: 
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„Titluri de plasament/Acţiuni 
deţinute pentru 
tranzacţionare” 

= „Conturi curente” 1.000 lei 
(100 acţiuni x 10 lei/acţiune) 

 

Întrucât titlurile sunt deţinute pentru tranzacţionare, în scopul evaluării lor ulterioare 
ele vor fi calsificate, ca active financiare la valoare justă în contul de profit şi 
pierdere. 

La 31.12.N se va înregistra în contul de profit şi pierdere câştigul din modificarea 
valorii juste a activelor financiare: 

„Titluri de 
plasament/Acţiuni 
deţinute pentru 
tranzacţionare” 

= „Câştiguri din variaţia 
valorii juste a activelor 
financiare la valoare justă 
în contul de profit şi 
pierdere” 

200 lei 
(100 acţiuni x (12 – 10 
lei/acţiune) 

 

Toate titlurile deţinute cu scopul principal de a fi tranzacţionate trebuie să fie 
prezentate, conform normei IAS 1, ca active curente, întrucât se aşteaptă să fie 
vândute într-o perioadă scurtă de timp (în exerciţiul imediat următor). 

Active curente: Active financiare la valoare justă în contul  

de profit şi pierdere 1.200 lei 

4. Conform normei IAS 1, datoriile comerciale sunt considerate ca făcând parte din 
fondului de rulment folosit de o companie în timpul derulării ciclului de exploatare. 
Astfel, datoriile către furnizori vor fi incluse în cadrul activelor curente, chiar şi atunci 
când nu se aşteaptă ca acestea să fie plătite în decurs de douăsprezece luni de la 
sfârşitul perioadei de raportare, întrucâ se consideră că urmează să fie decontate ca 
parte din cursul normal al ciclului de exploatare al unei întreprinderi. Prin urmare, 
chiar şi datoria faţă de furnizorul care a acordat o extensie de 18 luni a termenului de 
decontare (17 luni de la sfârşitul perioadei de raportare), va fi încadrată în categoria 
datoriilor curente. 

 

Datorii curente: Furnizori 40.000 lei 

5. La 31.12.N se efectuaeză plata datoriei scadente printr-un credit în descoperire de 
cont: 
 

 

„Creditori diverşi” = „Conturi curente/Credit în descoperire de 
cont” 

20.000 lei 
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Potrivit normei IAS 1, creditele în descoperire de cont sunt considerate ca datorii 
curente întrucât aceastea urmeză, în mod normal, să fie decontate într-o perioadă de 
cel mult douăsprezece luni. De remarcat că norma IAS 1 precizează că aceste elemete 
nu sunt prezentate în categoria activelor de trezorerie (elemente de trezorerie negativă) 
aşa cum se întâlneşte, de exemplu, în practica raportării financiare americane. 

 

Datorii curente: Credite în descoperire de cont 20.000 lei 

 

CAP. III CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ŞI PERFORMANŢA ÎN TERMENI 
DE PROFITABILITATE 

 

1. Conţinutul contului de profit şi pierdere 

 

Definirea şi măsurarea profitului este una din problemele importante ale contabilităţii întrucât 
situaţiile financiare trebuie să permită, pe lângă evaluarea averii acţionarilor, şi măsurarea 
plusului de valoare adăugat acesteia care poate fi distribuit în favoarea proprietarilor de 
capital. În acest sens, sunt evaluate veniturile şi cheltuielile, respectiv, fluxurile valorice care 
majorează sau diminuează bogăţia acţionarilor. Profitul, stabilit ca o valoare reziduală, care 
ramâne după acoperirea cheltuielilor din venituri, măsoară tocmai imbogăţirea acţionarilor în 
cursul unei perioade: 

 

Venituri – Cheltuieli = +/- Rezultat,  

unde rezultatul este: 

Profit (+), dacă Venituri > Cheltuieli, sau 

Pierdere (-), dacă Venituri < Cheltuieli. 

 

Informaţii cu privire la veniturile, cheltuielile şi rezultatul unui exerciţiu sunt prezentate în 
contul de profit şi pierdere (income statement, engl.) şi permit evaluarea performanţei 
financiare a unei entităţi. 

 

Potrivit cadrului contabil conceptual al IASB, definirea veniturilor, cheltuielilor cât şi 
recunoaşterea rezultatului se realizează pe o bază bilanţieră (balance-sheet approach, engl.), 
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respectiv, veniturile şi cheltuielile sunt definite plecând de la conceptele bilanţiere de active, 
datorii şi capitaluri proprii. 

 

Veniturile (income, engl.) sunt creşteri de avantaje economice obţinute în cursul 
exerciţiului financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau diminuări de 
datorii care generează o creştere a capitalurilor proprii, alta decât cea provenind din 
aporturile acţionarilor. 

 

Cheltuielile (expenses, engl.) sunt diminuări de avantaje economice apărute în cursul 
exerciţiului financiar sub forma diminuărilor de active sau creşteri de datorii şi care 
au generat o micşorare a capitalurilor proprii, alta decât cea provenind din 
distribuirile către proprietarii de capital. 

 

În doctrina revizuită a IASB, nu mai este permisă calificarea unui element de venit sau de 
cheltuială ca fiind „extraordinar”. În acest sens norma contabilă IAS 1 interzice prezentarea 
veniturilor şi cheltuielilor ca elemente de natură extraordinară în contul de profit şi pierdere 
sau în notele explicative. Eliminarea conceptului de element „extraordinar” din doctrina IASB 
se bazează pe raţionamentul potrivit căruia elementele tratate ca „extraordinare” decurg din 
riscul normal al unei entităţi şi că „acest lucru nu trebuie să le garanteze prezentarea într-o 
secţiune separată a contului de profit şi pierdere” (IAS 1, BC 17). Din câte constatăm, în 
doctrina IASB s-a renunţat la distinţia ordinar-extraordinar în prezentarea elementelor din 
contul de profit şi pierdere, entităţile fiind încurajate să prezinte în această situaţie financiară o 
analiză a cheltuielilor utilizând o clasificare bazată fie pe natura cheltuielilor, fie pe destinaţia 
lor în cadrul entităţii. 

 

2. Clasificarea cheltuielilor după natură sau după funcţii şi structura contului de 
profit şi pierdere 

 

În funcţie de criteriul clasificaţiei cheltuielilor, există două modele de prezentare a contului 
de profit şi pierdere:  

a) prezentarea după natura economică a cheltuielilor (sau pe feluri de cheltuieli) 
b) prezentarea după destinaţia cheltuielilor în întreprindere (sau pe funcţii ale 

întreprinderii), numită şi metoda „costului vânzărilor”.  
 

Contul de profit şi pierdere după natura cheltuielilor prezintă cheltuielile agregate pe feluri 
de cheltuieli, după conţinutul lor economic, cum ar fi: cheltuieli cu materii prime, cheltuieli cu 
salariile şi alte avantaje acordate angajaţilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu amortizarea 
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etc., fără să se procedeze la o alocare a acestor cheltuieli pe funcţii ale întreprinderii, ca în 
modelul următor, aşa cumeste prezentat în anexa la IAS 1: 

Contul de profit şi pierdere  

la 31.12.N 

(prezentare după natura cheltuielilor) 

 

 N N-1 

Venituri 

Alte venituri 

Variaţia stocurilor de produse finite şi producţie în curs de 
execuţie 

Producţia realizată de entitate şi capitalizată 

Materii prime şi consumabile utilizate 

Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor  

Cheltuieli cu amortizarea 

Cheltuieli cu deprecierea imobilizărilor** 

Alte cheltuieli 

Costul finanţării 

Partea din rezultat pentru entităţile asociate*  

X 

X 

 

(X) 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

X 

X 

 

X 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

Profit brut (înainte de impozit) 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 

X 

X 

X 

X 

Rezultatul exerciţiului X X 

Atribuibil:  

- acţionarilor societăţii-mamă  

- interesului minoritar 

 

X 

X 

 

X 

X 

Rezultatul pe acţiune: 

- de bază 
- diluat 

 

X 

 

X 
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X X 

*Reprezintă partea din rezultat (profit sau pierdere) care poate fi atribuibilă acţionarilor 
entităţilor asociate, adică după deducerea impozitului şi a intereselor minoritare în entităţile 
asociate. 

** Într-un cont de profit şi pieredre în care cheltuielile sunt clasificate după natură, 
deprecierea imobilizărilor corporale trebuie prezentată ca un element-rând seprat. 

Varianta contului de profit şi pierdere după destinaţia cheltuielilor în întreprindere (sau pe 
funcţii ale întreprinderii) prezintă cheltuielile clasificate pe funcţiile care se pot identifica la 
nivelul unei entităţi. Se consideră că această prezentare a contului de profit şi pierdere 
răspunde mai bine nevoilor de informare ale utilizatorilor şi îndeosebi ale managerilor, 
deoarece oferă în mod direct informaţii utile în gestiunea firmei, însă are dezavantajul că 
poate prezenta şi un grad ridicat de subiectivitate deoarece repartizarea funcţională a 
cheltuielor se poate face pe baza unor criterii arbitrare, care implică utilizarea sporită a 
raţionamentului profesional. Într-o astfel de prezentare a contului de rezultate, principalele 
operaţii care formează activitatea curentă sunt grupate pe funcţii ale întreprinderii – care sunt 
privite ca centre de costuri, fiind furnizate informaţii privind costul funcţiei de 
exploatare/producţie (costul vânzărilor), costul funcţiei de vânzare (cheltuieli de distribuţie), 
costul funcţiei de conducere (cheltuieli de administraţie generală), costul funcţiei de cercetare-
dezvoltare (cheltuieli de cercetare-dezvoltare), costul funcţiei financiare (cheltuieli financiare) 
şi costul altor funcţiuni care pot fi individualizate la nivelul structurii organizatorice ale unei 
entităţi.  

