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Capitolul 1. Delimitări privind contabilitatea creativă 

  

1.1. Definiţii 

 Conceptul de contabilitate creativă s-a născut probabil din traducerea expresiei 

engleze „creative accounting” în vigoare de multă vreme în spaţiul de dincolo de Canalul 

Mânecii, după cum arată K. Nasser (în lucrarea Creative Financial Accounting – Its nature 

and use) şi repus în vogă de către T. Smith în lucrarea să foarte controversată, Accounting for 

Growth. De atunci, alte concepte au apărut: „contabilitate imaginativă” sau, mai recent, 

„contabilitate de intenţie”. 

 Barthès de Reyter şi Gilbert Gérald1 consideră că imaginaţia ingineriei financiare 

moderne creează fără încetare noi produse sau montaje care sunt propuse conducătorilor de 

grupuri. Uneori, ei au drept obiectiv principal sau nu, ocolirea regulilor contabile, considerate 

penalizatoare având în vedere rezultatul, capitalurile proprii sau gradul de îndatorare. De unde 

şi o contabilitate imaginativă.  

 După F. Pasqualini2, ideea de creativitate aplicată contabilităţii ar consta în a se 

încredinţa imaginaţiei sau, mai exact, a se lăsa total în grija ei, pentru a-i conferi contabilităţii 

mijloacele de a urma sofisticarea crescândă fără încetare a pieţelor şi produselor financiare. 

Termenul de „contabilitate creativă“ poate fi definit în diferite moduri. Pentru început, 

propunem următoarea definiţie: „un proces în cadrul căruia, contabilii îşi utilizează 

cunoştinţele legate de regulile contabile pentru a manipula cifrele raportate în conturile unei  

companii“. 

Patru autori din Marea Britanie au explorat contabilitatea creativă, scriind din 

perspective diferite. 

Ian Griffiths, scriind din perspectiva unui jurnalist pe probleme economice, observa: 

„Fiecare companie din ţară îşi aranjează profiturile. Fiecare set de conturi publicate 

este bazat pe registre care au fost cosmetizate mai mult sau mai puţin. Cifrele care au fost 

furnizate de două ori pe an investitorilor, au fost toate schimbate pentru a ascunde vina. Este 

cel mai mare truc care a existat de la calul Troian ... De fapt această practică este legitimă în 

totalitate. Este contabilitatea creativă.” (1986) 

Michael Jameson, scriind din perspectiva unui contabil, argumenta: 

                                                 
1 Abuzul de drept  - o armă împotriva contabilităţii imaginative, Revista franceză de contabilitate, nr. 238, oct. 
1992 
2 Dreptul contabil şi contabilitatea creativă, Micile afişe, nr. 143, nov. 1993 
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„Procesul contabil constă în utilizarea raţionamentului în multe cazuri şi rezolvarea 

conflictelor dintre abordările alternative pentru prezentarea rezultatelor aferente 

evenimentelor şi tranzacţiilor financiare ... această flexibilitate oferă oportunităţi pentru 

manipulare, înşelăciune şi prezentare eronată. Aceste activităţi – practicate de cei mai puţin 

scrupuloşi dintre membrii profesiei contabile – au ajuns să fie cunoscute ca şi „contabilitate 

creativă“. (1988) 

Terry Smith, bazându-se pe experienţa sa de analist de investiţii, spunea : 

”Suntem de părere că aparenta creştere a profiturilor care a avut loc în anii 1980 a 

fost rezultatul cosmetizării conturilor mai degrabă decât rezultatul creşterii economice 

adevărate şi vom expune tehnicile cele mai frecvent utilizate şi vom da exemple de companii 

care utilizează aceste tehnici.”(1992) 

Kamal Naser, oferea următoarea definiţie, din perspectiva academică: 

„Contabilitatea creativă reprezintă transformarea cifrelor contabilităţii financiare 

din ceea ce sunt în ceea ce preparatorii situaţiilor financiare doresc să fie, profitând de 

regulile existente sau ignorând o parte sau toate regulile.” (1993) 

Două trăsături sunt comune celor patru definiţii: 

 percep incidenţa contabilităţii creative ca fiind comună; 

 percep contabilitatea creativă ca pe o practică înşelătoare şi de nedorit. 

Metodele diverse de contabilitate creativă pot fi clasificate în patru categorii: 

1. Câteodată, regulile contabile permit unei companii să aleagă între diferitele metode 

contabile. De exemplu, în multe ţări, unei companii îi este permis să aleagă între a 

trata costurile de dezvoltare ca şi cheltuieli atunci când sunt efectuate sau a amortiza 

aceste costuri pe durata de viaţă a proiectului. De aceea, o companie poate alege 

politica contabilă care îi oferă imaginea dorită. 

2. Anumite înregistrări contabile presupun un grad de estimare, de raţionament şi de 

predicţie. În anumite cazuri, cum ar fi estimarea duratei de viaţă a unui activ, aceste 

estimări sunt efectuate în mod obişnuit în cadrul companiei şi contabilul creativ are 

posibilitatea de a se situa pe o poziţie de precauţie sau optimism în stabilirea estimării. 

3. Pot fi înregistrate tranzacţii artificiale care să manipuleze sumele din bilanţul contabil 

şi să transfere profitul între perioadele contabile (vânzare şi lease-back). 

4. Şi tranzacţiile reale pot fi planificate în diverse momente astfel încât să se creeze 

impresia dorită asupra situaţiilor financiare. Să presupunem că o companie are o 

investiţie de 1.000 u.m. la cost istoric, care poate fi uşor vândută la valoarea sa curentă 

de 3.000 u.m. Conducerea companiei este liberă să aleagă anul în care va vinde 

investiţia, mărind profitul din situaţiile financiare. 
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Organismele de reglementare contabilă care doresc să limiteze contabilitatea creativă 

trebuie să atace aceste abordări în mai multe feluri: 

1. Posibilitatea de alegere metodelor contabile trebuie redusă prin diminuarea numărului 

de metode contabile permise sau prin specificarea situaţiilor în care fiecare metodă 

trebuie utilizată. Impunerea permanenţei metodelor este folositoare, deoarece o 

companie care a ales o metodă care îi oferă o imagine favorabilă într-un an, va fi 

nevoită să utilizeze aceeaşi metodă şi în anii în care rezultatul va fi mai puţin 

favorabil. 

2. Abuzul raţionamentului poate fi curmat în două feluri: prin trasarea de reguli care să 

minimizeze utilizarea raţionamentului sau prin impunerea consecvenţei astfel încât 

dacă o companie alege o politică contabilă care o favorizează într-unul din ani, ea va fi 

nevoită să o aplice şi în anii următori chiar dacă nu o mai favorizează. 

3. Pentru tranzacţiile artificiale se poate invoca „prevalenţa substanţei asupra formei”, 

concept conform căruia substanţa economică şi nu forma legală este cea care 

determină substanţa contabilă. Astfel, tranzacţiile legate între ele trebuie contabilizate 

ca una singură. 

4. Momentul efectuării tranzacţiilor este clar o problemă ce ţine de conducere. Totuşi, 

scopul utilizării acestora poate fi redus prin impunerea de reevaluări regulate ale 

elementelor astfel încât câştigurile sau pierderile aferente schimbării valorilor să fie 

recunoscute în conturi în anii în care apar (şi nu în totalitate în anul în care sunt 

cedate).  

Vorbind despre cele două sisteme, anglo-saxon şi continental european, putem spune 

că abordarea mult mai prescriptivă şi inflexibilă a modelului continental european face mai 

uşoară reducerea ariei de alegere abuzivă a politicilor contabile şi a manipulării estimărilor 

contabile, în timp ce modelul anglo-saxon conduce mai mult la utilizarea reevaluării şi 

prevalenţei substanţei asupra formei. 

Aşa cum se observă în tabelul următor, ambele modele oferă suport pentru controlul 

contabilităţii creative. 

Oportunităţi pentru contabilitatea creativă: 
Oportunităţi pentru contabilitatea creativă Soluţie Sistem de aplicare 

Alegerea metodei contabile 

Estimările şi previziunea 

Încheierea de tranzacţii artificiale 

Momentul pentru tranzacţiile reale 

 

Reducerea posibilităţilor de alegere 

Reducerea scopului estimărilor 

Prevalenţa substanţei asupra formei 

Impunerea reevaluării 

 

Continental european 

Continental european 

Anglo-saxon 

Anglo-saxon 
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1.2. Motive pentru contabilitatea creativă 

Discuţiile privind contabilitatea creativă s-au concentrat în principal pe impactul 

asupra deciziilor investitorilor de pe piaţa bursieră. Motivele directorilor companiilor listate 

pentru manipularea conturilor pot fi: 

 Netezirea veniturilor. În general, companiile preferă să raporteze o tendinţă 

constantă de creştere a profitului decât să arate profituri volatile cu o serie de 

creşteri şi descreşteri dramatice. Aceasta se obţine prin constituirea de 

provizioane mari în anii buni, astfel încât aceste provizioane să fie reduse, 

îmbunătăţind profiturile raportate, în anii mai slabi. O altă tendinţă care apare 

adesea este numită contabilitatea „big bath”, în cadrul căreia o companie care 

are o pierdere mare caută să îşi maximizeze pierderea raportată în acel an, 

astfel încât anii următori să pară mai buni. 

 O variantă a netezirii veniturilor este manipularea profitului pentru a 

corespunde previziunilor. Fox (1997) arată cum la Microsoft politicile 

contabile sunt astfel stabilite, în cadrul regulilor contabile, încât rezultatele 

raportate sunt conectate la previziunile profiturilor. Când Microsoft vinde 

software, o mare parte a profitului este amânată pentru anii viitori pentru 

acoperirea costurilor cu modificările potenţiale (up grade) şi cu asistenţa 

ulterioară acordată clienţilor. Această politică contabilă, perfectă şi foarte 

conservatoare, duce la o previziune uşoară a veniturilor viitoare. 

 Directorii companiilor pot aplica politica contabilă de a majora venitul pentru a 

distrage atenţia de la ştiri nedorite referitoare la companie. 

 Contabilitatea creativă poate menţine sau creşte preţul acţiunilor atât prin 

reducerea nivelurilor aparente ale datoriilor (făcând ca firma să pară mai puţin 

riscantă), cât şi prin crearea unei aparenţe privind tendinţa profitului. Aceasta 

ajută compania să atragă capital prin emisiunea de noi acţiuni, să ofere 

acţiunile proprii în ofertele de preluare şi să reziste preluării de către alte 

companii. 

 Directorii pot utiliza contabilitatea creativă pentru a întârzia difuzarea 

informaţiilor către piaţă, având oportunitatea de a beneficia de cunoaşterea 

internă. 

Trebuie menţionat că în cadrul unei pieţe eficiente, analiştii nu vor fi păcăliţi de 

cosmetizarea conturilor.  
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Un alt set de motive pentru contabilitatea creativă apare datorită faptului că fimele 

sunt subiectul diverselor forme de drepturi contractuale, obligaţii şi constrângeri bazate pe 

sumele raportate în situaţiile financiare. În continuare sunt prezentate astfel de exemple. 

1. Este o practică obişnuită ca acordurile de finanţare să includă restricţii privind 

suma ce poate fi împrumutată în funcţie de mărimea capitalurilor proprii. 

Atunci când o companie are împrumuturi aflate lângă această limită, apare 

motivaţia să: 

 aleagă metodele contabile care să conducă la creşterea profitului 

raportat; 

 aranjeze finanţarea într-o asemenea manieră încât să nu fie reflectată ca 

o datorie în cadrul bilanţului contabil. 

2. Unele companii, cum ar fi companiile de electricitate şi telefonie, se află sub 

autoritatea unui organism guvernamental care stabileşte sumele maxime care 

pot fi cheltuite. Dacă aceste companii raportează profituri mari, atunci 

organismul guvernamental va proceda la micşorarea preţurilor. De aceea, 

aceste companii sunt interesate să aleagă metodele contabile care tind să 

reducă profiturile lor raportate. 

3. Schema de prime pentru director poate fi legată de nivelul profitului sau de 

preţul unei acţiuni a companiei. Dacă este legată de preţul unei acţiuni, atunci 

este clar că directorii vor fi motivaţi să prezinte situaţii financiare care să 

impresioneze piaţa bursieră. Dacă primele (bonusurile) sunt legate de nivelul 

profitului raportat, atunci schema prevede că prima este un procent din profitul 

peste un nivel minim şi este plătită până la un nivel maxim. Astfel: 

 dacă profitul se află între cele două limite, directorii vor aplica metode 

contabile care să conducă profitul către limita maximă; 

 dacă profitul se află sub limita minimă, directorii vor aplica metode 

contabile care să maximizeze provizioanele încât, în anii următori, aceste 

provizioane să fie reluate la venituri şi să mărească profitul; 

 similar, dacă profitul se află peste limita maximă, directorii vor căuta să 

reducă profitul la această limită, iar în anii următori profitul să poată fi 

majorat. 

4. Atunci când o parte sau o divizie a unei afaceri este subiectul unui aranjament 

de împărţire a profitului, atunci aceasta poate afecta metodele de contabilitate 

alese. 
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5. Fiscalitatea este, de asemenea, un factor în contabilitatea creativă, în situaţiile 

în care profitul impozabil este măsurat pe baza cifrelor contabile. 

6. Când un nou manager preia conducerea unei unităţi, există motivaţia de a 

constitui provizioane care asigură că orice pierdere apare ca o responsabilitate 

a conducerii precedente. 

 

1.3. Perspectiva etică 

Revsine (1991) ia apărarea practicii „contabilităţii creative”, cel puţin pentru sectorul 

privat. El consideră problema în relaţie cu managerii şi acţionarii şi argumentează că fiecare 

poate beneficia de pe urma standardelor contabile vagi, inexacte, care oferă managerilor 

libertatea în raportarea rezultatului. 

Revsine aduce în discuţie beneficiile managerilor ca urmare a manipulării rezultatului 

de-a lungul anilor, pentru a-şi maximiza bonusurile.  

Este normal să presupunem că cei care negociază contractele de angajare a 

managerilor anticipează astfel de comportamente şi reduc pachetul de compensaţii 

corespunzător, din moment ce managerii au posibilitatea de a aplica acţiuni pentru atingerea 

beneficiilor. 

Şi acţionarii beneficiază de pe urma faptului că managerii manipulează rezultatele 

raportate, din moment ce aceasta poate diminua aparenta volatilitate a  rezultatelor, crescând 

astfel valoarea acţiunilor lor.  

Literatura de specialitate referitoare la intenţia în alegerea politicilor contabile este 

revizuită la nivel macro de către organismele contabile de reglementare. Aceasta poate fi 

aplicată similar pentru intenţia în alegerea politicilor contabile la nivelul micro al managerilor 

companiilor individuale. 

În acest sens, poziţia lui Ruland poate fi schematizată astfel: 

Viziunea deontologică Viziunea teleologică 

Regulile morale se aplică acţiunilor actuale O acţiune trebuie judecată pe baza valorii 

morale a rezultatului. 

Responsabilitatea pozitivă Responsabilitatea negativă 

Datoria de a prezenta conturi neprejudiciate Răspunderea managerilor de a prezenta 

afacerile pe care nu au reuşit să le îndrepte.

„Datoria de a abţine” „Datoria de a acţiona” 

Evitarea tendinţei inerente a contabilităţii 

creative  

Urmărirea consecinţelor contabilităţii 

creative 
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Pentru profesia contabilă, contabilitatea creativă pare a fi privită ca fiind dubioasă din 

punct de vedere etic. Un partener al Price Waterhouse observa: 

„Când apare raportarea frauduloasă, aceasta este identificată la niveluri de 

conducere aflate deasupra acelora pentru care sistemele de control intern sunt desemnate ca 

fiind eficiente. Ea implică adesea, utilizarea situaţiilor financiare pentru a crea iluzia că 

entitatea este mai sănătoasă şi mai prosperă decât este în realitate. Această iluzie este, 

câteodată, însoţită de mascarea realităţilor economice prin aplicarea eronată intenţionată a 

principiilor contabile.” (Conner, 1986) 

Se observă utilizarea termenului „fraudulos” pentru descrierea contabilităţii creative. 

Într-un studiu efectuat în Australia pe 1500 de contabili, Leung şi Cooper (1995) au 

descoperit trei probleme de etică citate cel mai frecvent: 

Probeleme de etică % din respondenţi 

Conflictul de interese 

Propunerea clientului de a manipula conturile 

Propunerea clientului pentru evaziune fiscală 

51,9 

50,1 

46,8 

         Sursa: Leung şi Cooper (1995) 

 

În USA, două studii privind atitudinea faţă de contabilitatea creativă au condus la 

diferenţe în atitudinile contabililor faţă de contabilitatea creativă, depinzând de modul de 

apariţie a acesteia: dacă apare ca urmare a abuzului regulilor contabile sau a manipulării 

tranzacţiilor. Ficher şi Rosenzweig (1995) au concluzionat că studenţii la contabilitate au fost 

mult mai critici decât practicienii contabili cu privire la manipularea tranzacţiilor, în timp ce 

practicienii au fost mult mai critici decât studenţii cu privire la abuzul regulilor contabile. 

Ficher şi Rosenzweig oferă două explicaţii posibile pentru atitudinea contabililor: 

 contabilii se raportează mai degrabă la o abordare bazată pe reguli atunci când 

vorbesc de etică, decât la impactul asupra utilizatorilor de conturi; 

 contabilii pot vedea abuzul regulilor contabile ca fiind în cadrul domeniului lor 

şi de aceea, presupune judecata lor etică, în timp ce manipularea tranzacţiilor 

cade în cadrul domeniului managerilor şi deci nu este subiect al aceluiaşi cod 

etic. 

Şi Mechant şi Rockness au găsit o diferenţă în atitudinile contabililor faţă de 

contabilitatea creativă, depinzând de motivaţia managementului. Contabilitatea creativă 

bazată pe motivaţia interesului propriu a atras un dezacord mai puternic decât în cazul în care 

motivaţia era promovarea companiei.  
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Un contabil, un manager care iau atitudine faţă de contabilitatea creativă sunt supuşi 

presiunilor. În cazuri extreme, neraportarea fraudelor poate conduce la ruinarea reputaţiei. În 

acest sens, un contabil care ia atitudine poate argumenta: „Mă va costa slujba, dar nu cred că 

voi mai obţine altă slujbă dacă nu procedez etic.” 

 Schilit (1993) raportează un astfel de caz al unui contabil. Angajatorul (industria 

alimentară) s-a confruntat cu costuri substanţiale privind plata vânzătorilor cu amănuntul 

pentru a pune noi produse pe rafturile lor. Aceasta este o practică comună, iar costurile sunt 

tratate ca şi cheltuieli în anii în care apar. Pentru a se încadra în ratele financiare prevăzute de 

acordurile de finanţare, preşedintele companiei a propus capitalizarea acestor costuri şi 

amortizarea lor pe zece ani. Contabilul: 

 a întreprins câteva cercetări privind practica altor companii şi i-a fost confirmată 

convingerea că aceasta nu era un tratament contabil acceptat; 

 a identificat mărimea costurilor care ar fi permis companiei să se înscrie în aceleaşi 

rate prevăzute de acordul de finanţare; 

 a făcut cunoscută această problemă auditorilor, sperând „că aceştia vor juca rolul 

poliţistului rău şi vor forţa compania să treacă pe cheltuieli costurile aflate în discuţie”. 

Principalul investitor al companiei a încercat, fără succes, să convingă auditorul să îi 

permită capitalizarea costurilor. La scurt timp, contabilul a fost concediat pentru luarea acestei 

poziţii.  

Seria de acţiuni în acest caz presupune: 

 verificarea dacă metoda contabilă propusă este una neacceptată; 

 căutarea de căi legale alternative pentru obţinerea aceluiaşi rezultat şi 

prezentarea acestora către conducere ca variantă alternativă; 

 în ultimă instanţă, raportarea abuzului către organismul adecvat. 

 

1.4. Există o soluţie? 

În Spania şi Marea Britanie au fost conduse studii cu privire la opinia auditorilor faţă 

de contabilitatea creativă de către Amat şi Blake în 1996. Sumarul rezultatelor studiilor 

privind atitudinea auditorilor este prezentat în tabelul următor: 

Acordul privind propoziţia: Marea Britanie(%) Spania (%) 

Utilizarea contabilităţii creative este o practică legală 

Contabilitatea creativă reprezintă o problemă care nu 

va fi rezolvată niciodată 

36 

91 

31 

38 
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Pentru limitarea practicării contabilităţii creative, în Noua Zeelandă, s-a impus un 

sistem de reglementare contabilă care să consolideze standardele contabile. 

Contabilitatea creativă oferă o provocare formidabilă pentru profesia contabilă. 

Problema este una internaţională, alegerea politicilor contabile fiind o problemă particulară 

pentru tradiţia anglo-americană şi manipularea tranzacţiilor fiind o problemă particulară 

pentru tradiţia continental europeană. Există o mare varietate a motivaţiilor managerilor 

pentru contabilitatea creativă.  