Indiferent de nivelul dezvoltării funcţiilor, o entitate trebuie să-şi prezinte separat „costul 
vânzărilor”  de costurile celorlate funcţii, pentru a permite calculul indicatorului „marjei 
brute”, ca în modelul următor:  

Contul de profit şi pierdere la 31.12.N 

(prezentare funcţională a cheltuielilor) 

 N N-1 

Venituri  

Costul vânzărilor 

X 

(X) 

X 

(X) 

Marja brută X X 

Alte venituri 

Cheltuieli de distribuţie 

Cheltuieli de administraţie generală 

Alte cheltuieli 

X 

(X) 

(X) 

(X) 

X 

(X) 

(X) 

(X) 
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Cheltuieli financiare 

Partea din rezultat pentru entităţile asociate (*) 

Profit brut (înainte de impozit) 

Cheltuieli cu impozitul pe profit  

(X) 

X 

X 

(X) 

(X) 

X 

X 

(X) 

Rezultatul exerciţiului 

Repartizabil (atribuibil): 

- acţionarilor societăţii-mamă  

- interesului minoritar 

Rezultatul pe acţiune: 

- de bază 
- diluat 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

(*) Reprezintă partea din rezultat care poate fi atribuibilă acţionarilor entităţilor 
asociate, adică după deducerea impozitului şi a intereselor minoritare în entităţile 
asociate.  

Norma IAS 1 admite ambele forme de prezentare a contului de profit şi pierdere, managerii 
putând opta pentru acea metodă de clasificare a  cheltuielilor considerată că este mai relevantă 
şi mai credibilă. Totuşi, IAS 1 cere ca entităţie care prezintă contul profit şi pierdere cu 
cheltuielile clasificate pe funcţii ale întreprinderii să prezinte informaţii suplimentare în notele 
explicative privind natura economică a acestor cheltuieli (inclusiv cheltuielile cu amortizarea 
şi deprecierea activelor şi cheltuielile cu avantajele acordate angajaţilor). Această comunicare 
suplimentară se justifică prin faptul că informaţiile privind natura economică a cheltuielilor 
sunt utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de trezorerie. 

Norma IAS 1 doar încurajează, şi nu obligă, companiile să prezinte o analiză a cheltuielilor 
după natură sau după funcţii în contul de profit şi pierdere. Prin urmare, unele companii pot să 
prezinte o analiză mixtă a cheltuielilor în contul de profit şi pierdere, atâta timp cât în note 
sunt prezentate analizele după funcţii şi după natura cheltuielilor. 

Majoritatea companiilor aleg, însă, să prezinte o analiză a cheltuielilor după funcţii (cel mai 
frecvent) sau după natură în contul de profit şi pierdere, urmând ca în note să prezinte analiza 
cheltuielilor în funcţie de celălalt criteriu de clasificare.  

 

 Exerciții pentru autoevaluare  
1. Prezentați diferența dintre fluxurile de venituri și cele de cheltuieli. 
2. Care sunt modele de prezentare a contului de profit şi pierdere în funcţie de criteriul 

clasificaţiei cheltuielilor? 
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3.  Cheltuielile cu amortizarea din contul de profit și pierdere corespund  unei prezentări 
funcționale cheltuielilor? 

4. Care sunt avantajeleprezentării contului de profit şi pierdere după destinaţia cheltuielilor? 
5. Cărei funcții a întreprinderii îi corespunde costul vânzărilor din prezentarea funcțională a 

contului de profit şi pierdere?  

 

 Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare 

 

1. Veniturile reprezintă creşteri de avantaje economice obţinute în cursul exerciţiului 
financiar sub forma intrărilor sau creşterilor de active sau diminuări de datorii care 
generează o creştere a capitalurilor proprii, alta decât cea provenind din aporturile 
acţionarilor iar cheltuielile sunt diminuări de avantaje economice apărute în cursul 
exerciţiului financiar sub forma diminuărilor de active sau creşteri de datorii şi care au 
generat o micşorare a capitalurilor proprii (alta decât cea provenind din distribuirile către 
proprietarii de capital). 

2. Nu, cheltuielile cu amortizarea reprezintă cheltuieli după natura lor și nu corespund unei 
prezentări funcționale a cheltuielilor deoarece nu sunt aferente unei funcţii a 
întreprinderii.  

3. În funcţie de criteriul clasificaţiei cheltuielilor, există două modele de prezentare a 
contului de profit şi pierdere:  

a) prezentarea după natura economică a cheltuielilor (sau pe feluri de cheltuieli);  
b) prezentarea după destinaţia cheltuielilor în întreprindere (sau pe funcţii ale 

întreprinderii), numită şi metoda „costului vânzărilor”.  
4. Varianta contului de profit şi pierdere după destinaţia cheltuielilor în întreprindere 

prezintă avantajul că răspunde mai bine nevoilor de informare ale utilizatorilor şi 
îndeosebi ale managerilor, deoarece oferă în mod direct informaţii utile în gestiunea 
firmei. 

5. Costul vânzărilor din prezentarea funcțională a contului de profit şi pierdere corespunde 
costului funcţiei de exploatare/producţie.   

 

 

 

CAP: IV  SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII ȘI 
RAPORTAREA INFORMAŢIILOR PRIVIND TRANZACŢIILE CU PROPRIETARII 

 

Conţinutul şi structura situaţiei variaţiei capitalurilor proprii 
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Norma IAS 1 revizuită cere unei entităţi să prezinte în situaţia variaţiei capitalurilor proprii 
toate modificările survenite în cursul exerciţiului în capitalurile proprii ca urmare a 
tranzacţiilor cu acţionarii, spre deoasebire norma IAS 1 anterioară care permitea raportarea 
tuturor modificărilor survenite în capitalurile proprii, inclusiv cele legate de performanţă. 

Norma IAS 1 revizuită (par. 109) reiterează distincţia teoretică între cele două tipuri de 
modificări ale capitalurilor proprii: cele legate de performanţă şi cele legate de tranzacţiile cu 
acţionarii, distincţii prezentate, de altfel, şi în normai IAS 1 înainte de ultima revizuire (par. 
98). În acest sens se observă faptul că modificarea capitalurilor proprii între două date de 
raportare reflectă creşterea sau reducerea activului net în cursul perioadei. Şi, de asemenea, 
că, exceptând „modificările rezultate din tranzacţiile cu acţionarii care se manifestă în 
calitatea lor de acţionari (cum ar fi contribuţiile de capital propriu, rascumpărarea 
instrumentelor de capital propriu ale entităţii şi dividendele) şi costurile tranzacţiilor legate 
direct de astfel de operaţiuni, modificarea globală a capitalurilor proprii în cursul unei 
perioade reprezintă suma totală a veniturilor şi cheltuielilor, inclusiv câştigurile şi pierderile 
generate de activităţile entităţii în cursul perioadei (fie că acele elemenete de venituri şi 
cheltuieli sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere sau direct ca modificări în 
capitalurile proprii). 

Norma IAS 1 revizuită (par. 110) clarifică faptul că ajustările elementelor de capitaluri proprii 
ale perioadelor anterioare (corectări de erori sau schimbări de politici contabile), efectuate în 
conformitate cu norma IAS 8, nu sunt modificări ale capitalurilor proprii, ci ajustări ale 
soldurilor iniţiale ale elementelor de capitaluri prorpii (în principal ale rezultatului reportat). 
Aşa cum prescrie norma IAS 1 revizuită (par. 106(b)) o entitate trebuie să prezinte separat 
efectul ajustărilor aferente corectărilor de erori (retratări retrospective: retrospective 
restatements, engl.) şi, respectiv, ajustările legate de schimbări de politici contabile (aplicări 
retrospective: retrospective applications, engl.). Aceste ajustări trebuie raportate pentru 
fiecare perioadă anterioară şi pentru începutul perioadei. 

Aşa cum s-a discutat în paragraful 1.1 al acestui capitol, norma IAS 1 revizuită interzice 
prezentarea informaţiilor referitoare la dividendele recunoscute ca distribuiri către 
proprietari în situaţia rezultatului global sau în contul de profit şi pierdere (dacă este 
întocmit). Şi aceasta deoarece în situaţia rezultatului global sau în contul de profit şi pierdere 
(dacă este întocmit) sunt prezentate madificări ale capitalurilor proprii care nu sunt generate 
de tranzacţii cu acionarii. Prin urmare norma IAS 1 revizuită (par. 107) prescrie că o entitate 
va prezenta valoarea dividendelor recunoscute ca distribuiri către acţionari în cursul 
exerciţiului, şi suma aferentă pe acţiune în situaţia variaţiei capitalurilor proprii sau în note. 

 

 Exerciții pentru autoevaluare  
1. Care sunt informațiile ce trebuie prezentate în situaţia variaţiei capitalurilor proprii 

conform IAS 1 ?  
2. Care sunt cauzele modificării capitalurilor proprii ale unei entități? 
3. Unde se raportează valoarea dividendelor recunoscute ca distribuiri către acţionari în 

cursul exerciţiului, şi suma aferentă pe acţiune?  



25 
 

4. Cum sunt tratate din punct de vedere contabil ajustările elementelor de capitaluri 
proprii ale perioadelor anterioare (corectări de erori sau schimbări de politici 
contabile)? 

 Răspunsuri și comentarii la testele de autoevaluare: 

1. În situaţia variaţiei capitalurilor proprii, conform IAS 1, trebuie prezentate toate 
modificările survenite în cursul exerciţiului în capitalurile proprii ale entității ca urmare a 
tranzacţiilor cu acţionarii. 

2. Se face distincţia între  două tipuri de cauze care generează modificări ale capitalurilor 
proprii: cele legate de performanţă şi cele legate de tranzacţiile cu acţionarii. 

3. O entitate va prezenta valoarea dividendelor recunoscute ca distribuiri către acţionari în 
cursul exerciţiului, şi suma aferentă pe acţiune în situaţia variaţiei capitalurilor proprii sau 
în note. 

4. Ajustările elementelor de capitaluri proprii ale perioadelor anterioare (corectări de erori 
sau schimbări de politici contabile) nu sunt modificări ale capitalurilor proprii, ci ajustări 
ale soldurilor iniţiale ale elementelor de capitaluri prorpii (în principal ale rezultatului 
reportat). 

CAP. V: SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE ŞI ANALIZA 
LICHIDITĂŢILOR FIRMEI 

1. Nevoia de informații privind lichiditățile firmei 

Tabloul fluxurilor de trezorerie (statement of cash flowst, engl.) s-a impus ca un 
instrument de apreciere a performanţei firmei de dată relativ recentă (în ultimii 20-30 de 
ani), odată cu conştientizarea limitelor informaţionale ale contului de rezultate. Şi anume, 
deşi investitorii îşi bazează deciziile de investire pe informaţii legate de rentabilitate, au 
existat situaţii în care doar informaţiile legate de profit nu au fost suficiente pentru a 
evalua corect performanţele unei firme şi a realiza un plasament eficient. 

 

Astfel, au existat cazuri în care întreprinderi care au obţinut profit nu au dispus de lichidităţi 
pentru a-şi plăti impozitul pe profit, salariile personalului sau dividendele cuvenite 
acţionarilor. În asemenea cazuri, deşi a existat o bună gestiune a cheltuielilor şi veniturilor 
care a generat profit, managementul firmei a gestionat defectuos fluxurile de trezorerie, 
astfel încât nu a reuşit să procure lichidităţi pe măsura nevoilor de plată. Prin urmare, 
acţionarii actuali sau potenţiali au devenit din ce în ce mai interesaţi de informaţiile privind 
capacitatea întreprinderii de a plăti dividende viitoare, decât de profitul contabil prezent. 

 

Un alt motiv pentru care performanţa firmei nu mai poate fi evaluată numai în termeni de 
rentabilitate, este şi faptul că, în condiţiile practicării unei contabilităţi de angajamente, 
veniturile şi cheltuielile unei firme sunt supuse unor evaluări contabile subiective. În sprijinul 
celor spuse, propunem spre discuţie următorul exemplu: 
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Exemplu: Două întreprinderi A şi B care prestează servicii de taximetrie şi care sunt identice 
din toate punctele de vedere, au obţinut în cursul anului N următoarele rezultate: 

- lei - 

 A B 
Venituri din prestări de servicii  900.000 900.000 
Cheltuieli cu salariile şi 
asimilate 

(200.000) (200.000) 

Cheltuieli cu amortizarea (100.000) (500.000) 
Rezultat brut (profit) 600.000 200.000 

 

Cheltuielile cu amortizarea sunt diferite deoarece firma A amortizează linear mijloacele de 
transport, iar firma B foloseşte metoda accelerată. 

Dacă analizăm performanţa celor două firme pe baza contului de profit şi pierdere, constatăm 
că firma A este cea mai performantă. Însă, o astfel de analiză poate fi înşelătoare întrucât, 
după cum se vede, diferenţa este dată de folosirea unor metode diferite de amortizare. Prin 
urmare, viziunea asupra performanţei trebuie completată cu o anliză a încasărilor şi plăţilor, 
care au o determinare obiectivă, nefiind influenţate de politicile contabile ale firmei (metode 
de evaluare a stocurilor, metode de amortizare a imobilizărilor, ajustări pentru depreciere). Or, 
în termeni de lichiditate, firmele A şi B sunt la fel de performante: 

- lei - 

 A B 
Încasări din prestări de servicii  900.000 900.000 
Plăţi privind salariile (200.000) (200.000)
Flux net de trezorerie 700.000 700.000 

 

Lipsa de încredere a investitorilor în evaluările subiective prezentate în contul de profit şi 
pierdere a fost determinată de numerose situaţii concrete în care profitul raportat de companii 
a eşuat în prezentarea performanţelor lor reale. Este cazul firmei Oracle care în anii 1980 a 
raportat profituri importante datorită practicări unei politice agresivă de recunoaştere a 
veniturilor pentru produse care nu erau livrate şi care, în final, s-au dovedit a fi nevandabile. 
Cu toate acestea, valenţele informative ale contului de rezultate nu trebuie ignorate1 ci doar 

                                                            
1 În exemplul de mai sus, informaţia furnizată de contul de profit şi pierdere poate fi foarte relevantă, în cazul în 
care amortizarea accelerată exprimă o uzură mai mare a mijloacelor de transport. În aceste condiţii, firma B este 
mai puţin performantă decât firma A, deoarece a reuşit să vândă şi să încaseze servicii de acceeaşi valoare ca şi 
firma A, însă cu o mai mare uzură (fizică sau morală) a activelor sale. 
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corelate cu o manieră obiectivă de evaluare a performanţelor, şi anume prin intermediul 
trezoreriei. 

 

Plecând de la informaţiile furnizate de tabloul fluxurilor de trezorerie, utilizatorii situaţiilor 
financiare estimează capacitatea întreprinderii de a genera lichidităţi viitoare. În funcţie de 
datele furnizate de tabloul de trezorerie, managerii îşi stabilesc politica de dividende şi îşi 
planifică deciziile strategice privind investiţiile şi finanţarea întreprinderii. 

Utilizatorii externi, cum sunt acţionarii şi creditorii, folosesc tabloul fluxurilor de trezorerie 
pentru a evalua lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii pe care o finanţează, respectiv 
capacitatea întreprinderii de a-şi onora plăţile cu scadenţă mai mică sau mai mare de un an 
(datorii pe termen scurt, mediu şi lung), cum sunt dividendele, împrumuturile şi dobânzile 
aferente. 

2 Noţiuni specifice şi arhitectura situaţiei fluxurilor de trezorerie 

Situaţia financiară care prezintă informaţii privind fluxurile de numerar, adică încasările şi 
plăţile efectuate de o întreprindere în cursul unui an, este tabloul fluxurilor de trezorerie. 
Acest tablou este construit plecând de la noţiunile de 

 trezorerie (cash and cash equivalents , engl.) şi 
 fluxuri de trezorerie (cash-flows, engl.). 

 

În accepţiunea normei IAS 7, prin trezoreria întreprinderii se înţelege ansamblul de 
lichidităţi şi echivalente de lichidităţi de care dispune firma. 

 

Lichidităţile (cash, engl.) se referă la disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere. 
 

Echivalentele de lichidităţi (cash equivalents, engl.) sunt plasamente pe termen scurt (sub 
3 luni) cu grad mare de lichiditate, care se pot converti uşor în sume cunoscute şi al căror 
risc de fluctuaţie valorică este nesemnificativ. 

 

În categoria echivalentelor de lichidităţi se includ: depozite bancare la termen , certificate de 
depozit, bonuri de tezaur emise de guvern etc, toate cu scadenţă de până la trei luni. 
Echivalentele de lichidităţi trebuie disociate de alte investiţii financiare pe termen scurt, cu 
toate că o astfel de operaţiune este destul de didicilă, întrucât, în mod practic, este destul de 
greu de disociat activitatea de investiţii a unei firme de ceea ce se numeşte “managementul 
trezoreriei”. Drept urmare, vor trebui considerate echivalente de lichidităţi doar acele resurse 
financiare deţinute în scopul îndeplinirii angajamentelor pe termen scurt şi nu pentru investiţii 
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sau în alte scopuri. De exemplu, un bon de tezaur achiziţionat acum 3 ani ajuns la o scadenţă 
de 3 luni la data întocmirii situaţiilor financiare nu va fi considerat echivalent de trezorerie, 
importantă fiind data achiziţiei. Cu toate acestea, nu se poate stabili foarte clar un criteriu 
privind scadenţa, de exemplu 3 luni de la data achiziţiei, deoarece diverse companii pot face 
distincţie între managementul trezoreiei şi activitatea de investiţii bazându-se pe alte limite de 
timp.  

Potrivit normei IAS 7 (par. 48), dacă există sume semnificative de lichidităţi şi echivalente de 
lichidităţi deţinute de o entitate, dar a căror utilizare de către grup este restrictionată, acestea 
trebuie prezentate distinct împreună cu un comentariu al managementului care să explice 
circumstanţele acestei restricţii. 

 

Prin fluxuri de trezorerie norma IAS 7 înţelege ansamblul de intrări (fluxuri pozitive, 
încasări – cash inflows, engl.) şi ieşiri (fluxuri negative, plăţi – cash outflows, engl.) de 
lichidităţi sau echivalente de lichidităţi, aferente unei perioade. Diferenţa între fluxurile 
pozitive şi cele negative reprezintă fluxul net de trezorerie (net cash flow, engl.), care poate fi 
pozitiv (dacă intrările de fonduri sunt mai mari decât ieşirile), caz în care exprimă 
disponibilităţile băneşti pentru efectuarea plăţilor imediate; sau negativ (dacă intrările de 
fonduri sunt mai mici decât ieşirile), caz în care este vorba de o diminuare a numerarului de 
care dispune firma. 

 

Lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi au aceeaşi natură iar transferurile dintr-o categorie 
în alta nu sunt considerate plăţi sau încasări, deoarece se consideră că acestea fac parte din 
managementul trezoreriei. Astfel tranzacţii precum depunerea numerarului în caserie sau 
achiziţia de timbre poştale reprezintă mişcări în interiorul trezoreriei şi nu vor afecta fluxul 
net de trezorerie (IAS 7, par. 9) 

Tot în această categorie a tranzacţiilor care nu afectează situaţia fluxurilor de trezorerie se 
includ toate operaţiunile care nu generează încasări sau plăţi, cum ar fi, de exemplu, achiziţia 
unui utilaj pe credit comercial; creşterea capitalului social prin aport în natură etc. (IAS 7, par. 
43) 

3. Clasificarea fluxurilor de trezorerie 

Prin urmare, în accepţiunea normei IAS 7, situaţia fluxurilor de trezorerie vizează explicarea 
variaţiei soldului de trezorerie (lichidităţi şi echivalente de lichidităţi) între doi ani consecutivi 
prin detalierea fluxurilor de trezorerie, clasificate în funcţie de activitatea care le-a generat, şi 
anume: 

a) activitatea de exploatare (operating activities, engl.); 
b) activitatea de investiţii (investing activities, engl.); 
c) activitatea de finanţare (financing activities, engl.). 
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a) Fluxurile de trezorerie ale activităţii de exploatare: includ efectele monetare (încasările şi 
plăţile) ale operaţiilor curente ale întreprinderii care contribuie la formarea rezultatului din 
exploatare; în termenii normei IAS 7, acestea sunt fluxurile rezultate din principalele 
activităţi generatoare de venituri. 

Exemple de fluxuri de trezorerie ale activităţii de exploatare: 

 încasări din vânzarea mărfurilor, produselor şi serviciilor;  
 încasări din chirii, onorarii, comisioane; 
 plata cumpărărilor de stocuri şi alte consumaţii provente de la terţi (energie, 

apă, gaze, servicii etc.) 
 plăţi în favoarea personalului; 
 plăţi către furnizori, etc. 