Contabilii care acceptă provocarea etică a contabilităţii creative trebuie să fie 

conştienţi de scopul atât al abuzului în alegerea politicilor contabile, cât şi al manipulării 

tranzacţiilor. 
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Capitolul 2. Clasificarea practicilor de contabilitate creativă 

 

Utilizând practici de contabilitate creativă, firmele îşi pot modifica imaginea 

referitoare la performanţa obţinută, fapt ce va fi reflectat în preţurile inadecvate pentru 

acţiunile şi obligaţiunile emise. Atunci însă, când raportările eronate sunt descoperite, pieţele 

pot fi neiertătoare, generând reduceri neaşteptate ale preţurilor acţiunilor şi obligaţiunilor 

emise. 

Pentru ca utilizatorii de situaţii financiare să poată detecta dacă o firmă utilizează una 

sau mai multe practici de contabilitate creativă, este nevoie de o clasificare a acestor practici. 

O astfel de clasificare are la bază evaluarea veniturilor, cheltuielilor, activelor şi datoriilor. La 

aceasta se adaugă şi practici creative utilizate în cadrul întocmirii contului de profit şi pierdere 

şi situaţiei fluxurilor de numerar.  

 

Clasificarea practicilor de contabilitate creativă 

Recunoaşterea veniturilor premature sau fictive 

Politici de capitalizare agresivă şi de utilizare de perioade extinse de amortizare 

Raportarea eronată a activelor şi datoriilor 

Creativitatea manifestată în contul de profit şi pierdere 

Probleme legate de raportarea fluxurilor de numerar 

 

Aceste cinci categorii reprezintă forme ale practicilor de contabilitate creativă utilizate 

în prezent în cadrul situaţiilor financiare. Ele sunt aplicate ca şi etichete ale practicilor 

contabile utilizate, fie atunci când practicile sunt rezultatul politicilor agresive, fie când ele 

sunt rezulatul raportării financiare frauduloase. 

 

2.1. Recunoaşterea veniturilor premature sau fictive 

Nu este deloc surprinzător că practicile de contabilitate creativă încep adesea cu 

recunoaşterea veniturilor, având în vedere importanţa veniturilor în contul de profit şi 

pierdere, precum şi impactul lor direct asupra rezultatului. De fapt, recunoaşterea veniturilor 

premature sau fictive reprezintă o componentă indispensabilă a manifestării contabilităţii 

creative.  

Recunoaşterea veniturilor premature semnifică recunoaşterea veniturilor din vânzări 

reale la o dată anterioară celei ce ar fi trebuit utilizată conform GAAP-urilor. Este cazul 

firmelor care primesc comisioane ce se referă la o perioadă extinsă, dar care sunt recunoscute 

prematur. Vesta Insurance este o companie care a recunoscut venitul din primele de 
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reasigurare în anul în care s-a încheiat contractul de reasigurare. Această politică era utilizată 

chiar dacă perioada la care contractul făcea referire era de doi ani, ceea ce ar fi impus ca acele 

prime să fie recunoscute pe perioada contractului. 

Spre deosebire de aceasta, recunoaşterea veniturilor fictive implică înregistrarea de 

venituri aferente unor vânzări inexistente.  

Atât în cazul recunoaşterii veniturilor premature, cât şi în cazul recunoaşterii 

veniturilor fictive, veniturile sunt raportate în contul de profit şi pierdere, influenţând 

performanţa firmei. 

 

2.2. Politici de capitalizare agresivă şi de utilizare de perioade extinse de 

amortizare 

Spre deosebire de firmele care îşi ameliorează rezultatul prin majorarea veniturilor, 

unele firme îşi sporesc rezultatul prin minimizarea cheltuielilor. Companiile îşi minimizează 

cheltuielile prin capitalizarea agresivă a costurilor care ar trebui să afecteze contul de profit şi 

pierdere şi prin amortizarea sumelor capitalizate pe perioade extinse. 

Există cazuri în care nu este uşor de stabilit cheltuiala ce trebuie capitalizată şi se face 

apel la judecata profesională pentru a determina dacă este adecvată sau nu capitalizarea. Este 

vorba despre elemente precum cheltuielile cu dezvoltarea programelor informatice, cheltuieli 

cu publicitatea, cheltuieli de dezvoltare. 

Când se capitalizează o cheltuială, se creează un activ ce va fi amortizat de-a lungul 

duratei sale de viaţă utilă, astfel încât influenţa asupra rezultatului este una pozitivă.  

De asemenea, o altă practică de a diminua cheltuielile şi de a mări rezultatul este aceea 

de a utiliza perioade de amortizare extinse pentru costurile ce anterior au fost capitalizate. 

 

2.3. Raportarea eronată a activelor şi datoriilor 

În această categorie includem activele care nu sunt supuse amortizării, cum ar fi: 

creanţele, stocurile şi investiţiile. Prin supraestimarea gradului de încasare al creanţelor se 

reduce o cheltuială din exploatare. De asemenea, există posibilitatea ca o pierdere să fie 

amânată: în cazul stocurilor sau investiţiilor, companiile nu diminuează valoarea lor ca urmare 

a scăderii preţului de piaţă. O companie care a procedat în această manieră este Centennial 

Technologies (a supraestimat toate cele trei clase de active prezentate mai sus). 

Tot în această categorie se includ şi acţiunile de subevaluare a datoriilor. Compania 

Micro Warehouse a procedat astfel: a subevaluat stocurile achiziţionate şi datoriile către 

furnizori, deci implicit şi costurile cu bunurile vândute şi a supraevaluat veniturile din 

exploatare. 
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2.4. Creativitatea manifestată în contul de profit şi pierdere 

Creativitatea manifestată în contul de profit şi pierdere presupune prezentarea de 

niveluri diferite ale componentelor rezultatului. În cadrul acestei practici, se pune accent mai 

degrabă pe clasificarea elementelor, decât pe maniera de înregistrare a tranzacţiilor. De 

exemplu, companiile pot prezenta un câştig extraordinar la categoria „alte venituri” sau o 

cheltuială curentă din exploatare ca fiind extraordinară. Astfel de practici au ca efect un 

rezultat curent aparent mai mare, fără ca rezultatul total net să fie afectat. 

 

2.5. Probleme legate de raportarea fluxurilor de trezorerie 

Situaţia fluxurilor de trezorerie împarte modificările numerarului şi a echivalentelor de 

numerar în trei componente: fluxuri de trezorerie provenite sau utilizate în activitatea de 

exploatare, în activitatea de investiţii şi în cea de finanţare. Având în vedere importanţa 

fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare, cu cât nivelul acestora este mai mare, cu 

atât capacitatea companiei de a genera rezultate sustenabile este mai mare. 

Pentru a-şi majora fluxul de trezorerie din exploatare, companiile pot clasifica o 

cheltuială din exploatare ca fiind un element de investiţii sau finanţare. În mod similar, o 

încasare din activitatea de investiţii sau finanţare poate fi clasificată ca un element de 

exploatare. Astfel de acţiuni nu vor afecta totalul modificărilor fluxurilor de trezorerie. 

De exemplu, companiile care capitalizează cheltuielile cu dezvoltarea programelor 

informatice vor raporta sumele capitalizate ca fiind plăţi aferente activităţii de investiţie şi nu 

de exploatare. Deci o companie care capitalizează o parte mai mare de costuri va prezenta o 

valoare mai mare a fluxului de trezorerie din exploatare decât companiile care trec pe 

cheltuieli toate costurile aferente dezvoltării programelor informatice. 

 

2.6. Alte clasificări ale procedeelor contabilităţii creative 

Există mai multe moduri de a clasifica toate procedeele care ţin de contabilitatea creativă : 
 Bonnet (1995): 

- contul de rezultate şi principii contabile; 
- contul de rezultate şi politicile contabile; 
- contul de rezultate şi deciziile de gestiune; 
- acţiune asupra bilanţului. 

 
Stolowy (2000): 

- impactul asupra valorii rezultatului; 
- impactul asupra prezentării contului de rezultate; 
- impactul asupra prezentării bilanţului 
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Raffournier (2003): 
- umflarea cifrei de afaceri; 
- manipularea rezultatelor; 
- disimularea (ascunderea) datoriilor. 

 
Limitele tipologiei 

- caracterul reductor al oricărei tipologii; 
- impacturi multiple a anumitor procedee; 
- mecanisme financiare realizate pentru ele însele, având drept consecinţă (indirectă) 

modificarea conturilor. 
 

Prezentarea procedeelor 
- opţiuni (în sens restrâns) adică existenţa unei alegeri între mai multe metode; 
- subiectivitate în evaluare şi importanţa aprecierii personale; 
- mecanisme fără ţintă contabilă: traducerea unei operaţii juridico-financiare; 
- mecanisme cu ţintă contabilă (nivelul rezultatului sau prezentarea contabilă). 

 
Umflarea cifrei de afaceri - mijloace: 

- contabilizarea vânzărilor înainte de livrare; 
- supraevaluarea prestaţiilor reciproce; 
- contabilizarea imediată şi integrală a produselor din mai multe perioade; 
- însuşirea cifrei de afaceri a clienţilor săi 

 
Încâlcirea contului de rezultate: 

- principiu: analiştii se interesează mai ales de rezultatul curent (în afara elementelor 
extraordinare) 

- consecinţe: 
• confundarea activităţilor ordinare cu elementele extraordinare; 
• întocmirea conturilor “pro forma”. 

 
Exemple de rezultate “pro forma”: AMAZON 

- pierdere, conform US GAAP: 234 milioane $; 
- pierdere “pro forma”: 49 sau 76 milioane $; 
- justificare: “Cifrele pro forma reprezintă ceea ce gândim despre afacerea noastră” 

 
Minimizarea datoriilor - mijloace: 

- a nu contabiliza angajamentele de locaţie finanţare; 
- a exclude din perimetrul de consolidare filialele cele mai îndatorate; 
- a consolida filialele prin punerea în echivalenţă. 

 
      Exemplu de necontabilizare a angajamentelor de leasing: Euro Disney 

 Conturi publicate Conform US GAAP 
ROE 3% - 28% 
Datorii financiare /  
Capitaluri proprii 

73% 987 % 

 
 Exemplu de punere în echivalenţă ale filialelor adevărate: Coca Cola 
 În cazul consolidării prin integrare globală a participaţiilor cuprinse între 40 şi 50%: 

- multiplicarea datoriilor cu 4; 
- datorii / fondurile proprii ar trece de la 1,2 la 4,8. 
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Capitolul 3. Alegerea şi aplicarea politicilor contabile 

 

 Alegerea şi aplicarea politicilor contabile general acceptate reprezintă un proces 

flexibil care are la bază judecata profesională în cele mai multe situaţii. Companiile aflate în 

aceleaşi situaţii pot raporta rezultate diferite ca urmare a alegerii şi aplicării politicilor 

contabile. În studiul pe care dorim să-l realizăm considerăm flexibilitatea manifestată în două 

domenii: determinarea costului stocurilor şi recunoaşterea venitului aferent programelor 

informatice. 

 

3.1. Determinarea costului stocurilor 

În literatura de specialitate, unul dintre cele mai obişnuite exemple de flexibilitate în 

alegerea şi aplicarea politicilor contabile, care are impact asupra valorilor raportate în 

conţinutul situaţiilor financiare, este selectarea metodei utilizate pentru determinarea costului 

stocurilor. 

Companiile pot utiliza mai multe metode de evaluare a stocurilor. Cele mai des 

utilizate sunt FIFO (primul intrat – primul ieşit), LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) şi CMP 

(costul mediu ponderat). 

Un studiu asupra unui număr de 600 de companii, efectuat de Institutul American al 

Contabililor Autorizaţi, a relevat ca acestea utilizează mai multe metode de evaluare, pe 

primul loc situându-se metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit), urmata îndeaproape de 

metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit). 

 

Număr de companii Metode 

1997 1998 1999 

FIFO 

LIFO 

CMP 

Altele 

415

326

188

32

409

319

176

40

404

301

176

34

 

Modificarea costurilor stocurilor, ca urmare a utilizării diferitelor metode de 

determinare a costului stocurilor va avea ca rezultat profituri diferite în conţinutul contul de 

profit şi pierdere cât  şi valori diferite ale stocurilor şi capitalurilor proprii în conţinutul 

bilanţului contabil. 

Compania Longview Fibre utilizează metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) 

pentru determinarea costurilor aferente tuturor stocurilor sale, excepţie făcând stocurile de 

 16



Master Contabilitate, control şi expertiză 

materiale. În conţinutul Raportului anual al exerciţiului financiar al anului 1999, Sumele 

oferite de companie sunt: 

                                      - mii de $  - 

 1997 1998 1999 

Produse finite 

Produse în curs de execuţie 

Materii prime 

Materiale  

43.571

28.881

11.879

42.322

35.645

32.730

20.676

42.907

36.248 

30.768 

13.200 

39.797 

 

Rezerva LIFO 

126.653

(42.151)

131.958

(47.999)

120.013 

(40.450) 

 84.502 83.959 79.563 

 

Aşa cum se pute vedea din conţinutul tabelului de mai sus, Compania Longview Fibre 

a înregistrat o rezervă ca urmare a utilizării metodei LIFO (ultimul intrat – primul ieşit). 

Pentru stocurile evaluate prin metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit), rezerva 

LIFO reprezintă diferenţa dintre costul stocurilor evaluate prin metoda LIFO (ultimul intrat – 

primul ieşit) şi costul aceloraşi stocuri măsurate prin metoda FIFO (primul intrat – primul 

ieşit). Rezerva prezentata de companie scoate în evidenţă o diferenţă substanţiala intre 

costurile stocurilor evaluate prin cele doua metode. În situaţia în care compania ar fi utilizat 

metoda FIFO (primul intrat – primul ieşit) pentru evaluarea stocurilor, valoarea raportata a 

stocurilor ar fi fost mare cu 50%, 57% şi 51% în anii 1997, 1998 şi respectiv, 1999. De 

asemenea şi nivelul capitalurilor proprii ar fi fost afectate. Presupunând că pentru exerciţiile 

financiare cotele privind impozitul pe profit sunt aceleaşi, respectiv de 40%, capitalurile 

proprii ale companiei ar fi crescut ca urmare a aplicării metodei FIFO (primul intrat – primul 

ieşit) cu 25.291.000$ (sau cu 6%) în 1997, cu 28.799.000$ (sau cu 7%) în 1998 şi cu 

24.270.000$ (sau cu 6%) în 1999. 

Conform GAAP-urilor (principiilor contabile general acceptate), companiile sunt 

libere să aleagă după cum doresc metodele de evaluare a stocurilor. Decizia are în vedere 

creşterea sau scăderea valorii stocurilor, consecinţele fiscale, precum şi direcţia dorita pentru 

raportarea profiturilor către acţionari. Exista de asemenea şi constrângeri asupra acestei 

decizii. O companie care optează pentru metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) în scopuri 

fiscale trebuie să utilizeze acesta metoda şi în scopul raportării financiare. Potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile în economia americană, dacă o companie renunţă la 

utilizarea metodei LIFO (ultimul intrat – primul ieşit), timp de zece ani aceasta nu are voie să 

mai aplice acesta metoda. Chiar şi cu aceste constrângeri, alegerea metodei de evaluare a 
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stocurilor oferă companiilor multa flexibilitate şi posibilitatea apelării la raţionamentul 

profesional în procesul de decizie cu privire la raportarea rezultatelor şi a poziţiilor lor 

financiare. 

 

3.2. Recunoaşterea veniturilor aferente programelor informatice 

 Un exemplu de flexibilitate a aplicării principiilor contabile care recent a fost supus 

unor schimbări semnificative este reprezentat de recunoaşterea veniturilor aferente 

programelor informatice.  

 Pentru a vedea în ce măsură s-au schimbat practicile privind recunoaşterea veniturilor 

aferente programelor informatice, consideram următoarele practici preluate din notele 

rapoartelor anuale prezentate în 1991 şi 1992 de către patru companii producătoare de softuri 

BMC Sotfware, American Sotfware, Autodesk, Computer Associates International. 

 Informaţii din situaţiile financiare ale companiei BMC Sotfware: 

 „Venitul aferent licenţelor programelor informatice este recunoscut la primirea şi 

acceptarea contractului sau comenzii semnate”. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei American Sotfware: 

„La încheierea unui contract de licenţă pentru un program informatic, compania 

recunoaşte 80% din comisionul licenţei la livrarea documentaţiei programului informatic 

(manualele de utilizare), 10% la livrarea programului informatic (suporturile care conţin 

codul sursa) şi 10% la instalarea acestuia”. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei Autodesk: 

„Venitul din vânzările către distribuitori şi intermediari este recunoscut în momentul 

în care produsele sunt expediate”. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei Computer Associates 

International: 

„Venitul din comisionul aferent licenţelor este recunoscut după acceptarea şi 

confirmarea primirii produsului de către client”.  

După cum se poate observa din conţinutul Notelor la situaţiile financiare componente 

ale rapoartelor anuale ale companiilor, toate cele patru companii au urmat propriile 

interpretări ale regulilor contabile existente cu privire la recunoaşterea venitului (regula 

presupunea ca veniturile să fie recunoscute atunci când erau obţinute şi urmau a fi încasate). 

Flexibilitatea care exista în aceasta regula generala era mare şi a condus la diferenţe 

semnificative ale politicilor contabile ale companiilor chiar din aceeaşi industrie. 

Compania BMC Software recunoştea venitul aferent licenţelor programelor 

informatice odată cu primirea şi acceptarea unei comenzi. La acel moment, compania practic 
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nu a expediat programul informatic clientului său. Astfel, prin recunoaşterea venitului în acest 

stadiu prematur, compania va prezenta un rezultat reportat. Orice valoare recunoscuta în acest 

mod pentru venituri este supusa riscului de anulare a comenzii în relaţiile companiei cu 

clientul. 

Compania American Software recunoştea cea mai mare parte a venitului în momentul 

în care erau expediate manualele de utilizare, chiar dacă acest moment era anterior celui de 

expediere a produsului software propriu-zis. Potrivit acestei politici, expedierea manualelor de 

utilizare la sfârşitul unei perioade contabile avea ca rezultat o creştere a venitului  recunoscut. 

În antiteza cu cele două companii, compania Autodesk aştepta până când produsele 

sale erau expediate clienţilor şi apoi recunoştea venitul. Prin poziţia mai conservatoare 

adoptata de acesta companie, procesul de recunoaştere a veniturilor era legat de expedierile 

efective. 

În ultimii ani, principiile contabile de recunoaştere a veniturilor aferente programelor 

informatice au devenit mult mai restrictive. În prezent, companiile producătoare de software 

trebuie să expedieze produsele lor înainte de a recunoaşte venitul. Toate companiile 

prezentate mai sus respectă acum acesta regulă. Cu toate acestea, când există flexibilitate, 

companiile fac uz de ea.  

Deşi expedierea rămâne activitate principală declanşatoare pentru recunoaşterea 

venitului în industria software-ului, compania Computer Associates International continuă să 

fie mai conservatoare, recunoscând venitul după ce produsele software au fost nu numai 

expediate, dar şi acceptate de client. 

 

3.3. Perioadele de amortizare a fondului comercial 

Un alt exemplu de flexibilitate în aplicarea principiilor contabile este reprezentat de 

alegerea perioadelor de amortizare, care reprezintă o estimare a perioadelor de viaţa utila a 

activelor.  

Să consideram următoarele perioade de amortizare a fondului comercial, preluate din 

Notele explicative la conturile anuale prezentate în anul 1999 de trei companii care fabrica de 

produse medicale: Matria Healthcare,  Allergan,  C. R. Bard. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei Matria Healthcare: 

„Activele necorporale sunt constituite din fondul comercial şi alte active necorporale, 

rezultate, în principal, din achiziţiile efectuate de companie. Fondul comercial este amortizat 

utilizând metoda liniara pe o perioada cuprinsa intre 5 şi 15 ani”. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei Allergan: 
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„Fondul comercial reprezintă diferenţa dintre preţul de cumpărare şi valoarea justă a 

activelor nete ale companiei achiziţionate şi este amortizat prin metoda liniara pe o perioadă 

cuprinsa intre 7 şi 30 de ani”. 

Informaţii din situaţiile financiare ale companiei C. R. Bard: 

„Fondul comercial este amortizat liniar pe o perioada adecvata cuprinsa intre 15 şi 

40 de ani”. 

Deşi toate cele trei companii îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi ramură, toate 

companiile au ales perioade diferite de amortizare a fondului comercial. Perioadele variază de 

la minim 5 ani la maxim 40 de ani. La acel moment, practicile contabile general acceptate 

impuneau amortizarea fondului comercial, dar permiteau companiilor să-si stabilească 

perioada de amortizare. Singura cerinţă era ca perioada de amortizare să nu depăşească 40 de 

ani. Cu cât perioada de amortizare este mai mare, cu atât cheltuiala cu amortizarea este mai 

mică. Ca urmare, companii diferite pot raporta rezultate diferite doar datorită stabilirii 

perioadelor de amortizare. În prezent, conform IAS/IFRS, fondul comercial nu mai este 

amortizat, dar este revizuit periodic pentru a stabili dacă este depreciat sau nu. De aceea, 

flexibilitatea rezultată din alegerea perioadelor de amortizare nu mai există. 