Norma IAS 7 consideră că informaţiile legate de fluxurile de trezorerie generate de activitatea 
de exploatare sunt un indicator cheie pentru aprecierea capacităţii unei firmei de a genera 
suficiente lichidităţi pentru a putea rambursa împrumuturi, a-şi menţine capacitatea 
productivă, a plăti dividende şi a efectua investiţii fără a apela la surse externe de finanţare. 

Un flux net negativ din activitatea de exploatare indică un dezechilibru al trezoreriei firmei, 
întrucât încasările obţinute din vânzările aferente activităţii principale ale firmei sunt 
insuficiente pentru acoperirea plăţilor curente. Într-o asemnea situaţie, finanţarea activităţii 
curente se va asigura prin recursul la surse externe (care necesită costuri suplimentare) sau 
prin operaţiuni de dezinvestire (care pot diminua capacitatea productivă a întreprinderii). 

b) Fluxurile de trezorerie ale activităţii de investiţii: cuprind efectele monetare ale achiziţiilor 
şi vânzărilor de active imobilizate şi a plasamentelor pe termen scurt (altele decât 
echivalentele de lichidităţi), cum sunt:  

 plăţi efectuate pentru achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale;  
 încasări care decurg din vânzarea imobilizărilor corporale şi necorporale; 
 plăţi efectuate pentru achiziţia de titluri de participare; 
 încasări de vânzări de titluri de participare; 
 plăţi pentru achiziţia de titluri de plasament (care nu sunt echivalente de 

lichidităţi); 
 încasări din vânzarea titlurilor de plasament (care nu sunt echivalente de 

lichidităţi); 
 împrumuturi acordate altor entităţi; 
 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate etc. 

Informaţiile legate de fluxurile de trezorerie generate de activitatea de investiţii sunt 
importante întrucât arată dacă au fost efectuate investiţii care urmează să genereze beneficii 
economice în viitor. Un flux net pozitiv din activitatea de investiţii expirmă un proces de 
dezinvestire la nivelul firmei, care semnalează fie lipsa de lichidităţi necesare pentru 
activitatea curentă, fie o restructurare a capacităţii productive. 

Potrivit normei IAS 7 (par. 39-42), fluxurile de trezorerie globale provenite din achiziţiile şi 
cedările de filiale şi alte unităţi de afaceri trebuie să fie prezentate separat şi clasificate ca 
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activităţi de investiţii. Pentru astfel de achiziţii şi înstrăinări, companiile trebuie să prezinte 
cumulativ în cursul perioadei, următoarele informaţii: 

(a) contraprestaţia totală aferentă achiziţiei sau cedării; 
(b) ponderea din contraprestaţia aferentă achiziţiei sau cedării, primită sub formă de 

lichidităţi şi echivalente de lichidităţi; 
(c) valoarea lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi din filiala sau unitatea 

achiziţionată sau cedată, după caz; şi 
(d) suma activelor şi datoriilor altele decât lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi din 

filiala sau unitatea achiziţionată sau cedată, sintetizată pe fiecare categorie principală. 
Suma totală a lichidităţilor plătite sau încasate drept contraprestaţie aferentă achiziţiilor sau 
vânzărilor de filiale sau alte entităţi de afaceri este raportată în situaţia fluxurilor de trezorerie 
la o valoare netă, după deducerea lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi achiziţionate sau 
vândute. Efectele fluxurilor de trezorerie ale vânzărilor nu sunt deduse din cele ale 
achiziţiilor. Prin urmare, o entitate trebuie să prezinte informaţii distincte aferente achiziţiilor, 
pe de o parte, şi vânzărilor de filiale şi alte unităţi de afaceri, pe de altă parte. 

c) Fluxurile de trezorerie ale activităţii de finanţare: includ consecinţele monetare ale 
operaţiilor care provoacă modificări în mărimea şi structura capitalurilor proprii şi a 
datoriilor întreprinderii, cum sunt:  

 încasări din emisiunea de acţiuni, obligaţiuni, şi alte titluri financiare; 
 plăţi pentru răscumpărarea acţiunilor proprii şi a titlurilor de împrumut etc. 

Informaţiile legate de fluxurile de trezorerie degajate de activitatea de finanţare sunt utile 
întrucât permit estimarea sumelor ce urmează a fi plătite furnizorilor de fonduri (investitorilor 
sau finanţatorilor externi). Un flux net pozitiv generat de activitatea de finanţare arată că în 
cursul exerciţiului financiar firma a recurs la procurarea de fonduri (din surse interne sau 
externe) necesare fie pentru a-şi acoperi deficitul de trezorerie din exploatare, fie pentru a 
susţine un proces de investire. 

Prezentarea dobânzilor, dividendelor, impozitului pe profit şi a altor elemente 
semnificative 

Pe lângă aceste fluxuri care se pot clasifica fără dificultate ca fiind generate de activitatea de 
exploatare, investiţii sau finanţare, există şi fluxuri pentru care nu există un consens la nivelul 
doctrinei contabile, prin urmare nici norma IAS 7 nu oferă o soluţie tranşantă. 

Este cazul fluxurilor privind dividendele plătite sau încasate, a dobânzilor plătite sau încasate 
şi a impozitului pe profit plătit, după cum urmează: 

Dobânzile încasate sau plătite şi dividende primite pot fi incluse în cadrul operaţiunilor de 
exploatare, întrucât acestea intră în calculul rezultatului net. Prin urmare, o astfel de 
clasificare ar uşura înţelegerea diferenţelor între profitul net raportat şi fluxul net de trezorerie 
degajat de activitatea de exploatare. Cu toate ecestea, dobânzile plătite pot fi considerate 
fluxuri ale ale activităţii de finanţare, întrucât reprezintă costuri ale finanţării, iar dobânzile 
încasate şi dividende primite pot fi clasificate şi ca fluxuri ale activităţii de investiţii, 
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întrucât reprezintă remunerarea unor investiţii (acordarea unor împrumuturi sau achiziţia de 
titluri de participare). 

Dividendele plătite pot fi clasificate fie ca fluxuri ale activităţii de finanţare, deoarece 
reprezintă costuri ale finanţări, dar şi ca fluxuri ale activităţii de exploatare, pentru a putea 
permite investitorilor să evalueze capacitatea întreprinderii de a acoperi costurile finanţării din 
trezoreria generată de operaţiunile de exploatare. 

Fluxurile de trezorerie legate de impozitul pe profit trebuie incluse în categoria fluxurilor 
generate de activitatea de exploatare, doar în condiţiile în care nu pot fi atribuite operaţiunilor 
de investiţii sau finanţare. O asemenea soluţie este acceptabilă întrucât în practică, deşi 
cheltuiala cu impozitul pe profit poate fi uşor asociată cu operaţiunile de investiţii sau 
finanţare, plăţile aferente privind impozitul pe profit sunt adeseori imposibil de asociat unui 
anumit tip de activitate şi pot surveni în alte perioade decât operaţiunea generatoare de profit 
impozabil. 

Dificultăţile legate de clasificarea acestor fluxuri în funcţie de activitatea generatoare 
determină o lipsă de comparabilitate a informaţiilor contabile furnizate prin intermediul 
situaţiei fluxurilor de trezorerie. Tocmai de aceea, norma IAS 7 cere ca toate aceste fluxuri să 
fie prezentate separat2 pentru a permite eventuale retratări în vederea realizării 
comparabilităţii între diferite întreprinderi. În ceea ce priveşte comparabilitatea în timp, norma 
IAS 7 cere ca în cazul fluxurilor de trezorerie legate de dobânzi şi dividende să se menţină 
aceeaşi politică de raportare de la un exerciţiu financiar la altul (par. 31) 

Având în vedere că norma IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” prescrie ca natura şi 
valoarea unor elemente semnificative pentru înţelegerea poziţiei financiare şi a 
performanţelor unei firme să fie prezentate distinct în cadrul situaţiilor financiare. În 
consecinţă, şi în tabloul fluxurilor de trezorerie informaţii despre fluxuri de trezorerie 
semnificative pot fi prezentate distinct, cu condiţia ca acestea să fie clasificate după natura lor 
ca aparţinând activităţilor de exploatare, investiţii sau finanţare3. 

4. Structura ilustrativă a situaţiei fluxurilor de trezorerie 

Norma IAS 7 nu solicită prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie într-un format standard, 
însă din exemplele oferite se poate deduce o structură orientativă, după cum urmează: 

 

 

Situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiun încheiat  

                                                            
2 În cazul impozitului pe profit, dacă fluxurile de trezorerie au fost alocate în cadrul mai multor categorii de 
activităţi, suma totală a impozitului pe profit plătit trebuie prezentată distinct. 
3 Înainte de revizuirea standardelor IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” şi IAS 8 „Politici contabile, 
schimbări de estimări şi erori” din decembrie 2003, când a fost eliminat conceptul de element extraordinar, 
norma IAS 7 cerea ca plăţile sau încasările generate de un element extraordinar să fie prezentate distinct în 
cadrul activităţilor de exploatare, investiţii sau finanţare. 
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la data de 31.12.N 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 
Încasări din vânzări de bunuri şi prestări de servicii + 
Încasări din redevenţe, onorarii, comisioane şi din alte venituri de exploatare + 
- Plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii – 
- Plăţi către şi în numele salariaţilor – 
- Dobânzi plătite (pot fi prezentate şi ca fluxuri ale activităţii de finanţare) – 
- Dividende plătite (pot fi prezentate şi ca fluxuri ale activităţii de finanţare) – 
Dobânzi încasate (pot fi prezentate şi ca fluxuri ale activităţii de investiţii) + 
Dividende încasate (pot fi prezentate şi ca fluxuri ale activităţii de investiţii) + 
- Impozit pe profit plătit (poate fi partajat între activităţile de exploatare, 

investiţii sau finanţare) 
– 

=  +/- Flux net de trezorerie generat de activitatea de exploatare (1) + / – 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii
- Plăţi privind achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale – 
Încasări din vânzări de imobilizări corporale şi necorporale + 
- Plăţi privind din vânzări de titluir de participare şi de plasament (altele decât 

cele clasificate ca echivalente de trezorerie) 
– 

Încasări din vânzări de titluir de participare şi de plasament (altele decât cele 
clasificate ca echivalente de trezorerie) 