 

3.4. Estimări  

Exemplul referitor la amortizarea fondului comercial demonstrează în mod clar că 

estimările trebuie să fie utilizate în aplicarea principiilor contabile. Intr-o anumită măsura, 

situaţiile financiare reprezintă o acumulare a estimărilor. Aşa cum se poate observa din 

următoarea nota preluata din raportul anual prezentat de compania Citigroup în 1999, 

estimările se adaugă flexibilităţii în cadrul procesului de întocmire a situaţiilor financiare: 

„Ca urmare a acestor procese şi proceduri, rezervele înregistrate pentru daune 

aferente  mediului şi asbestului la 31 decembrie 1999 reprezintă cea mai bună estimare a 

solicitărilor de despăgubire având în vedere experienţa anterioara şi legile în vigoare. Cu 

toate acestea, condiţiile care stau la baza  hotărârii finale privitoare la aceste daune continua 

să se schimbe. Nu este posibil să se prevadă schimbările din mediul legal şi legislativ şi 

impactul lor asupra solicitărilor de despăgubire privind mediul şi producerea asbestului. 

Producerea asbestului va fi influenţată de deciziile şi interpretările viitoare ale tribunalelor, 

cât şi de schimbările legislaţiei aplicabila unor astfel de daune. Datorită acestor evenimente 

viitoare necunoscute, pot apărea  datorii suplimentare pentru sumele care depăşesc valoarea 

actuală a rezervelor”. 

Aceasta notă arată clar că Citigroup trebuie să utilizeze estimările în determinarea 

datoriilor sale referitoare la solicitările de despăgubire privind mediul şi asbestul. Există 
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astfel, posibilitatea utilizării flexibilităţii prin estimările efectuate şi a influenţării situaţiilor 

financiare, dacă se doreşte aceasta. 

 

3.5. De ce există flexibilitate? 

Deseori ne punem întrebarea; „Nu este mai logic ca organismele de reglementare să 

impună tuturor companiilor să raporteze tranzacţiile lor financiare în acelaşi mod ?”.  

Din păcate, procesul de uniformizare a raportărilor nu este atât de simplu. Tranzacţiile 

financiare şi condiţiile economice în cadrul cărora acestea au loc nu sunt suficient de 

asemănătoare pentru a putea utiliza practici contabile identice, nici chiar de către companii 

din cadrul aceleaşi ramuri. 

Pentru a răspunde problematicii prezentate mai sus analizăm modul de determinare a 

costului stocurilor. Chiar dacă ne concentrăm atenţia în mod exclusiv asupra situaţiilor 

financiare, ignorând beneficiile ce decurg din aplicarea metodei LIFO (primul intrat – primul 

ieşit) în scopuri fiscale, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că exista motive serioase ca 

unele companii să utilizeze metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit), iar altele metoda 

FIFO (primul intrat – primul ieşit). 

Metoda LIFO (primul intrat – primul ieşit) utilizează costurile curente pentru stocuri 

pentru determinarea costului bunurilor vândute, care reprezintă de fapt valori apropiate de 

costul de înlocuire. Ca urmare, utilizând metoda LIFO, informaţiile componente ale contului 

de profit şi pierdere oferă o măsurare mult mai reală şi mai relevantă a performanţei 

întreprinderii.  

Pentru companiile ce deţin multe stocuri, mai ales când costurile stocurilor sunt în 

creştere, metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) reprezintă cea mai buna alegere. Cu toate 

acestea, metoda LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) utilizează costuri mai vechi în evaluarea 

stocurilor în bilanţul contabil. Ca urmare, prin utilizarea metodei LIFO (ultimul intrat – 

primul ieşit), informaţia oferită de bilanţul contabil este mai puţin utilă în determinarea valorii 

curente a stocurilor. De aceea, în funcţie de cât de semnificative sunt stocurile, companiile au 

motive întemeiate de a se deplasa de la o extremă la alta în determinarea costului stocurilor. 

La aceste consideraţii privind raportarea financiară se adaugă şi consideraţii fiscale. Când 

costurile stocurilor cresc suficient de rapid astfel încât metoda LIFO (ultimul intrat – primul 

ieşit) să ofere avantaje fiscale care nu ar fi fost posibile prin utilizarea metodei FIFO (primul 

intrat – primul ieşit), companiile au motive în plus pentru alegerea metodei LIFO (ultimul 

intrat – primul ieşit). 
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Impunând ca toate companiile să utilizeze o metodă de evaluare a stocurilor sau alta, 

înseamnă să se ignore condiţiile economice variate care, de fapt, au dus la crearea acestor 

metode diferite. 

În cazul recunoaşterii veniturilor aferente programelor informatice, organismele de 

reglementare au considerat flexibilitatea ca fiind necesară pentru o mai bună definire a 

procesului de recunoaştere a veniturilor aferente programelor informatice. Flexibilitatea nu  a 

fost eliminată.  

În exemplul cu amortizarea fondului comercial, există motive întemeiate pentru 

existenţa perioadelor de amortizare diferite. Fondul comercial apare în cadrul unei achiziţii, 

atunci când compania cumpărătoare plăteşte o primă peste valoarea justă de piaţă a activelor 

nete ale firmei achiziţionate. În opinia companiei cumpărătoare, firma achiziţionată ca un 

întreg este mai valoroasă decât suma componentelor sale. 

Fondul comercial apare din mai multe motive: o marcă bine-cunoscută pe piaţă, o bază 

a clienţilor loiali, un sistem eficient de distribuţie sau chiar practici de producţie proprii. 

Firma cumpărătoare estimează obţinerea de venituri peste medie provenite din achiziţie peste 

o anumită perioadă viitoare. Pe durata acestei perioade trebuie amortizat fondul comercial 

achiziţionat. 

Perioadele în care se obţin venituri peste media estimată datorită achiziţiei vor varia în 

funcţie de firma achiziţionată. De aceea, impunerea de perioade de amortizare identice nu va 

avea ca rezultat o raportare financiară mai relevantă. Deci, şi aici, flexibilitatea este adecvată. 

Flexibilitatea manifestată în raportarea financiara exista din motive valide. Ea va 

rămâne atâta vreme cat circumstanţele şi condiţiile aferente companiilor şi industriilor 

variază. Cu toate acestea, existenţa flexibilităţii în alegerea şi aplicarea politicilor contabile  

nu trebuie să conducă la situaţii financiare eronate. În loc să utilizeze flexibilitatea pentru 

inducerea în eroare a utilizatorilor de situaţii financiare, companiile trebuie să o folosească 

pentru a furniza o prezentare justă a rezultatelor financiare şi a poziţiei financiare. 

De exemplu, utilizarea metodei LIFO (ultimul intrat – primul ieşit) de către compania 

Longview Fibre nu are ca scop raportarea financiară eronată. Astfel, în opinia companiei, 

aceasta metoda de evaluare a stocurilor oferă o prezentare mai relevantă a performanţei sale 

financiare. În mod similar, folosirea judecaţii profesionale pentru momentul recunoaşterii 

veniturilor aferente programelor informatice sau pentru stabilirea perioadei de amortizare a 

fondului comercial, nu indică utilizarea practicilor de contabilitate creativă. Aceste exemple 

reprezintă aplicarea normala a flexibilităţii contabile în scopul obţinerii unei prezentări juste a 

structurilor în conţinutul situaţiilor financiare. 
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3.6. Aplicarea agresivă a principiilor contabile 

 Informaţia cu destinaţia piaţă este în mod necesar simplificată, prin prezentarea 

indicatorilor economico-financiari. Cum alegerea unuia sau mai multor indicatori nu este 

niciodată neutră, şi informaţia este subiectivă. Dacă la începutul secolului al XXI-lea accentul 

era pus pe EBITDA (earings before interest, tax, depreciation and amortization),  capitalizarea 

bursieră, pe rata de rentabilitate, în discursurile actuale ale companiilor se regăsesc frecvent 

indicatori ai puterii de finanţare (cash-flow) sau ai mărimii gradului de îndatorare. 

 Cunoscând indicatorii economico-financiari după care vor fi judecate de pieţe, 

companiile sunt tentate să acţioneze asupra cifrelor şi deci asupra indicatorilor. Se stabileşte 

astfel o cauzalitate directă între complexitatea şi pervertirea conturilor: complexitatea 

conturilor cere simplificări, simplificări care operează cu indicatori ce pot fi uşor manipulaţi. 

 Opţiunile contabile au existat dintotdeauna şi nu constituie contabilitate creativă.  

 Însă, practicile utilizate în cadrul companiilor au scos în evidenţă faptul că există 

situaţii în care acestea în loc să utilizeze flexibilitatea pentru o oferi imaginea fidelă, ele 

selectează principiile contabile şi le aplică într-o manieră agresivă. Scopul aplicării agresive a 

principiilor contabile este de a modifica rezultatele lor financiare şi poziţia lor financiară 

pentru a crea o imagine amăgitoare cu privire la performanţele financiare ale companiei. 

Ultimul obiectiv urmărit de companie este de a obţine anumite avantaje şi beneficii. 

Să considerăm cazul companiei Sybase. În raportul anual prezentat în 1999, compania 

descria astfel politica sa de recunoaştere a venitului: 

„Compania vinde licenţe software pe baza unor contracte care nu pot fi anulate. 

Veniturile aferente licenţelor sunt recunoscute atunci când un contract ce nu poate fi anulat 

intră în vigoare, produsul a fost expediat, comisionul aferent licenţei este fix sau 

determinabil, iar încasarea este asigurata în mod credibil”. 

Aşa cum este descrisă, politica se încadrează în cerinţele principiilor contabile general 

acceptate pentru recunoaşterea veniturilor aferente programelor informatice. Ea are în vedere 

asocierea recunoaşterii venitului cu expedierea programului informatic şi cu încasarea sumei 

de la client. S-a dovedit însă, că filiala să japoneză recunoştea venitul din vânzările care erau 

însoţite de o scrisoare, care permitea clienţilor să înapoieze programele informatice la o dată 

ulterioară, fără a fi pretinse penalităţi. Astfel de politici de primire a produselor, depăşesc 

limitele GAAP-urilor, mai ales având în vedere utilizarea acelor scrisori  şi lipsa de estimări 

privind returnările ce ar fi trebuit înregistrate. 

În raportul său anual din 1996, corporaţia Sunbeam a descris următoarea restructurare: 

„Pe 12 noiembrie 1996, compania a anunţat detaliile referitoare la restructurare şi 

planul de dezvoltare pentru viitor. Costurile aferente planului includ consolidarea funcţiilor 
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administrative din cadrul companiei, raţionalizarea procesului de producţie... de asemenea, 

compania a făcut publice planurile sale de a închide o serie de fabrici care nu sunt 

importante pentru Sunbeam... Odată cu implementarea planului de restructurare şi de 

dezvoltare, compania a înregistrat o diminuare a rezultatului său brut cu 337.6 milioane $ în 

trimestrul al patrulea al anului 1996”. 

Constituirea şi înregistrarea de către companie a provizioanelor pentru restructurare nu 

reprezintă a aplicare agresivă a principiilor contabile. În conformitate cu GAAP-urile, 

provizioanele trebuie să fie constituite şi înregistrate în anul restructurării şi trebuie să 

încorporeze toate cheltuielile estimate a fi necesare pentru implementarea planului de 

restructurare. În cazul nostru, compania a supraestimat în mod intenţionat cheltuielile legate 

de restructurare, fapt ce a avut consecinţa înregistrarea unui rezultat subevaluat in1996 şi 

rezultate mari în anii următori. Procedând astfel, putem spune că în cadrul companiei 

Sunbeam s-au aplicat în mod agresiv principiile contabile. 

Înregistrarea unor costuri de restructurare foarte mari, a scos în evidenţă faptul că 

aceasta a fost capabilă să efectueze cheltuieli în anii următori pe baza rezultatului obţinut în 

anul 1996. De exemplu, printre costurile restructurării erau incluse deprecierile stocurilor şi 

activelor corporale. Acestea au redus cheltuielile cu costul bunurilor vândute şi cu deprecierea 

din anii următori. De asemenea, erau incluse în costuri şi provizioanele constituite pentru 

litigii. În măsura în care acestea erau cheltuieli de exploatare din anii ulteriori, ele nu trebuiau 

să fie incluse în costul restructurării, afectându-se rezultatul din 1996. Înregistrarea unor 

cheltuieli mai mari cu restructurarea în anul 1996 a avut ca efect înregistrarea de către 

companie a unui profit mai mare în anul 1997.  

De asemenea, compania a aplicat în mod agresiv şi politica de recunoaştere a 

veniturilor. În anul 1997, compania a vândut produse clienţilor săi, încheind un acord de 

livrare ulterioară a produselor. În plus, compania a înregistrat veniturile, practicând totodată o 

politică de primire a produselor înapoi. 

In anul 1996, datorită efectului restructurării, compania a raportat o pierdere de 285,2 

milioane $, iar în anul 1997, a raportat un profit brut de 199,4 milioane $. Atât de mandra a 

fost compania de realizarea sa, încât directorul si-a deschis cuvântarea în fata acţionarilor 

astfel: 

„Am avut un an nemaipomenit în 1997.  În ultimele 12 luni am stabilit noi recorduri în 

aproape toate activităţile companiei. Am înregistrat o creştere semnificativă a vânzărilor şi, 

implicit a marjelor şi a rezultatelor. Cel mai important, este că am îmbunătăţit activităţile de 

bază ale companiei”. 
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 Odată cu retratarea rezultatelor, necesară pentru a înlătura efectele cheltuielilor 

excesive privind restructurarea şi pentru a ajusta practicile agresive de recunoaştere a 

veniturilor, rezultatul din exploatare înainte de impozitare al societăţii Sunbeam s-a redus 

până la suma de 104.100.000 $. 

 Multe din problemele privind raportarea financiară au apărut în urma luării unei poziţii 

agresive în ceea ce priveşte selectarea duratei de viaţă utile şi a valorilor reziduale ale 

imobilizărilor corporale. În mod normal nici o persoană nu se poate aştepta ca practicile 

contabile inofensive, cum ar fi alegerea duratei de viaţă utile a activelor imobilizate sau a 

valorii reziduale, să aibă astfel de efecte semnificative asupra situaţiilor financiare. Dar, 

această situaţie poate să apară în cazul societăţilor cu investiţii majore în valori imobiliare. 

 Imobilizările corporale, cu excepţia terenurilor şi a imobilizărilor în curs, se 

amortizează până la valoarea lor reziduală estimată, de-a lungul duratei de viaţă utile a 

acestora. Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va 

obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia, după deducerea prealabilă a 

costurilor de cedare estimate. Durata de viaţă utilă a unui activ reprezintă perioada pe 

parcursul căreia se estimează că întreprinderea va utiliza activul în cadrul activităţilor sale 

operaţionale. Conducerea decide duratele de viaţă utile adecvate şi valorile reziduale aferente 

imobilizărilor. În cazul în care organele de conducere profită de această flexibilitate într-o 

manieră agresivă, urmărind sporirea artificială a câştigurilor, selectând fie durate de viaţă prea 

mari, fie valori reziduale prea ridicate, se ajunge la situaţia în care cheltuielile cu amortizarea 

vor fi subevaluate. Drept urmare, rezultatul curent va fi supraevaluat, ca şi valorile contabile 

ale activelor în cauză. Dacă, la o dată ulterioară, se ajunge la concluzia că acele valori 

contabile sunt superioare fluxurilor nete de numerar neactualizate care vor fi obţinute prin 

utilizarea activelor, soluţia viabilă o reprezintă reducerea acestora. Practicile adoptate de 

Waste Management au condus la astfel de reduceri. 

 În raportul pentru anul 1997, Waste Management descrie trecerea la o contabilitate 

mai conservatoare: 

 „Ca rezultat al unei revizuiri începute în trimestrul al III-lea al anului 1997, 

societatea consideră că anumite elemente de cheltuieli au fost raportate în mod incorect în 

situaţiile financiare emise anterior. În principal, ne referim la cheltuielile cu amortizarea 

mijloacelor de transport şi a utilajelor, la dobânzile capitalizate şi impozitul pe profit. 

Referitor la amortizare, societatea consideră ca au apărut anumite erori în determinarea 

cheltuielilor.” 

 Într-o secţiune ulterioară a raportului, societatea a descris modificările curente ale 

duratelor de viaţă a activelor: 
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 „Începând cu 1 octombrie 1997, Consiliul de Administraţie a aprobat o recomandare 

venită din partea managementului ce presupune revizuirea politicii de management a 

parcului auto. Maşinile de încărcat vor fi înlocuite după 8 ani iar camioanele după 10 ani. 

Politica precedentă prevedea ca maşinile de încărcat să fie înlocuite doar după o perioadă 

de 10 ani iar camioanele după 12 ani. Duratele de viaţă au fost ajustăte începând cu ultimul 

trimestru al anului 1997 pentru a reflecta noua politică. Tot începând cu 1 octombrie 1997, 

societatea a redus durata de viaţă a containerelor de la o perioadă de 15-20 de ani la 12 

ani”. 

În trecut, Waste Management şi-a majorat profitul într-un mod artificial prin folosirea 

de durate utile de viaţă ridicate şi de valori reziduale nejustificate. Cu aceste prezentări de 

informaţii, societatea a declarat public faptul că, în viitor, va fi mai puţin agresivă în ceea ce 

priveşte aplicarea principiilor contabile aferente amortizării şi că va reduce duratele de viaţă 

utilă şi valorile reziduale asociate imobilizărilor corporale. 

 În trimestrul IV al anului fiscal 1993, Bausch SRL a utilizat practici agresive privind 

recunoaşterea veniturilor pentru a impulsiona profitabilitatea pe termen scurt. Politica 

societăţii era aceea de a recunoaşte veniturile la data expedierii. Totuşi, în acea perioada a 

anului 1993, societatea a aprovizionat distribuitorii în exces, peste cerinţe, cu lentile de 

contact şi ochelari de soare folosind „un plan de marketing agresiv”. Atunci când cererea 

clienţilor nu corespundea cu aşteptările, societatea era forţată să răscumpere cantităţi 

semnificative de stocuri. 

 Bausch SRL este perseverentă în ceea ce priveşte politica de recunoaştere a veniturilor 

la data expedierii. Această hotărâre agresivă consta în a expedia produse peste nevoile 

clienţilor. 

 Aurora Foods s-a dezvoltat prin achiziţionarea de produse de marcă de la societăţi cu 

profil alimentar. Aceste mărci, incluzând nume cunoscute cum ar fi Duncan Hines, Aunt 

Jemima şi Lender, nu au fost promovate suficient de către deţinătorii anteriori. Strategia 

societăţii Aurora a fost aceea de a achiziţiona mărcile şi de a reconstrui încrederea clienţilor, 

cheltuind  astfel în exces sume pentru publicitate. 

 Rezultatul înregistrat de societate părea să indice că strategia sa funcţionează. 

Rezultatul din exploatare, înainte de impozitare, a fost de 17.186.000 $, 23.395.000 $ şi 

44.762.000 $ în anii 1996, 1997 şi respectiv, în anul 1998. Aceeaşi tendinţă s-a menţinut şi în 

anul 1999 când, în primele 9 luni, rezultatul a fost de 92.865.000 $. 

 Totuşi, la începutul anului 2000, societatea a anunţat public faptul că intenţionează să 

retrateze rezultatele aferente ultimelor 2 trimestre ale anului 1998 şi primelor trimestre ale 

anului 1999, diminuând cu suma de 81.562.000 $ rezultatul înainte de impozitare, pentru cei 2 
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ani. Profitul din exploatare aferent anului 1998 a fost retratat la suma de 6.492.000 $ de la 

suma de 44.762.000 $ iar pentru primele 9 luni ale anului 1999 s-a ajuns la 49.573.000 $, de 

la 92.865.000 $. Motivul principal pentru apariţia diferenţelor este reprezentat de metoda de 

contabilizare a cheltuielilor promoţionale ocazionate de plăţile efectuate către vânzătorii cu 

amănuntul. Practicile privind recunoaşterea veniturilor, sumele înregistrate la nivelul costului 

vânzărilor şi cheltuielile de distribuţie şi intermediere au făcut şi ele obiectul retratării, însă 

într-o măsură mai redusă. 

 Societăţile de profil alimentar recompensează vânzătorii cu amănuntul pentru spaţiul 

pus la dispoziţie în supermagazine şi în rafturi. Se pare că Aurora recunoştea cheltuielile 

promoţionale nu în momentul expedierii produselor către vânzătorii de alimente, ci atunci 

când aceştia vindeau alimentele respective. Astfel, Aurora amâna recunoaşterea cheltuielilor. 