+ 

- Plăţi privind împrumuturile acordate terţilor – 
Încasări din împrumuturi acordate terţilor + 
- Plăţi legate de contracte futures, forward, swap sau contracte de opţiuni* – 
Încasări legate de contracte futures, forward, swap sau contracte de opţiuni + 
= +/- Flux net de trezorerie generat de activitatea de investiţii (2) + / – 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare
Încasări din emisiunea de acţiuni + 
- Plăţi privind achiziţia/răscumpărarea acţiunilor proprii – 
Încasări din emisiunea de obligaţiuni, credite bacare, ipoteci şi alte 

împrumuturi 
+ 

- Plăţi privind rambursări de împrumuturi diverse – 
- Plăţi efectuate în numele unui contract de leasing financiar – 
= +/- Flux net de trezorerie generat de activitatea de finanţare (3) + / – 

Flux net total (4) = (1) + (2) + (3) + / – 
Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 01.01.N (5) + 
Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 31.12.N (6) = (5) + (4) + 
* Potrivit normei IAS 7 (par. 16), dacă un astfel de contract este contabilizat ca o operaţiune 

de acoperire a unei poziţii identificabile, atunci fluxurile de trezorerie legate de acest 
contract sunt clasificate în aceeaşi manieră ca şi fluxurile de trezorerie aferente poziţiei 
acoperite. Altfel spus, fluxurile generate de instrumente de acoperire vor fi clasificate în 
cadrul operaţiunilor de exploatare, investiţii sau finanţare în funcţie de clasificarea fluxurilor 
generate de elementul acoperit. Deşi terminologia normei IAS 7 nu a fost actualizată pentru 
a lua în calcul norma IAS 39, aceasta nu ar trebui să schimbe tratamentul acestor contracte 
în situaţia fluxurilor de trezorerie atunci când sunt contabilizate ca operaţiuni de acoperire a 
valorii juste sau a fluxurilor de trezorerie potrivit normei IAS 39 (Ghid de Implementare, 
par. G.2). 
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5. Metode de întocmire a situaţiei fluxurilor de trezorerie 

Situaţia fluxurilor de trezorerie se poate întocmi prin două metode: 

 metoda directă – aplicabilă fluxurilor de trezorerie generate de către toate cele trei 
tipuri de activităţi (exploatare, investiţii şi finanţare); sau 

 metoda indirectă – aplicabilă doar fluxurilor de trezorerie generate de activitatea de 
exploatare. 

 

Metoda directă  

Metoda directă presupune prezentarea fluxurilor de trezorerie degajate de întreprindere în 
valori brute. Adică, nu sunt permise compensările între fluxurile de trezorerie pozitive 
(încasări) şi cele negative (plăţi) şi prezentarea unei valori nete. De exemplu, în cazul în care 
în cursul unui exerciţiu financiar se încasează un credit bancar în valoare de 100 lei şi se 
rambursează o rată de 20 lei, nu este permisă prezentarea în tabloul fluxurilor de trezorerie a 
unei încasări nete de 80 lei. Soluţia corectă de raportare este în valori brute, după cum 
urmează: 

Încasări din credite bancare 100 lei 
- Plăţi privind rambursări de credite bancare (20) lei 

 

Norma IAS 7 (par. 22) permite prezentarea pe o bază netă doar pentru anumite încasări şi 
plăţi, şi anume: 

 plăţile şi încasările în numerar efectuate în numele clienţilor, atunci când fluxurile de 
trezorerie reflectă, mai degrabă, activităţile clientului decât pe cele ale companiei. 
Exemple de astfel de plăţi şi încasări pot fi (par. 23): 

- acceptarea şi rambursarea depozitelor la vedere ale unei bănci;  
- fondurile deţinute pentru clienţi de către o entitate de investiţii; şi 
- chiriile încasate în numele proprietarilor de imobile şi plătite acestora. 

 plăţile şi încasările în numerar pentru elementele pentru care rulajul este rapid, sumele 
sunt mari, iar termenul de scadenţă este scurt. Astfel de încasări şi plăţi sunt avansurile 
făcute pentru rambursarea: 

- valorilor capitalului aferent clienţilor care folosesc cărţi de credit; 
- achiziţiei şi cedării de investiţii; 
- altor împrumuturi pe termen scurt, de exemplu, acelea care au un termen de 

scadenţă de trei luni sau mai puţin (par. 23). 
 

În cazul aplicării metodei directe, informaţiile legate de fluxurile brute de trezorerie pot fi 
obţinute prin două modalităţi, şi anume: 

1) direct din sistemul informaţional contabil – modalitate numită în continuare logica 
directă; sau 

2) prin ajustarea elementelor de cheltuieli şi venituri cu: 
i. variaţia activelor şi datoriilor; 

ii. alte elemenete ce nu au impact asupra trezoreriei; 
iii. alte elemente care nu sunt legate de fluxul de trezorerie determinat,  
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modalitate numită logica reziduală. 

 

Aplicarea metodei directe prin logica directă presupune preluarea informaţiilor legate de 
fluxurile brute de trezorerie direct din sistemul informaţional contabil. Altfel spus, din 
interiorul întreprinderii, preparatorii de conturi ştiu valorile fluxurilor de trezorerie generate în 
cursul unui exerciţiu financiar, pe care doar le regrupează pe activităţile de exploatare, 
investiţii şi finanţare. 

Metoda indirectă 

Metoda indirectă este aplicabilă doar fluxurilor de trezorerie degajate de activitatea de 
exploatare şi are la bază tot o logică reziduală. Altfel spus, informaţiile nu sunt obţinute direct 
din sistemul informaţional contabil, ci se apelează la calcule extracontabile, cunoscându-se 
logica organizării contabilităţii din perspectiva întocmirii unui bilanţ şi a unui cont de profit şi 
pierdere. 

 

Spre deosebire de metoda directă, care chiar şi atunci când utilizează logica reziduală vizează 
determinarea fiecărui flux brut de trezorerie, metoda indirectă urmăreşte doar calculul 
fluxului net generat de activitatea de exploatare. Cu alte cuvinte, prin aplicarea metodei 
indirecte utilizatorii nu vor mai avea informaţii cu privire la fluxuri de trezorerie particulare, 
cum ar fi: încasări provenite de la clienţi, plăţi către furnizori, plăţi salariale etc., ci doar cu 
privire la fluxul net degajat de activitatea de exploatare. 

Fluxul net degajat de activitatea de exploatare se calculează prin ajustarea rezultatului înaintea 
impozitării cu: 

1) elementele de cheltuieli şi venituri care nu au impact asupra trezoreriei (cum ar 
fi: amortizările şi provizioanele, impozitele amânate, câştiguri sau pierderi 
nerealizate din diferenţe de curs valutar etc.); 

2) elementele de cheltuieli şi venituri care nu aparţin exploatării (cum ar fi: 
veniturile sau cheltuielile privind cedarea activelor imobilizate, venituri din 
dobânzi şi dividende, cheltuieli privind dobânzile etc.); 

3) variaţia activelor şi datoriilor de exploatare (cum ar fi: stocuri, clienţi, furnizori, 
datorii salariale, venituri sau cheltuielile în avans legate de exploatare etc.) 

4)  
În ceea ce priveşte fluxurile de încasări şi plăţi legate de dobânzi, dividende, impozit pe profit, 
acestea, conform prevederilor explicite ale normei IAS 7, trebuie prezentate distinct în tabloul 
fluxurilor de trezorerie. Prin urmare, chiar dacă se decide includerea lor în cadrul activităţii de 
exploatare, acestea nu vor putea cădea sub incidenţa metodei indirecte (nu vor fi comasate în 
calculul fluxului net degajat de activitatea de exploatare), ci vor fi prezentate tot conform 
metodei directe: ca fluxuri de trezorerie în valoare brută (de exemplu: dobânzi încasate, 
dividende plătite etc.), după cum urmează: 
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6. Incidenţa fluxurilor în monedă străină asupra tabloului fluxurilor de trezorerie 

Fluxurile de trezorerie în monedă străină sunt înregistrate în moneda funcţională a 
întreprinderii (moneda mediului economic primar în care firma îşi desfăşoară activitatea) la 
cursul de schimb de la data încasării sau plăţii. Conversia fluxurilor de trezorerie înregistrate 
în cursul unei perioade se poate face şi folosind un curs care să aproximeze cursul efectiv, 
cum ar fi un curs de schimb mediu ponderat. 

Lichidităţile şi echivalentele de lichidităţi pe care firma le deţine la sfârşitul exerciţiului 
financiar sunt convertite la cursul de închidere. Conform normei IAS 7 (par. 28), câştigurile 
sau pierderile nerealizate din diferenţe de curs valutar înregistrate între cursurile de la data 
încasărilor/plăţilor şi cursul de la data închiderii exerciţiului nu sunt fluxuri de trezorerie. Ele 
sunt totuşi prezentate în tabloul fluxurilor de trezorerie – separat de fluxurile de încasări şi 
plăţi – pentru ca variaţia de lichidităţi prezentată să concorde cu cea din bilanţ. 

 

Exemplu: O societate comercială prezintă la începutul exerciţiului financiar N, următoarea 
structură a trezoreriei: 

a) Conturi la banci în lei: 7.000 lei; 
b) Conturi la bănci în valută: 3.500 lei (1.000 € x 3,5 lei/€). 
 În cursul anului N, trezoreria a fost afectată de următoarele tranzacţii: 

i) 01.04, încasări provenite de la clienţi în sumă de 1.000 lei; 
ii) 07.05, încasări provenite de la clienţi în valoare de 200 € (cursul zilei: 3,4 lei/€); 

Rezultatul înaintea impozitării  
Eliminarea cheltuielilor şi veniturilor care nu au impact asupra trezoreriei 
+ cheltuielile cu amortizările şi provizioanele 

‐ venituri din provizioane 

Eliminarea cheltuielilor şi veniturilor care nu sunt legate de activitatea de 
exploatare 
+/‐ rezultatul cesiunii imobilizărilor 

+ cheltuieli privind dobânzile 

‐ venituri din dobânzi şi participaţii 

Rezultatul înaintea variaţiei necesarului în fond de rulment 
‐  Stocuri 

‐  Creanţe de exploatare 

‐  Cheltuieli în avans 

Metoda indirectă 

Metoda 
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iii) 11.06, plăţi privind achiziţia unui echipament industrial în sumă de 500 € (cursul 
zilei: 3,2 lei/€); 

iv) 12.09, contractarea unui credit bancar pe termen lung în valoare de 1.000 € (cursul 
zilei: 3,3 lei/€). 