În raportul anual din 1999, societatea a descris impactul practicilor sale improprii: 

 „La o cercetare mai amănunţită, s-a ajuns la concluzia că datoriile apărute în urma 

anumitor promoţii comerciale sau datorită unor activităţi de marketing şi alte cheltuieli nu 

au fost recunoscute corespunzător drept datorii şi activele asociate au fost supraevaluate (în 

primul rând conturile de creanţe, de stocuri şi de active imobilizate). În plus, anumite 

activităţi au fost recunoscute, incorect, drept vânzări.” 

 Chiar şi după eliminarea acelor sume semnificative din rezultatul din exploatare 

aferent anilor 1998 şi 1999 societatea a anunţat că „vânzările produselor alimentare de prim 

rang rămân în continuare la un nivel ridicat”. Totuşi, trebuie să se ţină cont de faptul dacă 

estimările timpurii privind rentabilitatea nu au fost prea optimiste, date fiind recentele 

prezentări ale practicilor contabile. Piaţa a interacţionat în mod corespunzător. Preţul 

acţiunilor societăţii a scăzut până la 3 $, la începutul anului 2000, faţă de cotaţia de 20 $ din 

1999. 

 Ca o concluzie a celor prezentate anterior, flexibilitatea reprezintă posibilitatea dată 

companiilor de a-şi prezenta poziţia şi performanţa lor financiară în funcţie de specificul şi 

circumstanţele în care se înscriu, astfel încât să reflecte cât mai fidel activitatea desfăşurată. 

Însă companiile utilizează această flexibilitate pentru îmbunătăţirea imaginii prezentate prin 

intermediul situaţiilor financiare. În continuare sunt prezentate câteva procedee împreună cu 

influenţa lor asupra rezultatului sau elementelor din bilanţul contabil. 
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Procedee având un impact asupra valorii rezultatului 
Elemente Mecanism Impact asupra conturilor Limite Natura procedeului 

Cheltuieli de 
cercetare si 
dezvoltare 

Capitalizarea cheltuielilor de 
cercetare-dezvoltare 

Creşterea rezultatului în anul 
capitalizării 

Diminuarea în anul transferului 
şi în anii următori datorită 

amortizării 
Impactul alegerii datei începerii 

amortizării 

Îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de normele de 

raportare 
Dificultăţi de evaluare a 

costului cercetării 
 

Opţiune  
Subiectivitate în 

evaluare 

Imobilizări   Contract de lease-back Apariţia unei plus valori din 
lease-back 

Înregistrarea chiriilor în timpul 
perioadei după preluarea 

activului  

Creştere artificială a 
rezultatului datorită 

existenţei unui angajament 
de plată al chiriilor pentru 

o anumită perioadă 
Riscul de distribuire de 

dividende fictive 

Mecanism financiar 

Amortizări În momentul stabilirii planului 
de amortizare, există mai multe 
opţiuni şi posibilităţi: 

- durata probabilă a 
utilizării; 

- estimarea valorii reziduale. 

Modificarea cotei de amortizare 
înregistrată, deci a cheltuielilor 

cu amortizarea 

Necesitatea unui plan de 
amortizare 

Permanenţa metodelor 

Apreciere personală 
Opţiune 

Stocuri  Încorporarea cheltuielilor 
financiare în costul de producţie 
al stocurilor 

Creşterea rezultatului în anul 
încorporării cheltuielilor 

Diminuarea în anul anulării 
stocului 

Dificultate în definirea 
„capitalurilor 

împrumutate” şi a 
„finanţării producţiei” 

În note trebuie prezentată 
justificarea şi valoarea 

cheltuielilor 

Opţiune 

Ajustările pentru 
depreciere şi 
titlurile de 

Subevaluarea sau supraevaluarea 
ajustărilor pentru deprecierea 
titlurilor de participare 

Creşterea (sau reducerea) 
rezultatului în anul înregistrării 

Efect invers în anul reluării 

Principiul prudenţei 
 

Subiectivitate în 
evaluare 
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participare  
Ajustările pentru 

depreciere şi 
activele circulante 

Subevaluarea sau supraevaluarea 
ajustărilor pentru deprecierea 
creanţelor 
Subevaluarea sau supraevaluarea 
ajustărilor pentru deprecierea 
stocurilor 

Creşterea (sau reducerea) 
rezultatului în anul înregistrării 

 

Principiul prudenţei 
 

Subiectivitate în 
evaluare 

Provizioane pentru 
riscuri şi cheltuieli 

Existenţa mai multor probleme: 
- data deciziei de restructurare; 
- gradul de precizie în ceea ce 

priveşte evaluarea; 
- luarea în calcul a plus-

valorilor potenţiale în 
evaluarea provizionului (deşi 
este interzis). 

Impact asupra rezultatului în 
funcţie de nivelul provizionului 

Efect invers în anul reluării 

Principiul prudenţei 
 

Subiectivitate în 
evaluare 

Contracte pe 
termen lung 

Existenţa mai multor metode de 
înregistrare a acestor contracte: 
metoda procentajului de 
avansare; metoda terminării 
lucrărilor. 

Impact asupra cifrei de afaceri 
în funcţie de metoda reţinută 

Recunoaşterea diferită  a 
veniturilor aferente contractului 

Principiul prudenţei 
 

Opţiune 
Subiectivitate în 

evaluare 

Perimetru de 
consolidare 

Modificarea perimetrului de 
consolidare cu scopul de a 
integra filialele rentabile. 
Folosirea opţiunilor următoare: 
- concept de filiale 

nesemnificative; 
- integrarea globală atunci când 

se deţine mai puţin de 50%. 
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Procedee având un impact asupra prezentării bilanţului 
 

Elemente Mecanism Impact asupra conturilor Limite Natura procedeului 
Imobilizări Contract de lease-back 

 
Ameliorarea fondului de 

rulment 
Ameliorarea trezoreriei 

Ameliorarea artificială a 
situaţiei financiare 

 

Mecanism financiar 

Creanţe clienţi Scontarea unei cambii sau a unui 
bilet la ordin 

Viziune contabilă: 
Diminuarea nevoii de fond de 

rulment  
Ameliorarea trezoreriei 

Viziune financiară: 
Nu are loc diminuarea 

nevoii de fond de rulment, 
nu are loc creşterea 

trezoreriei, scontarea fiind 
un ajutor bancar 

Mecanism financiar 

Creanţe clienţi Titlurizarea creanţelor: cedarea 
creanţelor către un fond comun 
de creanţe contra încasării de 

lichidităţi 

Scăderea nevoii de fond de 
rulment 

Ameliorarea trezoreriei 

- Mecanism financiar 

Capitaluri proprii Emisiune de titluri hibride ale 
căror clasificare între capitaluri 
proprii şi datorii este delicată 

Modificarea ratei de îndatorare 
şi a rentabilităţii capitalurilor 

proprii 

- Mecanism financiar 
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 3.7. Dialoguri şi păreri ... 

 

- Spre ce soluţie să ne îndreptăm? Trebuie multiplicate regulile?  

- De îndată ce o nouă regulă este emisă, cabinetele de inginerie contabilă şi financiară 

găsesc mijlocul de a o ocoli. 

- Trebuie în contabilitate să preferăm principiile în detrimentul regulilor?  

- Aceasta ameliorează sistemul pentru că se introduce puţină morală. Dar poţi să te 

bazezi pe virtute? 

 

Întrebare Trebuie combătută contabilitatea creativă? 

Răspuns   DA NU 

Argumente 

• Contabilitatea creativă produce 

confuzii în informaţia financiară; 

• Contabilitatea creativă generează 

costuri suplimentare. 

• Piaţa este eficientă; 

• Manipulările contabile sunt un 

semnal. 

 

Întrebare Trebuie întărite normele? 

Răspuns   DA NU 

Argumente 

• Contabilitatea creativă rezultă din 

absenţa sau din lipsa de precizie a 

normelor; 

• Existenţa normelor detaliate nu 

împiedică manifestarea 

contabilităţii creative; 

• Orice evaluare este fundamental 

subiectivă. 

 

Întrebare Care sunt normele cele mai eficace: IFRS sau US GAAP? 

  US GAAP IFRS 

Păreri 

• foarte detaliate; 

• mai puţină latitudine entităţilor; 

• aplicare mecanică (respect al 

formei mai mult decât al fondului). 

• mai conceptuale; 

• obligă la o apreciere de la caz la 

caz; 

• responsabilitate crescută a 

auditorilor. 
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 3.8. Aplicaţii practice 

 

Aplicaţia 1. SC Adford SA deţine două terenuri şi trei clădiri. La sfârşitul anului N, 

societatea dispune de următoarele informaţii: 

 terenul intravilan aflat în zona centrală are valoarea contabilă de 200 u.m., iar 

valoarea justă în N 150 u.m.; 

 terenul extravilan are valoarea contabilă de 100 u.m.; pentru stabilirea valorii juste 

a acestuia la sfârşitul anului N, societatea Adford a apelat la doua societati 

specializate în evaluarea terenurilor. Valorile obţinute a fost de 190 u.m. si 150 

u.m. 

 clădirea din zona centrală a fost achiziţionată pe data de 23.10.N-4 cu 450 u.m. şi a 

fost dată în folosinţă la 21.11.N-4 (durata utilă de viaţă 50 ani, amortizare liniară), 

valoarea justă în N 430 u.m.; 

 clădirea de la periferia sectorului 6 are valoarea netă contabilă de 150 u.m., cost 

300 u.m. (durata utilă de viaţă 50 ani, amortizare liniară),  iar valoarea justă de 140 

u.m.; 

 clădirea din sectorul 5 are valoarea netă contabilă de 63 u.m., cost 210 u.m. (durata 

utilă de viaţă 50 ani, amortizare liniară); valoarea de piaţă a clădirii este de 90 u.m. 

ca urmare a unor construcţii nou apărute în acea zonă. 

Răspundeţi şi argumentaţi: 

a) Poate societatea să reevalueze numai terenurile? De ce? 

b) Care din cele două valori ale terenului extravilan trebuie aleasă de societate? 

c) Poate societatea să reevalueze numai clădirea din zona centrală şi pe cea din 

sectorul 5?  

d) Stabiliţi valoarea activelor imobilizate ale societăţii şi valoarea rezervelor din 

reevaluare la sfârşitul anului N+1, ştiind că: 

- societatea a aplicat începând cu anul N politica de reevaluare a clădirilor; 

- transferă rezerva din reevaluare la rezerve pe măsură ce activele sunt folosite de 

entitate; 

- la sfârşitul anului N+1, se cunosc următoarele valori juste:  

Element Valoare justă 
Teren intravilan 170 u.m. 
Teren extravilan 200 u.m. 
Clădire din zona centrală 450 u.m. 
Clădire de la periferia sectorului 6 150 u.m. 
Clădire din sectorul 5 57 u.m. 
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Aplicaţia 2. În anul N, SC Silva să solicită băncii Invest Bank un credit în valoare de 

2.000.000 lei, prezentând băncii toate documentele necesare, dintre acestea fiind anexate 

bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere (Anexa A1). Politica băncii este de a acorda 

credite societăţilor care se încadrează în categoriile A şi B. 

Informaţii suplimentare: 

SC Silva să a fost înfiinţată în N-16 şi are ca obiect de activitate proiectarea, 

producţia, montajul şi service-ul pentru mobilier destinat birourilor, spaţiilor comerciale, 

hotelurilor şi şcolilor, pentru dormitoare şi scaune. 

Conducerea societăţii este asigurată de: a) Consiliul de Administraţie; b) persoane 

împuternicite să angajeze societatea: director general Ilinca Petre; director economic Pop 

Ioana.                                                                                                       

 Prestigiul şi experienţa în ramura sau sectorul de activitate – Persoanele din 

conducerea societăţii au experienţă în afacere. Acţionarii se bucură de o bună reputaţie în 

cadrul sectorului de activitate, având relaţii foarte bune cu furnizorii şi clienţii societăţii, care 

sunt persoane fizice sau juridice din Bucureşti.  

Societatea are sediul în Bucureşti unde îşi desfăşoară toată activitatea. 

Colaborează cu banca de trei ani de zile, având serviciul datoriei bun (întârzierile în 

achitarea datoriilor nu au depăşit 1 lună). Are datorii restante la bugetul statului, datorii ce nu 

sunt mai vechi de şase luni. CA este descrescătoare în ultimii doi ani. 

La sfârşitul anului N-1, societatea deţine o clădire ce a fost achiziţionată la un cost de 

600.000 lei în urmă cu 10 ani, având durata utilă de viaţă de 50 ani, iar valoarea justă de 

890.000 lei. Pentru depozitul deţinut valoarea justă este egală cu valoarea netă contabilă. 

La începutul anului N-1, a contractat un împrumut special pentru achiziţia unui 

echipament a cărui fabricare a durat nouă luni, fiind necesar a fi efectuate plăţi pe tot 

parcursul acestei perioade. Recepţia echipamentului a fost efectuată la 1 octombrie N-1, la 

costul său de achiziţie de 250.000 lei. Durata de viaţă utilă a echipamentului a fost stabilită de 

către comisia tehnică a societăţii la 20 de ani. Cheltuielile cu dobânda aferente creditului 

contractat se ridică la suma de 46.837 lei.  

Pe baza fisei de credit din cadrul Anexei A2, stabiliţi credit scoring-ul obţinut de 

societate în varianta reevaluării clădirii şi capitalizării cheltuielilor cu dobânda şi în varianta 

prezentării clădirii la cost şi înregistrării cheltuielilor cu dobânda în contul de profit şi 

pierdere. Sunt modificări esenţiale? 
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Aplicaţia 3. O societate comercială fabrică pantofi sport.  

Situaţiile financiare se prezintă astfel: 

          Bilanţ contabil la 01.01.2006              Contul de profit şi pierdere la 01.01.2006 

Elemente Sume 
Active imobilizate 
Clădiri 
Echipamente 

2500 
2000 
500 

Active circulante 
Produse finite 
Creanţe 
Disponibilităţi 

700 
300 
200 
200 

Total active 3200 
Datorii pe termen scurt 
Furnizori 
Datorii faţă de salariaţi 
Datorii faţă de stat 
Dividende de plată 

600 
300 
150 
50 
100 

Datorii pe termen lung 400 
Capital şi rezerve 
Capital social 
Rezerve 
Rezultatul exerciţiului 

2200 
1800 
200 
200 

Venituri totale 1000 
Cheltuieli totale 
Cheltuieli cu 
amortizarea 
Cheltuieli cu dobânzile 
Cheltuieli de cercetare 

800 
162,5 

10 
- 

Alte cheltuieli 
627,5 

Rezultat 200 

 Informaţii suplimentare: 

1) Societatea dispune de o clădire cu o valoare de înregistrare de 1000, achiziţionată în 

urmă cu 5 ani, durata de utilizare 50 de ani. Datorită construirii în zonă a unui Mall 

valoarea justă a clădirii a ajuns la 1125. Societatea poate recurge la reevaluarea 

clădirii. 

2) Societatea deţine o maşină de cusut cu o valoare de intrare de 100, durata de utilizare 

10 ani, a fost achiziţionată la începutul anului 2002, metoda de amortizare lineară. 

Datorită faptului că nu a fost utilizată la capacitatea normală  societatea poate decide 

schimbarea duratei de viaţă, 10 ani durata rămasa de utilizare. 

3) Societatea are un utilaj cu o valoare de intrare de 75, durata de utilizare 5 ani, metoda 

de amortizare liniară, a fost achiziţionat la începutul anului 2003. Datorită folosirii 

intense utilajul a fost uzat mai mult decât s-a estimat iniţial astfel încât comisia tehnică 

de evaluare a societăţii poate decide schimbarea duratei de viaţă la 3 ani, durata de 

viaţă totală. 

4) Societatea contractează un credit pentru modernizarea unui echipament, cheltuielile cu 

dobânda aferente creditului sunt de 20. 

5) Societatea dispune de un magazin propriu de desfacere pe care-l renovează, 

cheltuielile cu reparaţiile ridicându-se la 120, valoarea de înregistrare a magazinului 

este de 900, durata de utilizare 15 ani, durata rămasă de utilizare 10 ani. 
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6) Este înlocuită o piesă uzată la maşina de cusut în valoare de 5. 

7) Societatea demarează o activitate de cercetare-dezvoltare pentru introducerea pe piaţă 

a unui nou model de pantof sport. Aceasta cuprinde următoarele etape:  

A) prospectarea pieţei şi culegerea de noi cunoştinţe .............50 

B) testarea materialelor............................................................50 

C) stabilire design pantof.........................................................40 

D) fabricarea prototipului.......................................................140 

E) testarea finală......................................................................20 

Alegeţi tratamentele contabile pe care le-ar aplica societatea în ipoteza în care: 

a) doreşte să contracteze un credit; 

b) doreşte să aibă o cheltuială cu impozitul pe profit cât mai mic. 

 

Aplicaţia 4.  Selectarea politicilor contabile este guvernată de următoarele principii: 

principiul consecvenţei metodelor, principiul pragului de semnificaţie şi principiul prudenţei. 

Având în vedere aceste principii, studiaţi următorul caz şi specificaţi dacă societatea 

poate recurge la reevaluarea clădirii: 

O societate deţine o clădire achiziţionată în urmă cu 35 de ani cu 278.500 u.m. 

(durata de viaţă utilă a clădirii este de 50 ani). Valoarea de piaţă a clădirii este de 83.600 u.m. 

Alte informaţii: cifra de afaceri a societăţii este de 73.089.000 u.m, iar totalul activelor este de 

45.230.000 u.m. 

 

  Având în vedere influenţa diverselor tratamente contabile asupra poziţiei şi 
performanţei financiare, compania trebuie să utilizeze flexibilitatea permisă pentru a obţine o 
imagine fidelă a activităţii desfăşurate şi nu trebuie să urmărească selectarea politicilor care 
conduc la imaginea cea mai favorabilă. În selectarea politicilor contabile, companiile nu 
trebuie să ia în considerare strategia şi obiectivele de finanţare pe termen scurt sau lung 
(obţinerea unui credit bancar, emisiunea unui împrumut obligatar), ci să reflecte cât mai fidel 
imaginea companiei. 

 

Aplicaţia 5.  Stabiliţi influenţa asupra situaţiilor financiare a politicilor contabile ce 

pot fi aplicate de compania ABC. 

a) Se cunosc următoarele date (prezentate în ordine cronologică): acţiuni A în sold la 

începutul anului 300 acţiuni, cost de achiziţie 1,5 lei/acţiune;  achiziţii: 100 de acţiuni, 

cost de achiziţie 1,7 lei/acţiune; vânzări: 350 de acţiuni, preţ de vânzare 1,8 lei/acţiune. 

La începutul anului, compania se gândeşte să schimbe metoda de evaluare a titlurilor 

de plasament de la LIFO la FIFO. 
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b) Pe data de 05.04.N, compania a achiziţionat un echipament în valoare de 300.000 lei. 

Durata de viata utilă a echipamentului este de 10 ani, iar metoda de amortizare este 

cea degresivă (AD1). Compania primeşte o subvenţie de 60% din costul de achiziţie al 

echipamentului pentru a achita datoria privind achiziţia activului. Compania poate 

contabiliza subvenţia la venituri în avans sau prin deducerea subvenţiei din valoarea 

contabilă a activului. 

 

c) Compania deţine o clădire achiziţionată cu 200.000 lei, în urmă cu 10 ani. Se cunosc 

următoarele: durata utilă de viată 50 de ani, metoda de amortizare liniară, valoare 

reziduală 20.000 lei. La începutul anului N, compania stabileşte durata utilă de viaţă a 

clădirii la 46 de ani (durată rămasă) şi modifică valoarea reziduală  la 26.000 lei. 

 

d) Compania a contractat un împrumut în valoare de 100.000 lei pentru construcţia unui 

hotel. Valoarea nerambursată a împrumutului în anul N este de 90.000 lei, rata 

dobânzii 10%. O parte din suma împrumutată (30.000 lei) este plasată temporar 

(începând cu 01.08.N) la o rată a dobânzii de 9%. Lucrările privind construcţia au fost 

întrerupte între 01.01.N şi 31.03.N. Societatea poate alege unul din tratamentele 

prevăzute de IAS 23 Costurile îndatorării. 

 

e) Compania deţine 3.000 de obligaţiuni XYZ achiziţionate cu 20 lei/obligaţiune de la 

bursă. La sfârşitul anului N, preţul de piaţă al unei obligaţiuni XYZ este 25 

lei/obligaţiune (preţul cotat la bursă). Aplicând tehnica de evaluare bazată pe 

actualizarea fluxurilor de trezorerie, compania a determinat că valoarea unei 

obligaţiuni XYZ este 26 lei/obligaţiune. Ce valoare va utiliza compania pentru 

reflectarea în contabilitate a obligaţiunilor la sfârşitul anului? 

 

f) În cursul anului N, compania a achiziţionat 1.000 de acţiuni, preţ de cumpărare 10 

lei/acţiune, comision de intermediere 100 lei. Compania poate clasifica acţiunile ca 

active disponibile pentru vânzare sau ca active financiare la valoarea justă prin contul 

de profit şi pierdere. La sfârşitul anului N, preţul unei acţiuni este de 12 lei, iar 

comisionul de intermediere este de 1 leu/acţiune. 
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Aplicaţia 6.  Precizaţi influenţa tratamentelor contabile prezentate, asupra poziţiei şi 

performanţei financiare ale companiei: 

Influenţă asupra 
Tratamente contabile Poziţiei 

financiare 
Performanţei 

financiare 
Reevaluarea activelor   

Capitalizarea cheltuielilor cu dobânda   
Recunoaşterea cheltuielilor cu dobânda  

în contul de profit şi pierdere 
  

Recunoaşterea subvenţiei la venituri în avans   
Deducerea subvenţiei din valoarea activului   

Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare   
Metode de evaluare a stocurilor   

Estimarea duratei de utile de viaţă şi a valorii 
reziduale 

  

Încheierea de contracte lease-back   
Evaluarea ajustărilor pentru deprecierea sau 

pierderea de valoare a activelor 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37



Master Contabilitate, control şi expertiză 

Capitolul 4. Capitalizarea agresiva a costurilor şi utilizarea perioadelor 

prelungite de amortizare 

 

4.1. Când trebuie să fie capitalizate costurile? 

 Conducerea întreprinderii trebuie să decidă dacă costurile efectuate trebuie să fie 

capitalizate sau să fie recunoscute în contul de profit şi pierdere. 

Principiul care guvernează aceste decizii este foarte simplu şi este cunoscut sub 

denumirea de principiul conectării cheltuielilor la venituri (matching priciple). Principiul 

leagă recunoaşterea cheltuielilor de recunoaşterea veniturilor, considerând ca eforturile, 

reprezentate de cheltuieli, trebuie să fie conectate cu realizările, adică veniturile, ori de cate 

ori este rezonabil şi posibil să se facă aceasta.  

De exemplu, costul stocurilor nu este inclus în costul bunurilor vândute atunci când 

stocurile sunt achiziţionate. Aceste costuri sunt considerate ca şi cheltuieli atunci când stocul 

este vândut. Astfel, costul stocului şi venitul din vânzarea să sunt înregistrate în contul de 

profit şi pierdere în aceeaşi perioada. 

 

4.2. Alocarea costului într-o manieră raţională şi sistematică 

Cele mai multe costuri nu au beneficiază de o asociere atât de clara cu venitul ca în 

cazul stocurilor. Ca urmare, este utilizata o politica de alocare raţionala şi sistematica, pentru  

a se respecta principiul conectării cheltuielilor la venituri. Aceasta, deoarece un activ 

imobilizat generează venituri de-a lungul mai multor perioade, iar costul activului trebuie 

alocat de-a lungul acestor perioade. Aceasta abordare sta la baza metodelor de contabilizare a 

cheltuielilor cu amortizarea. Dar nu totdeauna, aceasta abordare de alocare raţionala şi 

sistematica este atât de simpla, ca în cazul achiziţionării unui activ imobilizat. Metoda este 

subiectiva mai ales când este vorba despre efectuarea unor cheltuieli periodice. În acest caz, 

conducerea este trebuie să decidă dacă să capitalizeze aceste cheltuieli efectuate periodic, 

înregistrându-le ca active şi amortizându-le mai târziu, sau dacă să le recunoască în contul de 

profit şi pierdere atunci când sunt efectuate. 

Exemple de costuri pentru  care exista un dezacord repetat în ceea ce priveşte 

adecvarea capitalizării acestora: 

 Costurile de dezvoltare a programelor informatice (software); 

 Cheltuielile de înfiinţare (de constituire) aferente deschiderii unei noi facilitaţi, 

introducerii unui nou produs sau serviciu, desfăşurarea activităţii intr-un 

teritoriu nou, adresarea către o noua clasa de clienţi, iniţierea unui proces nou. 

 Costuri ce au fost capitalizate: 
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 Costurile cu dobânzile; 

 Cheltuielile cu mediul înconjurător efectuate acum sau în viitor pentru a atenua 

sau a preveni contaminarea mediului; 

  Costurile directe de marketing asociate cu editarea broşurilor şi cataloagelor; 

 Costuri de achiziţie a poliţelor de asigurare; 

 Costurile de producţie a site-urilor de vânzare electronica. 

Costuri înscrise în contul de profit şi pierdere: 

 Cheltuielile cu publicitatea; 

 Cheltuielile cu cercetarea; 

 Cheltuielile cu achiziţia de la o alta firma a unui proiect de cercetare 

neterminat; 

 

4.3. Capitalizarea agresivă a costurilor 

In ciuda îndrumărilor specifice care exista şi se refera la cheltuielile cu publicitatea, 

cheltuielile cu cercetarea, cu dezvoltarea programelor informatice, la cheltuielile cu dobânzile 

de-a lungul perioadelor de construcţii prelungite, la cheltuielile de înfiinţare, rămâne o 

flexibilitate mare în aplicarea principiului conectării cheltuielilor la venituri. Capitalizarea 

agresiva a costurilor, ca şi aplicarea agresiva a principiilor contabile generale, se manifesta 

atunci când companiile extind acesta flexibilitate dincolo de limitele admise. Companiile 

procedează astfel pentru a-si modifica rezultatele financiare şi poziţia financiara, cu scopul de 

a crea o impresie amăgitoare asupra performanţei activităţilor lor. 

Exemplu: Compania Sulcus Computer Corporation a utilizat capitalizarea agresiva: 

cheltuielile capitalizate erau considerate componente ale costurilor de achiziţie plătite pentru 

finalizarea achiziţiei altor companii. Aceste costuri erau, de fapt, cheltuieli de exploatare 

incluzând salarii şi găzduirea angajaţilor. „Am dezvoltat conceptul de „cost de achiziţie”, care 

a permis companiei să recunoască un plus de profit net”.  

Exemplu: Corrpro Companies a capitalizat diverse cheltuieli de exploatare sub forma 

cheltuielilor în avans: o plata efectuata în cadrul unui proces şi cheltuielile de definitivare a 

celei de-a doua oferte de acţiuni. În nici unul dintre aceste exemple, nu există beneficii 

viitoare generate de cheltuielile efectuate. 
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4.4. Detectarea politicilor de capitalizare agresivă a costurilor 

 

Având în vedere efectul asupra rezultatelor şi asupra activelor pe care capitalizarea 

agresiva îl are, este important să se detecteze astfel de practici, prin utilizarea următoarelor 

instrumente de analiză: 

a) Revizuirea politicilor de capitalizare a companiei 

Nota referitoare la politicile contabile trebuie să fie atent analizate. Este foarte 

important să se compare politicile companiei cu cele ale concurenţilor şi a altor companii din 

aceeaşi ramură.  

În vederea efectuării comparaţiei vom analiza răspunsurile la următoarele întrebări: 

- compania analizată capitalizează costuri pe care alte companii le recunosc în 

contul de profit şi pierdere ?  

- compania a adoptat o abordare mai conservatoare şi recunoaşte în contul de profit 

şi pierdere mai multe costuri decât alte companii ?. 

b) Analiza, studierea atentă a ceea ce reprezintă costurile capitalizate 

Deşi este foarte utilă activitatea de comparare a politicilor de capitalizare ale 

companiei cu cele ale altor companii, totuşi este posibil ca entităţile alese pentru comparare să 

aplice şi ele politicile într-o maniera agresivă. De aceea, este important să se stabilească ce 

reprezintă costurile capitalizate. 

Potrivit literaturii de specialitate, analizate din punct de vedere pur tehnic, 

costurile pot oferi suficiente beneficii viitoare pentru a justifica o astfel de capitalizare. Pentru 

costurile privite separat de companie, în vederea efectuării analizei vom avea în vedere 

răspunsurile la următoarele întrebări:  

- costurile au o valoare de piaţă determinabilă? 

- costurile reprezintă produsul unei înregistrări contabile a cărei valori este stabilita 

după bunul plac al companiei ?. 

Ca urmare a analizei efectuate am constatat, de exemplu, capitalizarea cheltuielilor 

efectuate în legătură cu oferta iniţială publica sau capitalizarea cheltuielilor aferente emisiunii 

de noi obligaţiuni. Aceste aşa numite active nu au o valoare de piaţă. În mod sigur, ele nu 

reprezintă bunuri ce pot fi vândute. 

Alte exemple de active cu o valoare pusa sub semnul întrebării: capitalizarea 

cheltuielilor promoţionale incluzând preţul concesiilor oferite magazinelor alimentare care 

comercializau produsele companiei (Aurora Foods); capitalizarea costurilor aferente 

comisioanelor de vânzare. 
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c) Verificarea existenţei în trecut a practicilor de capitalizare agresivă 

Atunci când exista dovada politicilor de capitalizare agresiva în trecut, nu este 

exagerat să se presupună ca entitatea va continua în aceeaşi maniera agresiva. 

Experienţa va fi un argument în favoarea prudenţei.  

Dovada comportamentului de capitalizare agresiva în anii precedenţi poate fi 

observată atunci când o companie îşi schimbă politicile contabile ca răspuns la constatările 

SEC (Securities and Exchange Commission). 

Chiar şi în lipsa modificărilor cerute de SEC (Securities and Exchange Commission), 

un semn de îngrijorare poate sugera faptul că şi în anii precedenţi, compania a aplicat în mod 

agresiv politicile sale de capitalizare a cheltuielilor. 

Un analist trebuie să fie în mod special circumspect în legătură cu  comportamentul de 

capitalizare agresivă atunci când o companie a redus valoarea costurilor care au fost 

capitalizate în anii precedenţi. 

Exemplu: American Software a capitalizat în anul 2000, 51,9% din costurile de 

dezvoltare a programelor informatice, în timp ce în anul 1998 capitalizase doar 42,2%. Ca 

urmare, în anii următori politicile de capitalizare trebuie să fie atent studiate. 

 

d) Verificarea costurilor capitalizate ascunse 

Practica economică a demonstrat că nu este neobişnuit pentru companiile care au fost 

agresive în capitalizarea costurilor să-şi ascundă faptele lor. 

Este cazul companiei Sulcus, care a capitalizat cheltuieli de exploatare ca parte a 

costului achiziţiilor. Nu se aştepta nimeni ca societatea să specifice în notele referitoare la 

politicile contabile faptul că a capitalizat cheltuieli de exploatare ca parte a costului 

achiziţiilor. Mai mult, compania a capitalizat astfel de costuri şi l-a lăsat pe cititorul situaţiilor 

financiare să descopere aceasta. 

De aceea, cititorul situaţiilor financiare trebuie să fie pregătit să privească dincolo de 

politicile contabile declarate şi dincolo de valorile declarate ca şi cheltuieli capitalizate şi să 

acorde atenţie activelor raportate în bilanţul contabil. Deoarece numerarul şi investiţiile sunt 

uşor de verificat, ele nu ascund capitalizarea costurilor într-o maniera agresivă. Creanţele şi 

stocurile însă, pot constitui astfel de ţinte, precum şi cheltuielile în avans şi activele corporale. 

O analiză a creanţelor în asociere împreună cu examinarea practicilor de recunoaştere 

a veniturilor va fi folositoare în stabilirea capitalizării agresive către acele conturi. Pentru 

celelalte conturi se va evalua relaţia dintre fiecare cont şi venit, precum şi rata de modificare a 

să în relaţie cu rata de modificare a venitului.   
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4.5. Lista pentru detectarea politicilor de capitalizare agresivă 

 

A.  Capitalizarea costurilor în general: 

1. Care sunt politicile companiei cu privire la capitalizarea costurilor? 

a. Compania analizata capitalizează costuri pe care concurenţii sau alte companii le 

recunosc în contul de profit şi pierdere?  

b. Compania a adoptat o abordare mai conservatoare şi recunoaşte în contul de profit 

şi pierdere mai multe costuri decât alte companii? 

c. Costurile capitalizate au o evoluţie mai rapida decât venitul pe perioade lungi? 

d. Ce reprezintă costurile capitalizate? 

 un activ identificabil cu o valoare de piaţa verificabilă ? 

 un activ ce nu poate fi identificabil cu o valoare de piaţa stabilita de companie?  

- poate fi determinat beneficiul perioadelor viitoare? 

- care este raportul dintre activul respectiv şi total active sau capitaluri 

proprii? 

2. Costurile capitalizate depăşesc valoarea contabilă? 

B. Pentru companiile care efectuează cheltuieli cu dezvoltarea programelor 

informatice? 

1.   Ce proporţie din cheltuielile cu dezvoltarea programelor informatice este 

capitalizata? 

2.   Care este raportul dintre acest procent şi cel al concurenţilor sau altor companii? 

C. Pentru companiile care capitalizează cheltuielile cu dobânzile? 

1.   Capitalizarea cheltuielilor cu dobânda trebuie întreruptă? 

a.  activul în construcţie este definitivat şi disponibil pentru utilizare? 

b.  cheltuielile aferente activului în construcţie depăşesc valoarea realizabila neta? 

 au existat întârzieri în cadrul activităţii de construcţie? 

 au existat depăşiri de costuri? 

D. Compania a aplicat în trecut o politică de capitalizare agresivă a costurilor? 

1.  A existat în anii anteriori un caz de reducere a cheltuielilor capitalizate, pentru că 

nu trebuiau capitalizate? 

2.   Un organism de reglementare a impus schimbarea vreunei politici în trecut? 

E.  Compania  a capitalizat în ascuns costurile? 

            1. Se examinează modificările şi legătura lor cu veniturile pentru următoarele 

elemente: creanţe, stocuri, imobilizări corporale, alte active. 
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4.6. Detectarea perioadelor prelungite de amortizare 

Etapele cheie pentru detectarea perioadelor prelungite de amortizare sunt următoarele: 

determinarea unei perioade medii de amortizare utilizată pentru activele amortizabile ale 

companiei şi verificarea existenţei perioadelor prelungite de amortizare în trecut. 

Determinarea unei perioade medii de amortizare utilizată pentru activele 

amortizabile ale companiei 

În cadrul acestei etape parcurgem următoarele operaţii: 

- avem în vedere toate activele imobilizate mai puţin terenurile şi imobilizările în curs; 

- se calculează media activelor; se împarte mărimea cheltuielilor cu amortizarea la 

media activelor, obţinându-se astfel rata de amortizare; 

- se presupune aplicarea metodei de amortizare anuală liniară şi o valoare reziduală 

nesemnificativă (egală cu zero); 

- se împarte 100 la rata de amortizare obţinută anterior şi se obţine numărul de ani, 

care este de fapt durata medie de amortizare utilizată pentru activele amortizabile ale 

companiei. 

Perioada medie de amortizare nu prezintă o importanţă deosebita decât dacă se 

compară  cu media pe ramură. Bineînţeles, trebuie avută în vedere importanţa  clădirilor 

deţinute de companiile care se compară, deoarece clădirile au durate de viata foarte mari în 

comparaţie cu celelalte active, iar o pondere mare a lor va duce la creşterea perioadei medii de 

amortizare. 

Verificarea existentei perioadelor prelungite de amortizare în trecut 

Utilizarea perioadelor prelungite de amortizare presupune contabilizarea activelor 

având în vedere o perioada mai mare decât durata utila de viaţă. Atunci când activele sunt 

amortizate pe perioade mai mari decât duratele lor de viaţă (pe perioade prelungite), 

probabilitatea existentei unei pierderi din depreciere creste, deoarece valoarea contabilă a 

activelor este mai mare decât cea determinată pe baza duratei reale de viaţă. Astfel, dacă o 

companie a înregistrat în trecut reduceri masive ale valorilor contabile ale activelor sale, 

înseamnă că a utilizat perioade de amortizare mai mari decât durata utilă de viaţă a activelor 

sale. 
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4.7. Lista pentru detectarea perioadelor prelungite de amortizare 

 

A. Compania utilizează perioade de amortizare prelungite pentru costurile 

capitalizate? 

1. Ce rezultă din compararea perioadei medie de amortizare a activelor imobilizate 

cu cea a concurenţilor sau a altor companii? 

B. În trecut compania a utilizat perioade de amortizare prelungite? 

1. Există cazuri în trecut în care compania a redus  valoarea activelor sale ca 

urmare a deprecierii ?. 

 

 

4.8. Aplicaţii practice - aplicarea agresivă a politicilor contabile 
 

Aplicaţia 1. Studiaţi următoarele cazuri şi stabiliţi situaţiile în care societăţile 

prezentate au aplicat în mod agresiv politicile contabile, având în vedere şi sistemul contabil 

de raportare (IAS/IFRS, Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a). 

1. O companie amortizează fondul comercial utilizând metoda liniară şi o durată de 

amortizare cuprinsă între 5 şi 15 ani. 

2. Compania BMC Software a recunoscut veniturile aferente licenţelor programelor 

informatice la primirea şi acceptarea unei comenzi. La acel moment, compania practic 

nu expediase produsul. 

3. O fabrică de pâine utilizează metoda LIFO pentru determinarea costurilor stocurilor 

sale; fabrica prezintă în notele sale efectul aplicării acestei metode. (Dezvoltaţi 

informaţiile pe care le prezintă societatea în notele explicative). 

4. O companie vinde licenţe software pe baza unor contracte care nu pot fi anulate. 

Veniturile aferente licenţelor sunt recunoscute atunci când un contract ce nu poate fi 

anulat intră în vigoare, produsul a fost expediat, comisionul aferent licenţei este fix 

sau determinabil, iar încasarea este asigurată în mod credibil. Filiala japoneză a 

companiei recunoştea venitul din vânzările care erau însoţite de o scrisoare, care 

permitea clienţilor să înapoieze programele informatice la o dată ulterioară, fără a fi 

pretinse penalităţi şi fără a se constitui provizioane privind retururile. 

5. O tipografie a recunoscut cheltuielile de înmatriculare şi cheltuielile cu emisiunea 

acţiunilor în valoare de 30.000 u.m. în cadrul bilanţului contabil; rezultatul exerciţiului 

a fost de 35.000 u.m. 
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6. Politica societăţii Bausch SRL era aceea de a recunoaşte veniturile la data expedierii. 

Totuşi, într-o anumită perioadă a anului, societatea a aprovizionat distribuitorii în 

exces, peste cerinţe, cu lentile de contact şi ochelari de soare folosind „un plan de 

marketing agresiv”. Atunci când cererea clienţilor nu corespundea cu aşteptările, 

societatea era forţată să răscumpere cantităţi semnificative de stocuri. 

7. O entitate demarează un proces de cercetare şi dezvoltare a unui nou produs. Procesul 

se întinde pe durata a doi ani: 01.01.N – 31.12.N+1. Se disting următoarele etape: 

 documentarea şi testarea produselor similare de pe piaţă: 01.01.N – 31.08.N, etapa 

care a generat costuri în sumă de 200 u.m.; 

 selecţia finală a alternativelor posibile pentru materiale utilizate: 01.09.N – 

17.10.N, fază care a generat costuri totale de 125 u.m.; 

 proiectarea şi fabricarea noului model: 18.10.N – 31.12.N, costuri înregistrate 100 

u.m., iar de pe 01.01.N+1 – 09.10.N+1, costuri înregistrate 1.200 u.m.; 

 testarea noului model: 10.10.N+1 – 31.12.N+1; costuri de 300 u.m.; 

 cheltuieli cu pregătirea personalului pentru utilizarea noului produs 10 u.m.  

 La sfârşitul anului N, valoarea recuperabilă a produsului este de 90 u.m., iar la 

sfârşitul anului N+1, este de 1.610 u.m. Societatea prezintă în bilanţul contabil al 

anului N+1 imobilizarea necorporală la valoarea de 1.610 u.m. 

8. O entitate desfăşoară 2 proiecte de cercetare-dezvoltare X şi Y. 

Elemente X Y 

Cheltuieli materiale, servicii 5.000 10.000 

Cheltuieli salariile directe 2.500 2.000 

Cheltuieli generale directe 300 400 

Cheltuieli generale indirecte 

(repartizate raţional) 

100 150 

În cursul exerciţiului N, pentru proiectul X nu se dovedeşte fezabilitatea, iar pentru Y 

se dovedeşte fezabilitatea la 1 iunie. Până la 1 iunie se consuma 40% din materiale. 

Cheltuielile generale şi salariile se consideră a fi repartizate uniform pe tot parcursul  

anului. Entitatea prezintă în bilanţul contabil proiectul X la valoarea de 7.900 u.m. şi 

Y la 12.550 u.m. 