La finele exerciţiului N, cursul de schimb a fost: 3,6 lei/€. 

 

Situaţia fluxurilor de trezorerie la 31.12.N 

- lei - 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 

Încasări din vânzări de bunuri şi prestări de servicii 

 

Încasări din data de 01.04: 1.000 lei 

Încasări din data de 07.05: 200 € x 3,4 lei/€ = 680 lei 

Total încasări = 1.680 lei 

1.680 

Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare (I) 1.680 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii 

- Plăţi privind achiziţia de imobilizări corporale şi necorporale 

 

Plăţi din data de 11.06: 500 € x 3,2 lei/€ = 1.600 lei 

(1.600) 

Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii (II) (1.600) 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare 

Încasări din contractări de credite bancare 

 

Încasări din data de 12.09: 1.000€ x 3,3 lei/€ = 3.300 lei 

3.300 

Flux net de trezorerie din activitatea de finanţare (III) 3.300 

Variaţia netă a trezoreriei (IV) = (I) + (II) + (III) 3.380 

Diferenţe de curs nerealizate (V) = (VII) - (VI) – (IV) 

 

Diferenţe aferente trezoreriei de la începutul anului: 

1.000 € (b) x (3,6 lei/€– 3,5 lei/€) = 100 lei 

 

Diferenţe aferente fluxurilor de trezorerie degajate în cursul anului: 

200 € (ii) x (3,6 lei/€ - 3,4 lei/€) –  

240 
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 - 500 € (iii) x (3,6 lei/€- 3,2 lei/€) +  

 + 1.000 € (iv) x (3,6 lei/€ - 3,3lei/€) = 140 lei 

 

Total diferenţe de curs nerealizate =100 + 140 = 240 lei 

Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 01.01.N (VI) 

 

Conturi la bănci în lei = 7.000 lei (a) 

Conturi la bănci în valută = 3.500 lei (b) 

Total lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 01.01.N = 10.500 lei 

10.500 

Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 31.12.N (VII) 

 

Conturi la bănci în lei = 7.000 lei (a) + 1.000 (i) = 8.000 lei 

Conturi la bănci în valută = 1.000 € (b) + 200 € (ii) – 500 € (iii) + 1.000 € 
(iv) = 1.700 € =  

 = 1.700 € x 3,6 lei/€ = 6.120 lei 

Total lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 31.12.N = 14.120 lei 

14.120 

 

 Exercițiu pentru autoevaluare  

Enunț: La începutul exerciţiului N, o societate comercială dispunea de lichidităţi şi 
echivalente de lichidităţi în valoare de 80.000 lei. În cursul anului N, au fost efectuate 
următoarele tranzacţii: 

1) achiziţia unui teren în valoare de 20.000 lei, pe credit comercial; 
2) vânzări de produse finite în sumă de 500.000 lei, cu plata pe loc; 
3) contractarea unui credit bancar în valoare de 100.000 lei; 
4) plăţi privind salariile în sumă de 50.000 lei; 
5) plăţi privind dobânzile aferente creditului bancar în valoare de 1.000 lei; 
6) vînzarea unei licenţe de fabricaţie la un preţ de 40.000 lei, cu plata amânată; 
7) plăţi către furnizorii de servicii în sumă de 20.000 lei; 
8) vânzarea unui echipament industrial în valoare de 20.000 lei, cu plata pe loc; 
9) acordarea unui împrumut unei filiale în sumă de 50.000 lei; 
10) achiziţia unor bonuri de masă în valoare de 30.000 lei; 
11) încasarea unor chirii în avans în sumă de 10.000 lei pentru spaţii închiriate unor terţi; 
12) dividende plătite: 30.000 lei; 
13) impozit pe profit plătit: 10.000. 

Se cere: întocmiți tabloul (situația) fluxurilor de trezorerie la 31.12.N 
 



38 
 

 Răspunsuri și comentarii la testul de autoevaluare: 

Într-o primă etapă se vor elimina tranzacţiile care nu au incidenţă asupra trezoreriei (care nu 
generează fluxuri de încasări sau plăţi), şi anume: tranzacţiile (1) şi (6), pentru care plata se va 
face ulterior, şi tranzacţia (10) care reprezintă o mişcare în interiorul trezoreriei. Iar, ulterior, 
fluxurile de trezorerie degajate de tranzacţii vor fi regrupate în funcţie de activitatea care le-a 
generat, după cum urmează: 

- lei - 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare 
Încasări din vânzări de produse finite (2)4 500.000
Încasări din chirii (11) 10.000 
- Plăţi către furnizorii de servicii (7) (20.000) 
- Plăţi privind salariile (4) (50.000) 
- Dobânzi plătite (5) (1.000) 
- Dividende plătite (12) (30.000) 
- Impozit pe profit plătit (13) (10.000) 
= Flux net de trezorerie generat de activitatea de exploatare 
(I) 

399.000 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii
Încasări din vânzărea unui echipament (8) 20.000 
- Plăţi privind împrumuturi acordate filialelor (9) (50.000) 
= Flux net de trezorerie generat de activitatea de investiţii 
(II) 

(30.000) 

Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare 
Încasări din credite bancare (3) 100.000 
= Flux net de trezorerie generat de activitatea de finanţare 
(III) 

100.000 

Flux net total (IV) = (I) + (II) + (III) 469.000 

Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 01.01.N (V) 80.000 
Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la 31.12.N (VI) = (IV) + (V) 549.000 

 

Acest exemplul este unul simplificator şi nu se pretează decât în cadrul unei întreprinderi cu 
un volum foarte restrâns de activitate în care tranzacţiile care au incidenţă asupra trezoreriei 
sunt uşor de identificat din registrul jurnal sau din documentelele justificative. Însă, în oricare 
altă situaţie, problema preluării informaţiilor legate de fluxurile brute de trezorerie direct din 
sistemul informaţional contabil este destul de dificilă. Şi aceasta deoarece, necesitatea 
întocmirii tabloului fluxurilor de trezorerie a apărut relativ târziu (în ultimii 20–30 de ani) în 
condiţiile unei maniere cristalizate de a face contabilitate (de organizare a partidei duble), 
orientată spre bilanţ şi spre contul de profit şi pierdere. Alfel spus, sistemul informaţional 
contabil este orientat spre colectarea informaţiilor necesare întocmirii unui bilanţ şi a unui 
cont de profit şi pierdere (există conturi bilanţiere şi conturi de rezultat) şi nu pentru a întocmi 
un tablou al fluxurilor de trezorerie (nu există conturi care să înregistreze fluxurile  de 
trezorerie). 

                                                            
4 Numărul din paranteză indică operaţia care a degajat fluxul de trezorerie. 
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CAPITOUL VI: NOTELE EXPLICATIVE ŞI RELEVANŢA INFORMAŢIEI 
CONTABILE 

1. Notele la situaţiile financiare: necesitate, rol şi structură 

Notele la situaţiile financiare constituie o componentă distinctă a situaţiilor financiare ale unei 
entităţi. Norma IAS 1 „Prezentarea situţiilor financiare” impune întocmirea notelor ca o parte 
integrantă a unui set complet de situaţii financiare ale unei entităţi, arătând că acestea conţin 
informaţii suplimentare faţă de cele prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de trezorerie. Notele oferă descrieri 
narative sau detalieri ale elementelor prezentate în aceste situaţii şi informaţii privind 
elementele care care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în celelalte situaţii 
finaciare (par. 11).  

Prezenţa notelor explicative ca o componentă a situaţiilor finaciare se justifică prin faptul că 
în note se prezintă orice informaţie relevantă care ajută la înţelegerea informaţiilor furnizate 
de către celelalte situaţii financiare şi furnizarea unei imagini fidele asupra poziţiei financiare, 
performanţei financiare şi fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi.  

Notele explicative joacă un rol important aplicarea pragului de semnificaţie sau importanţei 
relative (materiality, engl.). Informaţiile semnificative sunt acelea care ar putea influenţa 
deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaţiilor financiare. Pentru a aprecia dacă 
o informaţie contabilă este sau nu semnificativă, trebuie luate în considerare caracteristicile 
utilizatorilor. În acest sens, cadrul contabil conceptual al IASB, arată că „se presupune că 
utilizatorii au o cunoaştere rezonabilă a afacerii şi a activităţilor economice şi contabile şi o 
disponibilitate de a studia informaţiile depunând un efort rezonabil” (Cadrul general de 
întocmirea şi prezentarea situaţiilor finaniare, par. 25). Practic, notele explicative trebuie să 
furnizeze toate informaţiile semnificative, susceptibile să influenţeze deciziile economice ale 
utilizatorilor. Astfel, un element care nu este suficient de semnificativ pentru a fi prezentat 
separat în situaţiile financiare propriu-zise poate fi totuşi suficient de semnificativ încât să 
poată fi prezentat separat în note (IAS 1, par. 30).   

Rolul notelor explicative este de a furniza informaţii suplimentare astfel încât situaţiile 
financiare, în ansamblul lor, să furnizeze o imagine fidelă asupra entităţii. 

În practica raportării financiare internaţionale notele reprezintă situaţia financiară cea mai 
voluminoasă, cu cele mai multe informaţii, ceea ce poate face utilizarea lor mai dificilă. Însă, 
de multe ori informaţiile cuprinse în notele explicative pot fi mai importante pentru aprecierea 
situaţiei unei entităţi de către investitori şi analiştii financiari decât informaţiile furnizate de 
celelalte situaţii financiare.  