9. Compania Addford a achiziţionat o altă companie la un cost de achiziţie de 30.548 

u.m. Ca urmare a achiziţiei, compania Addford a recunoscut în contabilitate 

următoarele elemente: active imobilizate 7.915 u.m.; datorii asumate (1.863 u.m.); 

proiecte de cercetare-dezvoltare neterminate 9.786 u.m.; tehnologia existentă 12.157 

u.m.; baza de clienţi 1.276 u.m.; mărci 1.277 u.m. Activele necorporale vor fi 
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amortizate anii următori, însă proiectele de cercetare-dezvoltare neterminate au fost 

trecute pe cheltuieli, considerându-se că nu s-a atins fezabilitatea tehnică, nu au 

utilizare în viitor şi realizarea acestora este incertă.  

10. O fabrică de cosmetice a fost acţionată în instanţă de către un client în luna februarie (i 

se cereau despăgubiri în valoare de 7.500 u.m.). În luna septembrie, ca urmare a 

hotărârii judecătoreşti societatea plăteşte despăgubirile recunoscând o cheltuială în 

avans. 

11. În luna mai N-1, o companie a început construcţia unei baze sportive (3 ani). Pentru 

finanţarea proiectului, compania a contractat un împrumut bancar în valoare de 

126.000 u.m. În luna septembrie N, compania avea recunoscută o imobilizare în curs 

de execuţie în valoare de 270.000 u.m. Ea a capitalizat cheltuielile cu dobânda 

aferente lunii decembrie în valoare de 2.100 u.m., prezentând în bilanţul contabil o 

imobilizare în curs la valoarea de 272.100 u.m. La sfârşitul anului N, valoarea 

recuperabilă a construcţiei în curs este de 271.000 u.m.  

12. O fabrică de dulciuri îşi promovează produsele prin intermediul reclamelor televizate, 

recunoscând cheltuielile cu publicitatea în contul de profit şi pierdere. 

13. O companie americană producătoare de detergenţi utilizează reclamele ca mijloc de 

publicitate pentru produsele sale. Pe baza experienţei, societatea efectuează o estimare 

rezonabilă a veniturilor viitoare ce pot fi obţinute din creşterea cheltuielilor cu 

publicitatea. De aceea, compania recurge la capitalizarea acestor cheltuieli cu 

publicitatea. 

14. O entitate care aplică IFRS, include în costul imobilizărilor necorporale generate 

intern, cheltuielile cu amortizarea brevetelor şi licenţelor utilizate pentru a genera 

imobilizarea necorporală. 

 

 Aplicaţia 2.   Studiaţi următoarele cazuri şi stabiliţi dacă societăţile prezentate au 

aplicat în mod agresiv politicile contabile IAS-IFRS: 

1. Pe data de 1 martie N+1, ABC a achiziţionat 1.000 de acţiuni XYZ la un cost de 8 

lei/obligaţiune. Pe 1 mai N+1, ABC încasează dividende de 60 lei/acţiune pentru anul N. 

Societatea ABC a recunoscut în anul N+1 venituri din dividende în valoare de 60.000 lei. 

2. Entitatea ABC vinde mărfuri cu plata în rate astfel: data contractului 01.01.N; valoarea 

contractului 6.000 lei; ratele sunt egale în valoare de 2.000 lei; încasările au loc pe datele: 

01.01.N+1, 01.01.N+2 şi 01.01.N+3; rata dobânzii pe piaţa financiară este de 25%. 

Entitatea ABC recunoaşte în anul N venituri din dobânzi în valoare de 976 lei. 
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3. Pentru stabilirea perimetrului de consolidare a grupului M, se cunosc următoarele date: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entitatea A are o situaţie financiară bună în ultimii ani, iar E a obţinut pierderi foarte mari. 

M 

A C E F

60% 

45% 50% 50%

25%
80% 

Z 

D

 Entitatea M a decis să consolideze prin metoda integrării globale entităţile: A, C, D; prin 

metoda integrării proporţionale entitatea F. M a exclus din perimetrul de consolidare 

entitatea E, considerând că este o filială nesemnificativă. 

 

4.   Entitatea ABC obţine o licenţă de emisie care expiră în cinci ani. Licenţa de emisie poate 

fi reînnoită o dată la 10 ani, dacă entitatea oferă consumatorilor săi cel puţin un nivel 

mediu de servicii şi se conformează cerinţelor legislative relevante. Licenţa poate fi 

reînnoită pe termen nedeterminat la un cost mic şi a fost reînnoită de două ori până la cea 

mai recentă achiziţie. Entitatea care a obţinut-o intenţionează să reînnoiască licenţa pe 

termen nedeterminat şi există dovezi care sprijină abilitatea sa de a face asta. Istoric 

vorbind, nu au existat probleme la reînnoirea licenţei. Tehnologia utilizată în emisie nu 

este preconizată a fi înlocuită cu o alta în viitorul apropiat. Astfel, se preconizează că 

licenţa va contribui la fluxurile de trezorerie nete care parvin companiei pe termen 

nedeterminat. Entitatea ABC decide amortizarea licenţei pe durata de 5 ani. 

 

Aplicaţia 3. Compania Cromb S.A. deţine următoarele active corporale: 

Elemente N-1 N 
Terenuri - 14.007
Mobilier, aparatura şi echipamente 126.091 158.753
Echipamente luate în leasing financiar 23.799 26.921
Construcţii aflate în curs 2.728 26.100
Total 
- Amortizarea şi pierderi din depreciere cumulate 

152.618 
(63.060) 

225.781
(79.378)

Active corporale nete 89.558 146.403
Cheltuieli cu amortizarea 20.946 27.261

 

Determinaţi perioada medie de amortizare utilizată de către compania Cromb. 
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Capitolul 5.  Managementul rezultatelor 

 

 Rezultatul reportat are o influenţă semnificativă asupra activităţilor operaţionale 

desfăşurate de o entitate şi asupra deciziilor luate de către conducerea acesteia. Preocuparea 

companiilor de a îndeplini cerinţele analiştilor reflectă îngrijorarea conducerii ce ar putea avea 

efecte negative asupra valorii acţiunilor entităţii. 

 Drept urmare, conducerea unei întreprinderi poate considera că rolul său este acela de 

a face tot ce este posibil pentru a se asigura că previziunile analiştilor sunt îndeplinite sau 

depăşite sau poate „gestiona câştigurile”, aşa cum mai este denumită această activitate. 

 Ca exemplu, trebuie avută în vedere performanţa rezultatului Cisco Systems, în relaţie 

cu aşteptările. Rezultatul pro-forma pe acţiune de 0,18 $, aferent primului trimestru al anului 

2005 a depăşit estimarea unanimă a analiştilor de 0,17 $. Acest trend s-a menţinut în ultimele 

13 trimestre consecutive, interval în care Cisco a întrecut previziunile unanime cu 1 penny. 

Există o foarte mică probabilitate ca acest aspect să se datoreze şansei. Preşedintele SEC 

(SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION) consideră că managementul rezultatelor 

care are ca scop producerea de rezultate care să îndeplinească sau să depăşească cerinţele 

previzionate este dubios, greu de prevăzut. 

 Bineînţeles, îndeplinirea previzionărilor reprezintă doar unul din multele ţinte ale 

rezultatelor care pot afecta comportamentul conducerii şi poate duce la managementul 

rezultatelor. Alte ţinte ale rezultatului includ: nevoia de a susţine succesul unei oferte publice 

iniţiale, un nivel minim al rezultatului necesar dobândirii unor compensaţii stimulatorii sau 

atingerea unui prag aferent unui acord financiar. Trebuie determinat dacă managementul 

rezultatului se practica cu adevărat de către societăţile comerciale, dacă este util şi dacă este 

întotdeauna negativ sau, uneori, poate avea şi o latură pozitivă. 

 Trebuie avut în vedere că termenii „managementul rezultatului” şi „jocul numerelor 

financiare” sunt utilizaţi în mod frecvent alternativ. În general, managementul rezultatului este 

privit ca fiind un concept aferent mai multor perioade, în care rezultatul este mişcat dintr-o 

perioadă în următoarea. De exemplu, rezultatul unei perioade viitoare poate fi redus sau 

crescut pentru a creşte sau reduce rezultatul în exerciţiul curent. Jocul numerelor financiare 

include activităţi care cuprind mai multe perioade contabile sau activităţi în cadrul unei 

perioade contabile, în care rezultatele sau fluxurile de numerar sunt mişcate în cadrul unei 

singure perioade de raportare financiara. 
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5.1. Ce reprezintă managementul rezultatelor? 

 Pentru o expresie atât de uzitata, s-a depus un efort minim pentru găsirea unei definiţii 

a managementului rezultatelor. În continuare sunt prezentate câteva definiţii şi prezentări: 

 „Managementul rezultatelor reprezintă manipularea rezultatelor contabile în scopul 

creării unei impresii modificate a performanţei întreprinderii” (C. Mulford and E. Comiskey, 

Financial Warnings, John Wiley & Sons, New York, 1996, p.360). 

 „Dat fiind faptul ca managerii pot alege politicile contabile din cadrul unui set (cum ar 

fi GAAP-urile), este firesc ca ei să aleagă politicile astfel încât sa-si maximizeze activitatea 

şi/sau valoarea de piaţa a firmei. Acesta este numit managementul rezultatelor” (W. Scott, 

Financial Accounting Theory (Prentice-Hall, 1997, p. 295). 

 „In anul 1999 ne-am concentrat atenţia asupra problemelor de raportare apărute 

datorită managementului abuziv al rezultatelor companiilor publice. Managementul abuziv al 

rezultatelor implica utilizarea variatelor forme de trucuri pentru a distorsiona performanta 

financiara reala a unei companii în scopul obţinerii unui rezultat dorit.” (Securities and 

Exchange Commission, Annual Report, 1999). 

 Tema comuna a definiţiilor de mai sus este reprezentata de rezultatele modificate. 

Entităţile întreprind acţiuni care conduc la crearea de rezultate care nu ar fi apărut în absenta 

acestor paşi. Referirea la „impresia modificata” din prima definiţie nu implica, în mod 

obligatoriu, faptul ca managementul rezultatelor are ca efect o măsurare mai puţin 

semnificativa a rezultatelor. Este posibil ca valoarea rezultatelor gestionate să reprezinte un 

indicator mai bun al rezultatelor aşteptate în viitor. Alegerea politicilor contabile, la care se 

face referire în cea de-a doua definiţie, are în vedere o graniţa mult mai mare decât cea 

sugerata de termenul politici. Aria tehnicilor posibile ale managementului rezultatelor 

depăşeşte cu mult selectarea politicilor contabile. să consideram alegerea politicii contabile de 

amortizare liniara. Impactul complet al acestei metode asupra rezultatelor este influenţat de 

estimările efectuate pentru durata de viata utila şi pentru valoarea reziduala. şi aceste elemente 

se adaugă la flexibilitatea GAAP-urilor. Conform celei de-a treia definiţii, managementul 

rezultatelor trebuie să se înscrie în cadrul flexibilităţii oferite de GAAP- uri. Atunci când se 

depăşeşte graniţa flexibilităţii, managementul rezultatelor devine abuziv.  

  

 5.2. Condiţii şi stimulente ale managementului rezultatelor 

 Dorinţa de a atinge sau de a depăşi rezultatul mediu estimat pe acţiune reprezintă un 

stimulent (un motiv) al managementului rezultatelor.  

 În continuare vom sublinia condiţiile care justifica managementul rezultatelor şi 

stimulentele rezultate care pot recompensa activitatea. 
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 Este important să distingem intre condiţiile care justifica managementul rezultatelor şi 

stimulentele de baza pentru managementul rezultatelor. De exemplu, condiţia care sta la baza 

managementului rezultatelor bazat pe previziuni este aceea ca rezultatele, înaintea oricărui 

management al rezultatelor, se afla sub rezultatul mediu aşteptat pe acţiune. Stimulentul din 

spatele managementului rezultatelor este de a evita, printre altele, o reducere a valorii 

acţiunilor. Condiţiile favorabile managementului rezultatelor sunt diferite de circumstanţele 

favorabile unei raportări financiare frauduloasa. Condiţiile favorabile discutate mai sus includ 

controale interne deficitare, lipsa de experienţa a managementului, tranzacţii complexe şi 

slaba pregătire a consiliului director. 

 Conform cercetărilor efectuate, anumite condiţii identificate sunt asociate cu 

activitatea de management al rezultatelor: 

Condiţii Stimulente 
Rezultatele sunt mai mici decât rezultatul 
mediu aşteptat pe acţiune. 
 
O firma se pregăteşte pentru o oferta publica 
iniţiala a acţiunilor sale. 
 
 
Rezultatele sunt exact deasupra nivelului 
minim pentru care se obţin compensări de 
stimulare sau, sunt foarte aproape să 
depăşească nivelul maxim peste care nu se 
obţine nici o compensare de stimulare. 
 
Datorită numărului de membri, o firma este o 
ţintă posibila a activităţii de politica 
defavorabila. 
 
 
O firma este pe cale să nu respecte un 
contract financiar.  
 
 
 
Rezultatele sunt mai mari sau mai mici decât 
tendinţa pe termen lung considerata de 
management ca fiind durabila. 
 
Volatilitatea rezultatelor este data de o serie 
de elemente care nu se produc pe o baza 
regulata. 
 
A avut loc o schimbare a conducerii firmei. 
 
 

A  evita o eventuala scădere rapida a 
preţului acţiunii 
  
A prezenta cea mai buna imagine posibila 
a rezultatelor astfel încât să maximizeze 
preţul la care acţiunile emise sunt vândute 
 
A face ca rezultatele să rămână intre 
nivelul minim şi cel maxim astfel încât să 
se maximizeze compensările de stimulare 
 
 
 
A minimiza costurile politice aferente 
numărului de membrii, evitând nivelurile 
profitului care pot fi considerate excesive  
 
 
A evita posibilele efecte defavorabile a 
nerespectării unui contract, de exemplu, o 
creştere a ratei dobânzii, o cerere de 
titlurizare sau o rambursare imediata 
 
A evita un răspuns necorespunzător pentru 
rezultatele care sunt temporar în afara 
tendinţei 
 
A reduce volatilitatea rezultatelor astfel 
încât să nu fie stabilita nici o penalitate 
asociata cu un risc mai mare 
 
A efectua anulari masive imediat după 
instalarea noii conduceri, evidenţiind 
rezultate viitoare şi atribuind vina 
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Pierderi masive asociate cheltuielilor cu 
restructurarea au fost acumulate în trecut. 

conducerii anterioare 
 
A relua orice parte exagerata a 
provizioanelor cu scopul de a atinge 
rezultatele dorite în perioadele următoare 
 

  

De remarcat este faptul ca doar în cazul situaţiilor 8 şi 9 este identificata tehnica 

managementului rezultatelor. Combinarea tehnicii utilizate cu condiţia şi stimulentul aferente, 

va sta la baza atingerii obiectivului propus în cadrul managementului rezultatelor. 

 

5.3. Tehnicile managementului rezultatelor 

Cele mai comune tehnici ale managementului rezultatelor implica simpla utilizare a 

flexibilităţii care exista în cadrul GAAP-urilor. În cadrul acestor limite, managementul 

rezultatelor nu este o problema. Cazurile care depăşesc aceste limite sunt vizate de organele 

de control.  

In tabelul următor sunt prezentate câteva tehnici ale managementului rezultatelor sau 

activităţi contabile care pot fi utilizate în scopul managementului rezultatelor.  

Tehnici sau acţiuni posibile aferente managementului rezultatelor 
1. Schimbarea metodei de amortizare (de exemplu, de la accelerata la liniara). 
2. Schimbarea duratei utile de viata utilizata în scopul amortizării. 
3. Schimbarea valorii reziduale în scopul amortizării. 
4. Determinarea gradului de neîncasare pentru sumele nerecuperabile sau creanţele 

imobilizate. 
5. Determinarea gradului de deteriorare a obligaţiilor de garantare. 
6. Recunoaşterea activelor de impozit amânat. 
7. Identificarea  activelor depreciate. 
8. Stabilirea stadiului de avansare pentru contractele bazate pe procentul de avansare. 
9. Estimarea probabilităţii de realizare a cerinţelor contractuale. 
10. Estimarea reducerilor pentru anumite investiţii. 
11. Estimarea unui provizion de restructurare. 
12. Stabilirea nevoii de stocuri şi deprecierea acestora. 
13. Estimarea provizioanelor privind obligaţiile de mediu. 
14. Schimbarea ipotezelor actuariale de pensii. 
15. Determinarea parţii din preţul unei achiziţii ce poate fi repartizat unor proiecte de 

cercetare-dezvoltare aflate în curs. 
16. Stabilirea sau schimbarea perioadelor de amortizare a imobilizărilor corporale. 
17. Stabilirea în ce măsura costuri precum cele legate de dezvoltarea terenului, de 

publicitate şi de dezvoltare a programelor informatice trebuie capitalizate. 
18. Stabilirea clasificării adecvate a acoperirii unui instrument financiar derivat. 
19. Stabilirea dacă o investiţie permite exercitarea unei influente semnificative asupra 

companiei în care s-a investit. 
20. Stabilirea dacă o scădere în valoarea de piaţa a unei investiţii este sau nu temporara.
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 Câteva elemente din lista sunt discreţionare prin natura lor. Este cazul elementelor de 

la 1 la 3, care se refera la schimbările legate de amortizare. Aceste acţiuni asupra amortizării 

pot fi rezultatul modificărilor condiţiilor referitoare la productivitate, durabilitate sau 

condiţiile de piaţa ale activelor utilizate. Este foarte dificil să se stabilească dacă o acţiune din 

aceasta arie reprezintă manifestarea managementului rezultatelor. 

Acesta reprezintă un subiect permanent referitor la aria de manifestare a 

managementului rezultatelor. Ori de cate ori o acţiune poate fi privita ca fiind potrivita cu 

motivaţia sau stimulentul aferent managementului rezultatelor, este dificil de demonstrat o 

intenţie de bază. Dovada managementului rezultatelor este stabilita uneori în cazul 

managementului abuziv al rezultatelor. 

Alte elemente prezentate în tabelul de mai sus reprezintă activităţi contabile curente, 

obişnuite fiind parte esenţială a implementării GAAP-urilor. Este vorba despre elementele de 

la 4 la 20.  

Pentru prezentarea elementelor din tabel nu s-a luat în considerare dacă acestea 

depăşesc limitele flexibilităţii permise de GAAP - uri. Dincolo de limitele permise de GAAP - 

uri exista, în opinia preşedintelui SEC (Securities and Exchange Commission), „o zona gri în 

care contabilitatea este pervertita şi în care rezultatele raportate reflecta mai degrabă dorinţele 

conducerii decât performanta financiara a firmei”. Probabil ca după zona gri urmează o zonă 

neagră, iar trecerea de la gri la negru sporeşte probabilitatea de a fi subiectul organismelor de 

control. Intr-o viziune plastică am putea reprezenta managementul rezultatelor în trei zone 

alba, gri şi neagra, care ar însemna în cadrul GAAP-urilor, la limitele GAAP-urilor şi 

respectiv, dincolo de limitele admise prin GAAP - uri. 

 

5.4. Managementul rezultatelor: aflat în negură 

 Împinse prea departe, eforturile de a manevra rezultatele au ca efect declararea falsa 

sau omisiunea sumelor importante sau a prezentărilor necesare. Astfel de acţiuni au ca intenţie 

înşelarea utilizatorilor de situaţii financiare. Pentru astfel de activităţi se utilizează termeni 

precum neregularităţi contabile sau raportare financiara frauduloasa. Pentru a stabili o fraudă 

este necesara insa găsirea persoanelor care au efectuat declaraţii false în folosul propriu. 

Acţiunile descrise mai sus pot reprezenta expresia managementului abuziv al rezultatelor 

chiar şi în lipsa acestui ultim pas de identificare a persoanelor care au prezentat o raportare 

financiara frauduloasa. 

 Există activităţi abuzive întreprinse de firme în cadrul managementului rezultatelor, 

activităţi care depăşesc limitele flexibilităţii GAAP- urilor. Acestea se manifesta în cadrul 
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recunoaşterii veniturilor de vânzări, angajării cheltuielilor, capitalizării costurilor şi reducerii 

valorii contabile a activelor.  

Recunoaşterea veniturilor 

 Recunoaşterea prematura a veniturilor sau, în unele cazuri, recunoaşterea veniturilor 

fictive reprezintă una din formele cele mai întâlnite forme de aplicare abuziva a 

managementului rezultatelor. Conform studiilor efectuate, jumătate din firmele acuzate de 

raportare financiara frauduloasa au utilizat această practică de recunoaştere neadecvată a 

veniturilor. 

 Trecerea de la aplicarea agresivă a managementului rezultatelor la o aplicare abuzivă  

a acestuia este foarte întâlnită. Exemple de aplicare agresivă a managementului rezultatelor 

sunt ţinerea registrelor contabile deschise şi continuarea înregistrării veniturilor aferente 

vânzărilor care aparţin în mod clar perioadelor ulterioare sau înregistrării veniturilor aferente 

unor vânzări inexistente. dacă în primul caz vorbim despre o formă de recunoaştere prematură 

a veniturilor, în cel de-al doilea caz identificăm o practică de recunoaştere a veniturilor 

fictive, motiv pentru care acest ultim caz este considerat mult mai abuziv. Deşi ambele 

practici conduc la o reprezentare eronată a vânzărilor şi a profitului, măcar vânzările există în 

cazul în care registrele sunt ţinute deschise pentru a înregistra vânzările care aparţin altei 

perioade. 