La modul general, caracteristicile notelor explicative pot fi sintetizate astfel:  

 reprezintă un document complementar celorlalte situaţii financiare deoarece 
completează, comentează sau/şi detaliază informaţiile din bilanţ, contul de profit şi 
pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalurilor proprii 
şi/sau situaţia rezultatului global;  
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 cuprinde un set de informaţii standardizate, cerute de aplicarea normelor IFRS care 
prescriu publicarea anumitor informaţii în note; 

 este un document „deschis” deoarece trebuie să furnizeze orice informaţie care 
contribuie la o prezentare fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi 
fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi. În cazurile extrem de rare în care conducerea 
unei entităţi ajunge la concluzia că respectarea unei cerinţe dintr-o normă IFRS sau 
dintr-o Interpretare IFRIC ar induce atât de mult în eroare încât ar intra în conflict cu 
obiectivele situaţiilor financiare stabilite în cadrul contabil conceptual, entitatea se va 
abate de la acea cerinţă dacă acel cadru relevant de reglementare cere acest lucru sau 
nu interzice o astfel de abatere. În astfel de cazuri (numită şi derogare de la 
standardele contabile; override, engl.) entitatea va proceda la furnizarea de informaţii 
suplimentare în note care să arate titlul Standardului sau al Interpretării respective, 
natura cerinţei şi motivul pentru care conducerea a concluzionat că respectarea acelei 
cerinţe induce într-atât în eroare încât intră în conflict cu obiectivul situaţiilor 
financiare stabilit de cadrul contabil conceptual, şi, pentru fiecare perioadă raportată, 
ajustările fiecărui element din situaţiile financiare pe care conducerea le consideră 
necesare pentru obţinerea unei prezentări fidele (IAS 1, par. 17-22).  

 sunt o consecinţă a aplicării pragului de semnificaţie doarece trebuie să furnizeze 
orice informaţie semnificativă, care ar putea afecta deciziile economice ale 
utilizatorilor;  

 constituie un produs informaţional eterogen deoarece conţin date contabile, extrase 
din înregistrările şi prelucrările efectuate în contabilitate dar şi informaţii 
extracontabile, obţinute cel mai adesea din statisticile entităţii (cum ar fi numărul 
mediu de angajaţi sau speranţa de viaţă a salariaţilor). 

Norma IAS 1 cere ca notele explicative să fie prezentate, pe cât posibil, într-un mod 
sistematic (par. 104). Fiecare linie-rând (post) din bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia 
modificărilor capitalurilor proprii sau situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie să facă trimitere 
la orice informaţie aferentă din notele explicative. 

Norma IAS 1 nu prescrie un format pentru notele explicative, dar solicită ca acestea: 

- să prezinte informaţii cu privire la bazele de evaluare utilizate la întocmirea situaţiilor 
financiare (cost istoric, cost curent, valoare justă etc.) şi la politicile contabile 
utilizate; 

- să furnizeze informaţii cerute de normele IFRS, dar care nu sunt prezentate în 
celelalte situaţii financiare (bilanţ, situaţia rezultatului global, cont de profit şi pierdere 
(dacă este întocmit), situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de 
trezorerie); şi 

- să raporteze informaţii suplimentare, care nu sunt prezentate în celelalte situaţii 
financiare, dar care sunt relevante pentru înţelegerea oricărora dintre ele (obţinerea 
unei imagini fidele) (par. 103). 

 

Norma IAS 1 (par. 105) apreciază că, pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă situaţiile 
financiare şi să le compare cu cele ale altor entităţi, notele sunt prezentate de obicei în 
următoarea ordine: 

a) declaraţia de conformitate a situaţiilor financiare cu normele IFRS; 
b) prezentarea rezumatului celor mai semnificative politici contabile aplicate; 
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c) prezentarea de informaţii care stau la baza elementelor prezentate în bilanţ, contul de 
profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi situaţia fluxurilor de 
trezorerie, în ordinea în care este prezentată fiecare situaţie financiară şi fiecare 
element-rând; 

d) alte informaţii, inclusiv datoriile contingente şi angajamante contractuale 
nerecunoscute cât şi informaţii nefinanciare (cum ar fi obiectivele şi politicile de 
gestionare a riscului financiar al entităţii). 

Multe companii prezintă informaţiile din note în această ordine recomanadată de norma IAS 
1. Un exemplu în acest sens îl reprezintă şi grupul VODAFONE. Notele la situaţiile 
financiare consolidate ale grupului VODAFONE respectă ordinea recomandata de IAS 1, 
respectiv acestea cuprind o prima parte, „Baza raportării”, în care prezintă declaraţia de 
confromitate cu normele IFRS, o a doua parte în care se explică politicile contabile adoptate 
de grup, iar apoi urmează (notele 3-32), în ordinea referinţelor din celelalte situaţiile 
financiare, informaţii care le detaliază pe cele incluse în bilanţ, în contul de profit şi pierdere, 
în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi în situaţia fluxurilor de trezorerie. În final 
(notele 33-39) furnizează alte informaţii cum ar fi cele referitoare la evenimentele ulterioare 
datei bilanţului sau la tranzacţiile cu părţile legate. 

 

Extras: VODAFONE (2007) 
 
Note la situaţiile financiare consolidate 
Pentru exerciţul încheiat la 31 Martie 2007 
 
1. Baza de raportare 21. Modificări în alte elemente de venituri şi 

cheltuieli recunoscute acumulate 2. Politici contabile semnificative 
3. Analiza pe segmente 22. Modificări în pierderea reportată 
4. Profit (pierderea) din exploatare 23. Imprumuturi 
5. Venitul din investiţii şi costul 
finanţării 

24. Beneficii post-angajare 

6. Impozitul pe profit 25. Provizioane 
7. Dividende aferente instrumentelor 

de capital propriu 
26. Datorii comerciale şi alte datorii 
27. Achiziţii 

8. (Pierderea)/profitul pe acţiune 28. Activităţi întrerupte şi vânzări 
9. Active intangibile 29. Angajamente 
10. Ajustări pentru depreciere 30. Datorii contingente/condiţionate 
11. Imobilizări corporale 31. Reconcilierea fluxului net de trezorerie cu 

activităţile de exploatare 12. Activităţile principalele ale 
filialelor 
13. Investiţii în asocieri în participaţie 32. Remunerarea directorilor şi managementul 

superior 
14. Activităţile entităţilor asociate 33. Salariaţi 
15. Alte investiţii 34. Evenimente ulterioare 
16. Stocuri 35. Tranzacţii cu părţile legate 
17. Crenţe comerciale şi alte creanţe 36. Infromaţii financiare ale asocierilor în 

participaţie şi entităţilor asociate 18. Lichidităţi şi echivalente de 
lichidităţi 
19. Capital social subscris vărsat 37.Informaţii conforme cu US GAAP 
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20. Tranzacţii cu acţionarii 39. Standarde noi 
 

Sursa: 
http://www.vodafone.com/etc/medialib/attachments/agm_2007.Par.62252.File.tmp/Vodafone_RA_2007_web.pdf
 

Cu toate acestea, se admite că, în anumite condiţii, poate fi necesară sau este de dorit 
modificarea ordinii anumitor elemente din note (par. 106). Un exemplu oferit de standard este 
furnizarea de informaţii privind modificările în valoarea justă recunoscute în contul de profit 
şi pierdere care pot fi combinate cu informaţiile referitoare la scadenţa instrumentelor 
financiare, deşi primele sunt prezentări pentru contul de profit şi pierdere, iar ultimele se 
referă la bilanţ. Totuşi, ar trebui menţinută o structură sisematică a notelor, pe cât posibil. 

În plus, este permis ca notele care oferă informaţii despre baza întocmirii situaţilor financiare 
şi politicile contabile specifice pot fi prezentate ca o componentă separată a situaţiilor 
financiare (par. 107). 

În continuare vom detalia informaţiile prezentate în note în ordinea prezentată mai sus, ordine 
recomandată de norma IAS 1. 

2. Declaraţia de conformitate a situaţiilor financiare cu normele IFRS 

Norma IAS 1 prescrie că o entitate ale cărei situaţii financiare sunt conforme cu normele IFRS 
trebuie să prezinte în note o declaraţie explicită şi fără rezerve privind această conformitate. 
Mai mult, situaţiile financiare sunt descrise ca fiind conforme cu normele IFRS numai dacă 
satisfac toate cerinţele normelor IFRS (IAS 1, par. 14). 

În practica raportării financiare, declaraţia de conformitate este prezentată fie ca structură 
distinctă în cadrul notei privind baza de întocmire a situaţiilor financiare sau, de multe ori, 
este inclusă în capitolul dedicat politicilor contabile. 

 

Extrasul nr. 7.2: GRUPUL CASINO (2006) 
 
Note la situaţiile financiare consolidate 
pentru exerciţul încheiat la 31decembrie 2006 
 
Nota 2 Baza de întocmire a situaţiilor financiare consolidate 
 
Nota 2.1 Declaraţia de conformitate 
 
În aplicarea reglementării europene 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind normele contabile 
internaţionale, situaţiile financiare ale Grupului la 31.12.2006 sunt întocmite conform 
ansamblului normelor internaţionale de raportare financiară („IAS/IFRS”) aplicabile la 
această dată şi aşa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană la data de închidere a 
conturilor. 
 
Efectele cifrice ale tranziţiei la IFRS asupra capitalurilor proprii ale grupului la 31 
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decembrie 2004 şi la data bilanţului de deschidere la 1 ianuarie 2004 şi asupra rezultatului 
exerciţiului 2004 sunt descrise în nota „Tranziţia la IFRS” a situaţiilor finciare consolidate 
ale exerciţiului încheiat la 31 decembrie 2005. 
(...) 

Sursa: http://www.xavierpaper.com/documents/rap/r.Casino.31.12.06.pdf 
 

3. Prezentarea politicilor contabile ale entităţii 

Frecvent, entităţile care întocmesc situaţii financiare conform normelor IFRS prezintă 
informaţii privind baza/bazele de evaluare şi politicile contabile ale entităţii într-o notă 
explicativă distinctă. Norma IAS 1 prescrie că aceste informaţii pot fi prezentate şi ca o 
componentă separată a situaţiilor financiare (par. 107). De asemenea, norma IAS 1 cere ca o 
entitate să prezinte în rezumatul privind politicile contabile semnificative:  

- baza sau bazele de evaluare folosită(e) la întocmirea situaţiilor financiare; şi  
- celelalte politici contabile utilizate care sunt relevante pentru înţelegerea 

corespunzătoare a situaţiilor financiare. 
 