 Recunoaşterea cheltuielilor 

 Subevaluarea cheltuielilor, care are ca efect supraevaluarea activelor sau subevaluarea 

datoriilor, este o alta forma a managementului abuziv al rezultatelor. 

 Câteva exemple de aplicare abuziva a managementului rezultatelor sunt: 

 tinerea registrelor contabile deschise şi continuarea înregistrării veniturilor aferente 

vânzărilor care aparţin în mod clar perioadelor ulterioare; 

 capitalizarea necorespunzătoare a costurilor, în special a cheltuielilor cu dobânzile; 

 recunoaşterea veniturilor aferente revendicărilor disputate cu clienţii; 

 recunoaşterea veniturilor din vânzări în condiţii de incertitudine în ceea ce priveşte 

acceptarea de către client a produselor; 

 subevaluarea activelor pentru scăderea taxelor pe proprietăţi; 

 recunoaşterea veniturilor din vânzări fără transferul riscurilor şi avantajelor 

semnificative către comparator; 

 supraevaluarea stocurilor; 

 subevaluarea sumelor aferente reducerilor acordate la vânzare. 
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5.5. Dovada existenţei managementului rezultatelor 

Investitorii, analiştii, auditorii şi organismele de reglementare sunt interesaţi să 

determine dacă firmele practica managementul rezultatelor. Multe cazuri de aplicare abuziva 

a managementului rezultatelor implica minciuni, prezentare eronata şi neprezentarea faptelor 

semnificative, esenţiale pentru a asigura ca situaţiile financiare nu induc în eroare utilizatorii 

lor. 

În cazul managementului abuziv al rezultatelor se utilizează o arie largă de tehnici de 

acoperire, dintre care amintim: 

 renunţarea la copiile facturilor; 

 crearea de documente false: facturi, ordine de cumpărare, documente de 

expediere (crearea de documente de expediere false care să corespunda cu 

datelor de pe facturile false); 

 includerea de elemente false în cadrul stocurilor; 

 tinerea de registre jurnale false; 

 schimbarea datei şi a orei din calculatoare pentru a se privinţa pe facturile 

companiei data dorita de aceasta; 

 scanarea şi schimbarea documentelor legale. 

 

5.6. Eficienţa managementului rezultatelor 

Eficienţa managementului rezultatelor depinde de combinarea tehnicilor 

managementului rezultatelor, de motivaţii şi de stimulente. 

Eforturile de a atinge nivelul rezultatului mediu pe acţiune estimat se dovedesc în 

multe cazuri ineficiente. Pentru estimarea rezultatului mediu pe acţiune nu se vor lua în 

considerare creşterile de venituri sau reducerile de cheltuieli dacă ele nu sunt periodice sau 

din exploatare. 

Elemente excluse din comparaţia rezultatelor reale cu rezultatul mediu pe acţiune 

estimat, sunt: 

 pierderile din investiţiile de capital; 

 pierderile din deprecierea activelor; 

 amortizarea activelor necorporale; 

 cheltuiala cu impozitul pe profit; 

 veniturile din investiţii; 

 pierderile nemonetare nerealizate aferente operaţiunilor de acoperire a riscului 

valutar; 

 provizioanele pentru restaurarea mediului. 
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Astfel, nu toate acţiunile întreprinse pentru majorarea rezultatelor sunt şi efective. 

Folosirea unui câştig din cedarea unei investiţii va majora rezultatul real, dar el va fi exclus 

din determinarea rezultatului mediu pe acţiune din doua motive: nu este periodic şi nu a fost 

inclus în previziunile privind rezultatele. 

 

5.7. Detectarea managementului rezultatelor 

 Conform studiului efectuat de Comiskey şi Mulford, au fost raportate următoarele 

tehnici ale managementului rezultatelor: 

 subevaluarea provizioanelor; 

 lipsa de provizioane pentru returnarea bunurilor sau creanţe îndoielnice; 

 capitalizarea agresiva a costurilor; 

 condiţii optimiste de amortizare; 

 accelerarea cheltuielilor în anii „buni” şi a veniturilor în anii „rai”; 

 reduceri masive ale activelor; 

 practica de „a păstra un pic pentru viitor” – prin existenta rezervelor excesive; 

 cumpărarea sau vânzarea de instrumente financiare derivate pentru a acoperi 

volatilitatea rezultatelor; 

 vânzarea creanţelor; 

 răscumpărarea acţiunilor comune pentru a majora rezultatul pe acţiune; 

 schimbări în politicile şi practicile contabile (schimbări în estimări, recunoaşterea 

veniturilor, evaluarea stocurilor, capitalizare); 

 contabilitatea combinării de întreprinderi; 

 înregistrări fictive. 

Detectarea managementului rezultatelor poate fi foarte dificila. Discuţia cu managerii 

firmei şi cu auditorii externi, alături de tehnicile de detectare a managementului rezultatelor 

pot conduce la creşterea probabilităţii de detectare a celor mai semnificative cazuri de 

management al rezultatelor. 

Tehnici de detectare a managementului rezultatelor pot fi clasificate în categorii, cum 

ar fi: 

 efectuarea de analize de tendinţă: 

 compararea de rate şi tendinţe de analiză; 

 efectuarea de comparaţii a situaţiilor financiare trimestriale ale anului în curs cu cele 

din anul trecut; 

 revizuirea tendinţelor anterioare privind veniturile şi cheltuielile; 

 compararea creşterii rezultatelor cu majorarea rezultatului pe acţiune; 
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 identificarea schimbărilor majore a veniturilor şi cheltuielilor în ultimul trimestru; 

 verificarea circumstanţelor bazate pe probabilităţi: 

 examinarea tranzacţiilor neobişnuite şi rare; 

 verificarea schimbărilor de metode contabile fără o justificare clara; 

 verificarea ajustărilor efectuate în ultimul trimestru; 

 verificarea atenta a explicaţiilor oferite în fiecare an cu privire la provizioane şi 

reluarea acestora în anii următori; 

 verificarea schimbărilor de politici contabile; 

 forţarea conducerii de a furniza mai multe detalii privind modalitatea de calcul a 

rezervelor; 

 concentrarea atenţiei asupra ariilor de judecata profesionala (angajamente şi rezerve); 

 verificarea vechimii creanţelor, stocurilor, datoriilor; 

 analiza notelor: 

 citirea notei referitoare la politicile contabile şi compararea acestora cu cele de anul 

trecut; 

 citirea cu atenţie a notei referitoare la evaluarea stocurilor; 

 verificarea notelor referitoare la pensii şi la alte beneficii post angajare pentru 

identificarea schimbării ipotezelor; 

 verificarea notelor referitoare la câştiguri neobişnuite în perioade în care s-a obţinut un 

rezultat din exploatare mic; 

 statistica zilelor: 

 creanţele cresc mai repede decât vânzările; 

 concentrarea atenţiei către vechimea creanţelor; 

 verificarea ratelor privind stocurile vândute; 

 relaţia dintre rezultatele reale şi estimări: 

 examinarea tendinţei rezultatului pe acţiune (este probabil ca firmele care înregistrează 

o creştere a rezultatului pe acţiune de la an la an, să utilizeze managementul 

rezultatelor); 

 verificarea rezultatelor şi a estimărilor privind rezultatul mediu de acţiune; 

 stimulente (motivaţii): 

 verificarea prezentărilor pentru a determina nivelul de estimări inerente din cadrul 

situaţiilor financiare; 

 luarea în considerare a climatului în care conducerea îşi desfăşoară activitatea: exista 

nevoia manipulării rezultatelor ?; 
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 luarea în considerare a existentei motivaţiilor generate de compensaţiile legate de 

nivelul rezultatelor; 

 relaţia dintre fluxurile de numerar şi angajamente: 

 examinarea relaţiei dintre venitul net şi fluxurile de numerar din activitatea de 

exploatare pe o perioada (daca venitul net este sistematic mai mare ca zero, în timp ce 

fluxurile de numerar din activitatea de exploatare sunt mai mici ca zero, exista 

probabilitatea de manipulare a rezultatelor de către conducere); 

 rezultatul înainte de impozitare este semnificativ mai mare decât fluxurile de numerar 

– rezultatele pot fi manipulate mai uşor decât fluxurile de numerar; 

 alte tehnici: 

 verificarea condiţiilor de credit; 

 examinarea compensării câştigurilor cu pierderile; 

 căutarea elementelor rare; 

 anunţarea unei restructurări şi înregistrarea de provizioane atunci când estimările par a 

nu se adeveri, iar ulterior provizioanele vor fi reluate la venituri; 

 comparaţii cu ramura. 
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5.8. Managementul rezultatelor este dăunător sau poate fi ajutător investitorilor  
 

 
Managementul rezultatelor este dăunător investitorilor 

 
Managementul rezultatelor poate fi ajutător investitorilor 

 
 distorsionează performanta financiara: 

 maschează performanta economica a firmei şi minimalizează  
riscul afacerii; 

 afectează investitorii dacă activităţile de management al 
rezultatelor acoperă tendinţele negative; 

 creează impresia unei stabilităţi mai mari decât în realitate; 
 

 măresc sau micşorează preţul acţiunilor: 
 preţul acţiunilor este inflatat artificial şi este urmat de o scădere 

neaşteptata; 
 reduce încrederea în cifrele raportate; 

 
 afectează negativ performanta firmei: 

 furnizează compensări excesive conducerii; 
 conducerea poate utiliza în mod necorespunzător resurse pentru 

managementul rezultatelor sau pentru luarea deciziilor pe 
termen scurt în detrimentul performanţei pe termen lung. 

 

 
 reduce volatilitatea rezultatelor: 

 abilitatea de a reduce volatilitatea rezultatelor este un indicator 
al forţei financiare; 

 reducerea volatilităţii rezultatelor are ca efect creşterea 
beneficiilor, deoarece piaţa percepe rezultatele ca fiind mai 
puţin riscante; 

 
 oferă un beneficiu sub forma preţului acţiunii: 

 managementul moderat al rezultatelor care doar reduce 
volatilitatea preţului de-a lungul timpului, poate fi folositor în 
stabilizarea beneficiilor investiţiei sau activităţilor de investire; 

 manipularea rezultatelor contribuie la menţinerea stabilităţii 
preţului acţiunilor; 

 
 ajuta să atingă previziunile: 

 atingerea estimărilor analiştilor este foarte importanta în zilele 
noastre; atâta vreme cat managementul rezultatelor este în 
limitele GAAP-urilor este folositor investitorilor;  

 
 raţionalizează aşteptările. 
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5.9. Aplicaţii practice 
 
Aplicaţia 1. În tabelul următor sunt prezentate câteva tehnici ale managementului 

rezultatelor. Stabiliţi conformitatea lor cu GAAP-urile: 
 

Tehnici ale managementului rezultatelor 
In cadrul 

flexibilităţii 
GAAP-urilor 

In afara 
limitelor 

GAAP-urilor 
Bunurile sunt expediate unui client şi este 

recunoscută o vânzare. Clientul a primit o asigurare 
verbală că va putea returna bunurile, însă nu este 
înregistrat nici o ajustare cu privire la returnarea 
bunurilor. 

  

O linie aeriană utilizează o estimare optimistă a 
duratelor de viaţă în vederea amortizării echipamentului 
de zbor. 

  

O firmă înregistrează o ajustare de depreciere mai 
mare cu scopul de a relua la venituri o parte din acesta 
atunci când va fi nevoie să se atingă ţintele propuse de 
venit. 

  

Cheltuielile cu publicitatea sunt mult mai mari în 
ultimul trimestru al anului curent pentru a nu se depăşi 
rezultatul estimat pentru anul curent şi pentru a majora 
rezultatul din anul viitor. 

  

Producţia este extinsă dincolo de cerinţele curente 
cu scopul de a creşte compensaţiile către conducere. 

  

În ultimul trimestru este anunţat un plan al 
creşterilor de preţ ce vor intra în vigoare începând cu 
anul următor, cu scopul de a creste vânzările şi 
rezultatele în anul care se încheie. 

  

Registrele sunt ţinute deschise pentru câteva zile 
după închiderea anului pentru înregistrarea de vânzări în 
suplimentare pentru anul care tocmai s-a încheiat. 

  

Investiţiile sunt vândute pentru obţinerea unui 
câştig care să compenseze reducerea valorii activelor. 

  

Veniturile aferente revendicărilor disputate cu 
clienţii sunt recunoscute înainte de a se primi hotărârea 
judecătoreasca. 

  

Veniturile din vânzări sunt recunoscute, fără 
transferul riscurilor şi avantajelor semnificative către 
comparator. 

  

Veniturile din vânzări sunt recunoscute în condiţii 
de incertitudine în ceea ce priveşte acceptarea de către 
client a produselor. 

  

* Acţiunile marcate pe ambele coloane se alfă la graniţa de trecere peste limitele admise de GAAP - uri. 
 

Aplicaţia 2. La societatea Admera s-a schimbat conducerea în luna octombrie N. Membrii din 

conducere vor beneficia de anumite comisioane în anul următor, comisioane stabilite la valoarea cu 

care profitul a crescut în anul N+1 fata de anul N. În luna noiembrie N, societatea este acţionată în 
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instanţă de către un client care îi cere despăgubiri în valoare de 200.000 lei, iar în luna decembrie 

este dată în judecată de către Primărie ca urmare a poluării unui lac, cerându-i-se daune în valoare de 

100.000 lei. Avocaţii sunt de părere că societatea are şanse de câştig în procesul cu clientul, insa va 

pierde procesul cu primăria. Conducerea societăţii dispune constituirea de provizioane pentru litigii 

în valoare de 300.000 lei. De asemenea, în luna decembrie se discuta despre un plan de restructurare 

care va presupune închiderea unei fabrici. Cheltuielile au fost estimate la valoarea de 400.000 lei. 

Societatea decide constituirea unui provizion de restructurare cu aceasta valoare. Societatea a 

procedat corect având în vedere operaţiile de mai sus? Ce credeţi că intenţionează să facă în anul 

N+1? 

 

Aplicaţia 3. Studiaţi următoarele cazuri şi specificaţi dacă este vorba despre managementul 

rezultatelor : 

a) La 25.10.N Consiliul de Administraţie al unei societăţi a decis să închidă de la 1.01.N+1 o 

fabrica care produce autoturisme. Pe 15.12.N a fost aprobat un plan detaliat pentru închiderea 

fabricii, care a fost comunicat angajaţilor si principalilor parteneri de afaceri afectaţi. Costurile 

generate de închiderea si dezafectarea fabricii sunt de 5.000 u.m., costurile cu plata compensaţiilor 

către angajaţii care vor înceta activitatea sunt de 500 u.m. De asemenea,  societatea suportă costuri 

cu specializarea unor muncitori de la o alta fabrica în valoare de 200 u.m. Din vânzarea utilajelor din 

fabrica ce se închide se vor obţine venituri în valoare de 2.000 lei. Societatea a recunoscut un 

provizion de restructurare la valoarea de 3.700 lei.  

b) O companie care vinde aparate electrocasnice oferă garanţie timp de 1 an de la data 

cumpărării pentru produsele sale. Costurile de reparaţie si înlocuire sunt estimate la suma de 269 

u.m., dacă defecte sunt minore si la suma de 490 u.m., atunci când defectele sunt majore. Analizând 

informaţiile din anii anteriori, se estimează ca 85% din produse nu vor prezenta defecte, 13% vor 

avea defecte minore si doar 7% vor înregistra defecte majore. Societatea nu a recunoscut nici un 

provizion pentru garanţii. 

c) În cursul anului N, o societate a răscumpărat acţiuni comune. Profitul în anul N a fost de 

900.000 lei. 

Informaţii suplimentare : 

Data Acţiuni emise Acţiuni proprii 

răcumpărate 

Acţiuni în circulaţie 

1 ian N 3000 450 2550

1 iun N - 250 2300

31 dec N Total 3000 700 2300
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d) British Airways a prelungit durata de utilitate pentru avioanele din flota Tristar de la 14 la 

16 ani, având o incidenţă semnificativă asupra rezultatului (reducerea cheltuielilor cu 7,6 milioane 

₤). Doi ani mai târziu, a procedat la reducerea duratei de utilizare şi a valorii reziduale atât pentru 

flota Tristar, cât şi pentru alte avioane. Trei ani mai târziu, societatea reduce informaţiile cu privire 

la durata de utilizare a imobilizărilor, specificând că « durata de utilitate şi valoarea reziduală sunt 

revizuite anual, în funcţie de schimbările intervenite în condiţiile de exploatare ».  

e)  Compania ABC prezintă următoarele informaţii referitoare la rezultatul net : 

 

 N-2 N-1 

Rezultat net 3.220.000 u.m. 3.300.000 u.m. 

  

În anul N, rezultatul companiei se preconizează a fi în valoare de 2.700.000 u.m. Compania 

estimează că valoarea acţiunilor societăţii X va scădea până la sfârşitul anului. Pentru a-şi acoperi 

volatilitatea rezultatelor, compania încheie la începutul lunii octombrie un contract forward de 

vânzare de acţiuni X (pe care nu le deţine încă) în următoarele condiţii: număr acţiuni 50.000, preţ 

de vânzare 40 u.m./acţiune, data scadentă luna decembrie. Cursul spot al unei acţiuni X în luna 

decembrie este de 30 u.m.  

Compania achiziţionează acţiuni în luna decembrie la cursul spot de 30 u.m. şi le vinde în 

baza contractului forward la cursul de 40 u.m., înregistrând un câştig în valoare de 500.000 u.m. În 

urma acestei operaţiuni, compania raportează la sfârşitul anului N un rezultat net în valoare de 

3.200.000 u.m., care se înscrie astfel în linia raportărilor anterioare. 

 

Aplicaţia 4.  În care din următoarele cazuri există probabilitatea de manipulare a 

rezultatelor de către conducere: 

- rezultatul pe acţiune înregistrează o uşoară creştere de la un an la altul ; 

- rezultatul înainte de impozitare este semnificativ mai mare decât valoarea fluxurilor de 

numerar ; 

- rezultatul din exploatare este sistematic pozitiv, în timp ce fluxul de numerar din 

activitatea de exploatare este negativ. 
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Aplicaţia 5. Analizaţi cazul următor şi stabiliţi dacă societatea aplică sau nu tehnici de 

manipulare a rezultatului: 

- informaţii aferente anului N: 

 - acţiuni comune aflate în circulaţie la 01.01.N, 150.000; 

 - la data de 01.02.N, se emit 100.000 de acţiuni comune; 

 - la data de 01.12.N, se răscumpără 50.000 de acţiuni; 

- informaţii aferente anului N+1: 

 - la data de 31.03.N+1, se răscumpără 5.000 de acţiuni comune; 

 - la data de 01.05.N+1, 20.000 de acţiuni preferenţiale au fost convertite în acţiuni comune; 

- la data de 01.07.N+1, 50.000 de obligaţiuni au fost convertite în acţiuni comune; 

- la data de 30.09.N+1, se răscumpără 5.000 de acţiuni comune; 

- informaţii aferente anului N+2: 

 - la data de 01.04.N+2, se răscumpără 30.000 de acţiuni comune; 

 - la data de 01.07.N+1, 100.000 de obligaţiuni au fost convertite în acţiuni comune. 

  Raport de conversie: 

- 1 acţiune preferenţială pentru 2 acţiuni comune; 

- 100 de acţiuni comune pentru 1.000 de obligaţiuni. 

Profit net în fiecare din cei trei ani: 750.000 u.m. 
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Capitolul 6. Raportarea eronată a activelor şi datoriilor 
 

  

 Evaluarea activelor şi a datoriilor raportate în bilanţ reprezintă o metodă destul de utilizată în 

ceea ce priveşte aplicarea tehnicilor de contabilitate creativă. Activele şi datoriile raportate în mod 

eronat pot fi asociate unor elemente comune de exploatare, cum ar fi conturile de creanţe, de stocuri, 

de datorii comerciale sau pot avea o latura neobişnuită, cum ar fi operele de artă. Rezultatul este însă 

acelaşi şi anume o raportare eronată a poziţiei financiare şi a performanţei financiare.  

 În cele mai multe cazuri, pentru a lăsa impresia unei performanţe financiare superioare, 

activele sunt supraevaluate şi/sau datoriile sunt subevaluate. 

 Există o legătură directă între câştigurile şi sumele raportate pentru active. În situaţia în care 

costurile sunt capitalizate, cheltuielile suportate sunt înregistrate sub forma unor active în cadrul 

bilanţului şi nu sub forma unor cheltuieli în contul de profit şi pierdere. În consecinţă, câştigurile 

perioadei curente sunt majorate. O legătură similară există între câştiguri şi activele care nu sunt 

supuse amortizării, incluzând aici elemente precum creanţele, stocurile şi investiţiile. Atunci când 

astfel de active sunt evaluate la valori mai mari decât sumele care pot fi realizate prin utilizare sau 

vânzare, cheltuielile sau pierderile sunt amânate, majorându-se astfel câştigurile.  