Furnizarea de informaţii privind baza sau bazele de evaluare folosită(e) la întocmirea 
situaţiilor financiare este necesară deoarece baza de evaluare utilizată în situaţiile financiare 
afectează în mod semnificativ analiza lor. Dacă se utilizează mai mult de o bază de evaluare, 
este suficientă indicarea elementelor din situaţiile financiare la care se aplică fiecare bază de 
evaluare. 

În continuare prezentăm un model de raportare a bazei/bazelor de evaluare folosite la 
întocmirea situaţiei financiare şi a politicilor contabile privind imobilizările corporale, 
informaţii prezentate în rezumatul politicilor contabile semnificative:   

 

Extrasul nr. 7.3: GRUPUL ALCATEL-LUCENT (2006) 
 
Note la situaţiile financiare consolidate 
pentru exerciţul încheiat la 31decembrie 2006 
 
Nota 1 Principii contabile 
(...) 
a) Bazele de evaluare utilizate pentru întocmirea conturilor consolidate  

 
Conturile consolidate sunt întocmite pe baza convenţiei costului istoric, cu excepţia 
anumitor categorii de active şi de datorii care sunt evaluate conform regulilor prescrise de 
IFRS. Categoriile respective sunt menţionate în notele următoare. 
(...) 
 
g) Goodwill, imobilizări necorporale şi corporale  
(...) 
Imobilizări corporale 
Imobilizările corporale sunt contabilizate la costul istoric de achiziţie al Grupului, diminuat 
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cu amortizările cumulate şi deprecierile de valoare constatate. Amortizările sunt în general 
practicate în funcţie de următoarele durate normele de utilizare: 
 

Clădiri şi amenajări 5-50 ani 
Lucrări de infrastructură şi instalaţii 5-20 ani 
Echipament, maşini şi utilaje 2-10 ani 

 
Modul de amortizare utilizat de Grup este cel linear. Bunurile finanţate printr-un contract de 
leasing financiar sau de locaţie de lungă durată care în substanţă transferă toate riscurile şi 
avantajele legate de proprietatea activului către Grup (locatar), sunt contabilizate în activul 
imobilizat. Se ţine cont de valoarea reziduală în suma amortizabilă, atunci când aceasta este 
considerată semnificativă. Diferitele componente ale unei imobilizări corporale sunt 
contabilizate separat atunci când durata lor de viaţă estimată şi, deci, durata lor de 
amortizare sunt semnificativ diferite. 
 
Amortizările şi pierderile de valoare sunt contabilizate în contul de profit şi pierdere în 
costul vânzărilor, cheltuieli de cercetare şi dezvoltare sau în cheltuieli administrative şi 
comerciale după destinaţia imobilizării 
(...) 
 

Sursa: http://www.xavierpaper.com/documents/rap/r.Alcatel.31.12.06.pdf
 

Pentru a decide dacă o anumită politică contabilă trebuie prezentată, conducereea unei entităţi 
ia în considerare dacă prezentarea acesteia ar ajuta utilizatorii la înţelegerea modului în care 
tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii se regăsesc în performanţa financiară şi poziţia 
financiară raportate. Conform IAS 1, o politică contabilă poate fi semnificativă datorită 
naturii operaţiunilor entităţii chiar dacă valorile prezentate pentru perioada curentă sau pentru 
perioadele anterioare nu sunt semnificative.  

De asemenea, în rezumatul politicilor contabile semnificative sau în alte note trebuie 
prezentate raţionamentele profesionale, în afara celor care implică estimări, pe care 
conducerea le-a făcut în aplicarea politicilor contabile ale entităţii şi care au avut cel mai 
important efect asupra sumelor recunoscute în situaţiile financiare (asemenea raţionamente 
sunt: dacă activele financiare sunt investiţii păstrate până la scadenţă, momentul în care marea 
majoritate a riscurilor şi avantajelor semnificative ale proprietăţii activelor de leasing sunt 
transferate altor entităţi, etc.). 

Norma IAS 8 „Politici contabile, modificări în estimări contabile şi erori”, cere ca aplicarea 
raţionamentului profesional de către manageri pentru elaborarea şi aplicarea unei politici 
contabile trebuie să conducă la informaţii care sunt (par. 10): 

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; şi  
b) credibile, adică situaţiile financiare: 

i) reflectă întocmai situaţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 
trezorerie ale entităţii; 

ii) reflectă fondul economic al tranzacţiilor, altor evenimente şi condiţii, şi nu doar 
forma legală; 

iii) sunt neutre, adică lipsite de influenţe; 
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iv) sunt complete în toate aspectele semnificative. 
 
În absenţa unui standard sau a unei interpretări care se aplică în mod specific unei tranzacţii, 
conducerea va apela la raţionamentul profesional prin referire şi luând în considerare 
următoarele surse, în ordine descrescătoare (IAS 8, par. 11): 

a) cerinţele şi îndrumările din standardele şi interpretările care privesc aspecte similare şi 
conexe; şi  

b) definiţiile, criteriile de recunoaştere şi conceptele de evaluare a activelor, datoriilor, 
veniturilor şi cheltuielilor din Cadrul contabil conceptual. 

 

De asemenea, în utilizarea raţionamentul profesional pentru elaborarea şi aplicarea unei 
politici contabile, managementul poate lua în considerare cele mai recente enunţuri ale altor 
normalizatori care utilizează un cadru conceptual general similar pentru elaborarea de 
standarde contabile, altă literatură contabilă şi practicile acceptate în domeniul de activitate, în 
măsura în care acestea nu intră în conflict cu sursele menţionate anterior (a şi b). 

Tot în note, o entitate va prezenta informaţiile care permit utilizatorilor de situaţii financiare 
să evalueze obiectivele, politicile şi procedurile entităţii de administrare a capitalului. 
Pentru aceasta, în notele explicative se vor prezenta: 

- informaţii calitative cu privire la obiectivele, politicile şi procedurile entităţii de 
administrare a capitalului; 

- date cantitative cu privire la ceea ce consideră entitatea că administrează drept capital; 
- orice modificări ale elementelor de mai sus din perioada anterioară; 
- dacă în decursul perioadei au fost respectate cerinţele privind capitalul impuse din 

exterior; 
- consecinţele nerespectării cerinţelor privind capitalul, impuse din exterior, dacă 

entitatea nu s-a conformat acestora. 
 

În notele explicative trebuie să se prezinte şi următoarele informaţii:  

a) suma dividendelor propuse sau declarate înainte de autorizarea emiterii situaţiilor 
financiare, dar nerecunoscute ca distribuiri către acţionari în timpul perioadei, şi suma 
pe acţiune care este legată de acestea; şi 

b) suma oricăror dividende preferenţiale cumulative care nu au fost recunoscute.  
 

De asemenea, norma IAS 1 prescrie (par. 126) că o entitate trebuie să prezinte următoarele 
informaţii, dacă acestea nu sunt prezentate în altă parte în informaţia publicată împreună cu 
situaţiile financiare: 

- rezidenţa şi forma juridică a entităţii, ţara de înmatriculare şi adresa sediului oficial 
(sau locul principal de activitate, dacă este diferit de sediul oficial); 

- o descriere a naturii activităţii şi a principalelor domenii de activitate ale entităţii; şi  
- numele societăţii-mamă, cât şi al societăţii-mamă a întregului grup.  
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4. Informaţii cerute de normele IFRS, neincluse în celelalte situaţii financiare 

Unele norme IFRS permit raportarea unor informaţii fie în situaţiile financiare, fie în note. De 
exemplu, norma IAS 1 permite prezentarea analizei cheltuielilor după natură sau după 
funcţiuni, fie în note fie în contul de profit şi pierdere. Dacă o entitate alege să prezinte contul 
profit şi pierdere cu cheltuielile clasificate pe funcţii ale întreprinderii, ea trebuie să prezinte 
informaţii suplimentare în notele explicative privind natura economică a acestor cheltuieli 
(inclusiv cheltuielile cu amortizarea şi deprecierea activelor şi cheltuielile cu avantajele 
acordate angajaţilor). Vezi în acest sens extrasul nr. 3.6. 

5. Informaţii suplimentare 

O entitate trebuie să raporteze în note orice informaţii suplimentare, care nu sunt prezentate în 
celelalte situaţii financiare, dar care sunt relevante pentru utilizatori. În categoria acestor 
informaţii suplimentare se includ, de exemplu, detalieri ale unor elemente din celelalte situaţii 
financiare, sau informaţii privind activele şi datoriile contingente şi angajamante contractuale 
nerecunoscute ale entităţii sau informaţii nefinanciare (cum ar fi obiectivele şi politicile de 
gestionare a riscului financiar al entităţii). 

 Exerciții pentru autoevaluare  
1. Care este rolul notelor la situațiile financiare publicate de o entitate? 
2. Când o politică contabilă este considerată semnificativă ? 
3. Informațiile care se furnizează în note pot fi raportate și în situațiile financiare 

publicate de o entitate? 

 Răspunsuri și comentarii la testul de autoevaluare: 
1. Notele oferă descrieri narative sau detalieri ale elementelor prezentate în aceste situaţii 

şi informaţii privind elementele care care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi 
recunoscute în celelalte situaţii finaciare. 

2. O anumită politică contabilă este considerată semnificativă și deci trebuie prezentată în 
note dacă prezentarea acesteia ar ajuta utilizatorii la înţelegerea modului în care 
tranzacţiile, alte evenimente şi condiţii se regăsesc în performanţa financiară şi poziţia 
financiară raportate. O politică contabilă poate fi semnificativă datorită naturii 
operaţiunilor entităţii chiar dacă valorile prezentate pentru perioada curentă sau pentru 
perioadele anterioare nu sunt semnificative.  

3. Unele norme IFRS permit raportarea unor informaţii fie în situaţiile financiare, fie în 
note. De exemplu, norma IAS 1 permite prezentarea analizei cheltuielilor după natură 
sau după funcţiuni, fie în note fie în contul de profit şi pierdere. 
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