 De asemenea, o subevaluare a datoriilor conduce la majorarea temporară a câştigurilor. Odată 

cu creşterea câştigurilor, se obţine un plus şi în cadrul rezultatului reportat, având ca efect o sporire 

directă a capitalurilor proprii ale acţionarilor. 

 Uneori, societăţile apelează la supraevaluarea activelor primite în urma emiterii de acţiuni, 

efectul resimţindu-se prin creşterea capitalurilor proprii. Doar în cazul în care activul supraevaluat 

este şters din bilanţ sau este vândut în pierdere, creşterea fictivă a capitalurilor proprii va fi reluată. 

  

 6.1. Supraevaluarea activelor 

 6.1.1. Creanţele 

 Creanţele au un rol important în detectarea veniturilor premature sau a celor fictive. O 

asemenea recunoaştere improprie a veniturilor duce la imposibilitatea de colectare a creanţelor. 

Drept urmare, ritmul de creştere al creanţelor este mai ridicat decât al veniturilor iar durata de 

încasare a creanţelor creşte până la un nivel mai ridicat decât ar fi normal pentru acea societate sau 

pentru competitorii din acelaşi domeniu de activitate. Totuşi, chiar şi atunci când veniturile sunt 

recunoscute în mod corespunzător, câştigurile pot fi majorate, cel puţin temporar, prin evaluarea 

necorespunzătoare a creanţelor. 

 Creanţele sunt raportate la valoarea realizabilă netă, adică valoarea care se aşteaptă să fie 

colectată la încasarea acestora. Din valoarea totală a creanţelor, se deduce o estimare a sumelor care 
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nu pot fi colectate. Aceasta se înregistrează sub forma unei cheltuieli cu ajustarea creanţelor incerte. 

În situaţia în care există dovezi că o parte sau toată valoarea unei creanţe nu se poate colecta, acea 

parte va fi anulată. Cheltuiala asociată ajustării pentru deprecierea creanţelor incerte, a fost 

înregistrat anterior ca o estimare. 

 O societate care doreşte să îşi sporească temporar câştigurile poate apela la minimizarea 

cheltuielilor înregistrate sub forma ajustării pentru creanţe incerte. Această modalitate, în schimb, va 

diminua rezerva pentru creanţe incerte şi va majora valoarea realizabilă netă a creanţelor. Doar mai 

târziu, de multe ori în ani ulteriori, când rezerva pentru creanţe incerte se dovedeşte a fi neadecvată, 

problema va fi scoasă la suprafaţă. Atunci, o ajustare sau o cheltuială suplimentară trebuie 

înregistrată. Mai rău, se poate ca problema să nu fie scoasă la iveală pentru perioade mai lungi de 

timp dacă valorile ce nu pot fi colectate nu sunt şterse ci sunt raportate ca fiind elemente colectabile. 

Oricum, valoarea realizabilă a creanţelor va fi supraevaluată. 

 Ca şi în cazul în care câştigurile sunt sporite cu ajutorul veniturilor premature sau a celor 

fictive, atunci când creanţele sunt supraevaluate prin diminuarea intenţionată a estimărilor sumelor 

necolectabile ne putem aştepta la situaţia în care creanţele, mai puţin rezerva pentru clienţi incerţi, 

cresc într-un ritm mai rapid decât cel al veniturilor. Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să fie 

foarte atenţi astfel încât să observe cazurile în care creanţele sunt supraevaluate iar veniturile sunt 

constante sau descrescătoare. Diminuarea veniturilor poate indica o scădere a cererii pentru 

produsele sau serviciile oferite de entitatea în cauză şi o creştere a cererii pentru produsele 

competitorilor. Poate exista şi o situaţie negativă pe piaţă care afectează nu doar entitatea ci şi 

capacitatea de plată a clienţilor acesteia. Astfel, societatea ar putea alege varianta în care să vândă 

mai puţin pe credit pentru a menţine nivelul veniturilor anterioare. Toţi aceşti factori conduc la 

nivelul redus de colectare a creanţelor şi la un risc ridicat de supraevaluare a acestora. 

 Dacă o entitate înregistrează o ajustare sau o cheltuială pentru sume necolectate nu înseamnă 

neapărat că, în perioadele anterioare, a apelat la majorarea artificială a câştigurilor. Chiar şi cea mai 

bună estimare a sumelor care nu pot fi colectate se poate dovedi inadecvată, deoarece circumstanţele 

se modifică. Cu toate acestea, impactul unei cheltuieli necesare pentru a ajusta o creştere majoră 

neaşteptată a sumelor necolectabile va avea acelaşi efect asupra rezultatului – un declin abrupt. 

Astfel, utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să fie obişnuiţi cu riscul de supraevaluare a creanţelor, 

chiar dacă supraevaluarea este intenţionată sau nu.  

 6.1.2. Stocurile 

 Stocurile reprezintă costul bunurilor nevândute din bilanţ. În momentul în care aceste bunuri 

sunt vândute, costul acestora se transferă în contul de profit şi pierdere sub forma costului bunurilor 
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vândute, cunoscut şi sub denumirea de costul vânzărilor. O supraevaluare a stocurilor va subevalua 

costul bunurilor vândute şi, drept urmare, profitul net va fi supraevaluat. 

 Există multe abordări disponibile unei entităţi în intenţia de a supraevalua stocurile. De 

exemplu, o abordare directă constă în supraevaluarea cantităţii fizice de elemente incluse în stocuri, 

ceea ce implică utilizarea de valori pentru bunuri false sau raportarea drept stocuri valide a bunurilor 

cu defecte. În al II-lea rând, entităţile pot creşte valoarea raportată a stocurilor fără a modifica 

numărătoarea fizică a acestora, prin evaluarea stocurilor la sume superioare. O a treia metodă de 

supraevaluare a stocurilor constă în amânarea unei ştergeri din bilanţ a bunurilor depreciate, care 

sunt uzate moral. 

 Supraevaluarea cantităţii fizice a stocurilor 

 Această metodă reprezintă o tehnică impertinentă de contabilitate creativă. Din păcate, există 

multe entităţi care au încercat să-şi supraevalueze stocurile în această manieră. 

 Creşterea valorii raportate  

 O societate nu este nevoită să crească numărul fizic al bunurilor din stocuri pentru a-şi 

majora valoarea raportată. O înregistrare contabilă efectuată pentru a creşte stocurile şi a reduce 

costul bunurilor vândute va avea acelaşi efect. Totuşi, impactul este imediat, asemenea unui 

medicament care acţionează rapid. Odată cu majorarea stocurilor, creşte şi valoarea activelor curente 

şi astfel şi lichiditatea aparentă a entităţii. Reducând costul bunurilor vândute, marja brută de profit a 

firmei creşte, odată cu rezultatul net. De asemenea, se majorează şi rezultatul reportat şi astfel şi 

capitalurile proprii. 

  

 6.2. Subevaluarea datoriilor 

 Datoriile reprezintă sacrificii viitoare de resurse sau servicii efectuate pentru decontarea 

obligaţiilor prezente. Atunci când sunt evaluate corect, ele sunt raportate la valoarea prezentă a 

resurselor şi serviciilor utilizate pentru decontare. O datorie subevaluată este o datorie raportată la o 

valoare mai mică decât valoarea prezentă a obligaţiei. Atunci când o datorie este decontată sau 

ajustată la valoarea prezentă, va rezulta o pierdere sau o cheltuială. Astfel, rezultatele aşteptate vor fi 

optimiste dacă nu se acordă atenţie datoriilor subevaluate. 

 Influenţa directă asupra rezultatelor este mult mai sesizabilă în cazul datoriilor precum: 

cheltuielile angajate, datoriile comerciale, obligaţiile privind taxele şi impozitele, datoriile 

contingente. 

 Cheltuielile angajate reprezintă cheltuielile care au fost recunoscute, dar nu au fost achitate. 

De aceea, în bilanţul contabil este raportată o valoare de plată sub forma unei datorii. Astfel de 

exemple includ sume datorate pentru cheltuielile de desfacere, generale şi de administraţie 
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neachitate, pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare neachitate, salarii, beneficii, utilităţi, asigurări 

neachitate. 

 Datoriile comerciale se datorează cumpărărilor de stocuri pentru care plata nu a fost încă 

efectuată. Atunci când datoriile comerciale sunt subevaluate şi achiziţiile de stocuri sunt adesea 

subevaluate, ceea ce conduce la o subevaluare a costului bunurilor vândute şi, în final, la o 

supraevaluare a profitului net. Mai târziu, când se descoperă că nu au fost înregistrate achiziţii de 

stocuri, se va afecta rezultatul sau, dacă achiziţiile se referă la anii anteriori, se va modifica rezultatul 

reportat deoarece rezultatele anilor precedenţi sunt retratate. 

 Perioada de decontare a datoriilor, adică numărul de zile necesar până la achitarea datoriilor 

din bilanţul contabil, este un indicator important în determinarea modificărilor neobişnuite sau 

neaşteptate ale datoriilor. De asemenea, o îmbunătăţire a valorii marjei comerciale este un indiciu că 

s-au efectuat anumite ajustări asupra datoriilor şi asupra costului bunurilor vândute. 

 

 6.3. Aplicaţii practice 

 Aplicaţia 1. Studiaţi următoarele situaţii şi specificaţi în care s-a manifestat raportarea 

eronată  a activelor: 

1. O companie petrolieră a obţinut de la guvernul italian o concesiune la jumătatea distanţei dintre 

Malta şi Libia. Compania desfăşoară lucrări care dau impresia existenţei unui zăcământ şi 

capitalizează aceste cheltuieli, deoarece va există un zăcământ care va remunera aceste cheltuieli. 

Libia declară că zăcământul în discuţie nu se află în apele teritoriale italiene, ci libiene. A urmat 

un lung proces internaţional, cu perioade contradictorii: uneori se părea că Italia va câştiga, 

alteori Libia. Această situaţie a permis companiei petroliere să practice o manipulare a 

rezultatului său: când rezultatul era foarte bun, compania se convingea că poziţia libiană era 

fondată şi înregistra deprecieri; când rezultatul era mai puţin bun, compania considera că italienii 

nu greşeau şi deci, nu trebuia să deprecieze activul. 

2. În anul N, societatea Diagnostek a raportat o creanţă faţă de clientul UPS în valoare de 1,5 

milioane $, aferentă unor transporturi care au avut de suferit. Această creanţă a fost raportată fără 

a se ţine seama de o plângere primită de la UPS care ar fi ajutat la verificarea sumei datorate de 

acesta. În anul N+2, Diagnostek a recuperat doar aproximativ 50.000 $ din totalul de 1.500.000 

$.  

3. În anul N, societatea Members Service a emis acţiuni pentru achiziţionarea anumitor proprietăţi 

cu posibile zăcăminte de petrol şi gaze. Acţiunile emise au fost evaluate la suma de 3,3 milioane 

$. Din nefericire, terenurile dobândite au fost neînsemnate ca valoare. În anul N+2, societatea 
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pierde titlul de proprietate asupra terenurilor, ca urmare a unor litigii, dar încă raportează suma 

de 2,1 milioane $ pentru aceleaşi zăcăminte. 

4. În raportul anual aferent anului N, firma de software Planetcad a prezentat următoarele informaţii 

legate de problemele aferente creanţelor: 

 “În anul N, cheltuielile din exploatare au crescut cu 14%, de la 2,1 milioane $ la 2,4 milioane 

$. Creşterea acestor cheltuieli s-a datorat, în primul rând, creşterii cheltuielilor cu creanţele 

nerecuperate. Acestea din urmă au fost în sumă de 569.000 $ în N, faţă de 85.000 $ în N-1. Entitatea 

este de părere că viitoarele cheltuieli nu se vor ridica la nivelul celor înregistrate în N. ” 

 Iată cum se prezintă situaţia veniturilor şi a creanţelor în perioada N-3-N: 

- mii $ - N-3 N-2 N-1 N 

Venituri 10.630 10.884 14.350 14.900

Creştere faţă de perioada anterioară --- 2,4% 31,8% 3,8%

Creanţe nete 1.542 2.732 3.981 4.156

Creştere faţă de perioada anterioară --- 77,2% 45,7% 4,4%

Durata de recuperare a creanţelor = (Creanţe X 365 ) 

/ Venituri 

52,9 91,6 101,3 101,8

 

5. Conducerea entităţii Centennial a modificat etichetele utilizate la inventarierea stocurilor, pentru 

a supraevalua stocurile raportate. 

6. Societatea Brex Minerals a raportat găsirea unor rezerve impresionante în jungla din Indonezia. 

O multitudine de anunţuri publice, incluzând comunicate de presă şi apariţii TV, fiecare dintre 

acestea făcând referire la descoperirea rezervelor uriaşe de aur, a condus la creşterea cererii 

pentru acţiunile companiei. Totuşi, au început să apară întrebări în momentul în care, în culmea 

freneziei, geologul societăţii s-a sinucis, “aruncându-se” dintr-un elicopter al companiei. Mai 

târziu s-a aflat că unii membri ai personalului au falsificat testele efectuate în zona respectivă. În 

realitate, aşa cum s-a descoperit, compania deţinea foarte puţin aur. Această descoperire a avut 

loc, bineînţeles, după ce investitorii au pierdut milioane de dolari. 

7. Compania din domeniul aurifer, Nesmot, a inclus în categoria stocurilor, bunuri din aur false, 

pretinzând că brăţările din cupru deţinute sunt din aur.  

8. Entitatea Miniscribe, un producător de dischete, a împachetat sub forma unor stocuri bune, 

rebuturi care aveau o valoare redusă sau zero. În acel moment, bunurile păreau a fi valide. Doar 

în momentul în care acele pachete erau desfăcute ieşea la iveală adevărata valoare a bunurilor. 

9. O societate a dat în judecată principalul său furnizor, acuzându-l că a  livrat bunuri de o calitate 

inferioară decât cea stabilită. Datorită utilizării materiilor prime inadecvate în procesul de 
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producţie, societatea a suportat pierderi mari. Societatea cere despăgubiri în valoare de 5.000 

u.m. Deoarece avocaţii consideră că societatea va câştiga procesul, se recunoaşte o creanţă. 

  

 Aplicaţia 2.  Practici de creştere a valorii raportate a stocurilor 

1. În cazul societăţii Comptronix, frauda legată de stocuri a fost doar o componentă a 

fraudei financiare elaborate, la sfârşitul anilor 80. În mod regulat, conducerea efectua o 

înregistrare contabilă, cam în fiecare lună, prin care era crescută valoarea stocurilor şi 

avea loc o reducere a costului bunurilor vândute. Fiind conştienţi că o creştere 

nejustificată a stocurilor va atrage atenţia unor analişti, unele stocuri fictive erau 

transferate, periodic, în categoria imobilizărilor corporale. Motivul era că sumele 

înregistrate în mod eronat vor fi mai greu descoperite dacă erau plasate la imobilizările 

corporale. Erau întocmite facturi false privind achiziţii de instalaţii pentru a se crea 

impresia că se achiziţionau astfel de active. Bineînţeles că un utilizator al situaţiilor 

financiare, la o parcurgere a relaţiei dintre venituri şi imobilizări corporale, va descoperi 

aceste neconcordanţe. 

2. În cazul societăţii Leslie, metoda utilizată a fost ceva mai elaborată decât o simplă 

înregistrare contabilă de majorare a stocurilor. Aceasta supraevalua numărul bunurilor 

fabricate, reducând astfel costul unitar. Apoi, pe măsură ce bunurile erau vândute, ea 

înregistra un cost mai mic în cadrul costului bunurilor vândute, lăsând o parte din costul 

de fabricaţie în stocul final. Era o metoda interesantă, însă putea fi descoperită la o 

inventariere fizică corectă a stocurilor. 

 Aplicaţia3.  La sfârşitul trimestrului al patrulea al anului N, s-a descoperit că rapoartele 

financiare ale companiei Guilford Mills conţineau sume raportate eronat. Din bilanţul contabil şi 

contul de profit şi pierdere al companiei s-au extras următoarele date şi s-au determinat procentele: 

Elemente Decembrie N-1 Martie N Iunie N Septembrie N Decembrie N

Venituri 
Costul bunurilor vândute 
Marja comercială 
Rata marjei comerciale 
Stocuri  
Creşterea/descreşterea 
procentuală faţă de trimestrul 
anterior 
Alte datorii curente* 
Creşterea/descreşterea 
procentuală faţă de trimestrul 
anterior 

210.863
173.014
37.849
17,9%

144.736

-

110.942

-

219.144
178.097
41.047
18,7%

148.251

2,4%

100.354

(9,5%)

238.358
187.248
51.110
21,4%

144.052

(2,8%)

107,279

6,9%

226.344 
174.784 
51.560 
22,8% 

141.898 
 

(1,5%) 
 

115.424 
 

7,6% 

213.377
173.066
40.311
18,9%

159.095

12,1%

97,786

(15,3%)

* Datorii comerciale plus cheltuieli angajate. 
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 Deoarece compania nu a raportat separat valoarea datoriilor comerciale, viteza de rotaţie a 

creditelor furnizor nu poate fi determinată. 

 Presupunând următoarele valori pentru datoriile comerciale, stabiliţi care au fost cauzele care 

au condus la depistarea raportării eronate şi specificaţi în ce a constat această raportare eronată: 

 Decembrie 

N-1 

Martie 

 N 

Iunie  

N 

Septembrie 

N 

Decembrie 

N 

Datorii comerciale 78.230 85.456 98.054 93.202 95.480
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Capitolul 7. Clasificări creative în contul de profit şi pierdere 
 
 

 7.1. Clasificări creative în contul de profit şi pierdere 

 Clasificarea adecvată a elementelor din cadrul contului de profit şi pierdere poate fi la fel de 

importantă ca şi evaluarea şi recunoaşterea adecvată a acestor elemente. 

 Rezultatul din exploatare este adesea mult mai important pentru investitori decât rezultatul 

net şi este privit ca un indicator care arată cât de bine gestionează conducerea afacerea respectivă. 

Rezultatul din exploatare este un subtotal important deoarece include principalele venituri, câştiguri, 

cheltuieli şi pierderi care sunt asociate cu activitatea de bază a firmei. De aceea, rezultatul din 

exploatare este foarte folositor în judecarea performanţei activităţilor de exploatare. 

 Acţiunea asupra contului de profit şi pierdere poate consta în schimbarea şi raportarea 

veniturilor în perioade diferite sau în clasificarea elementelor şi determinarea totalurilor din cadrul 

aceleaşi perioade. Aceasta din urmă presupune mutarea elementelor individuale de la o poziţie la alta 

din contul de profit şi pierdere cu scopul de a modifica subtotalurile cheie ale acestuia şi, implicit 

percepţia cititorului asupra performanţei financiare. 

 

Practici de clasificare creativă în contul de profit şi pierdere 

1. Mutarea elementelor din contul de profit şi pierdere în cadrul sau în afara ariei 

rezultatului din exploatare, conducând la o creştere sau o diminuare a acestuia; 

2. Mutarea cheltuielilor din costul bunurilor vândute în cadrul categoriei cheltuieli 

generale, de administraţie şi de desfacere, rezultând o creştere a marjei brute; 

3. Mutarea activităţilor în afara clasificării activităţi întrerupte atunci când din vânzarea 

lor se obţin câştiguri şi mutarea lor în cadrul categoriei atunci când din vânzare apare 

pierdere, generându-se un nivel mărit al rezultatului din activităţi continue. 

  

 Cerinţele privind contul de rezultate în viziunea US GAAP-urilor prevăd două formate de 

bază. Primul format nu cuprinde subtotaluri, ci prezintă o listă recapitulativă a tuturor veniturilor şi 

cheltuielilor. Singurul subtotal este reprezentat de rezultatul înainte de impozit. În cazul celui de-al 

doilea format, subtotalurile sunt reprezentate de marja brută, rezultatul din exploatare şi alte 

elemente de venituri şi cheltuieli. 

 Elementele asupra cărora se acţionează la nivelul contului de profit şi pierdere sunt 

reprezentate de câştigurile şi pierderile extraordinare, veniturile sau pierderile din activităţile 

continue, veniturile sau pierderile din activităţile întrerupte, efectul cumulat al schimbărilor contabile 

şi rezultatul net. 
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 Conform US GAAP pentru a fi clasificat ca extraordinar, un element de venit, câştig sau 

cheltuială trebuie să fie neobişnuit şi să nu apară periodic.  

 De asemenea, atât câştigul cât şi pierderea ce rezultă din cedarea activităţilor întrerupte  sunt 

prezentate separat în contul de profit şi pierdere. Clasificarea separată a acestor activităţi întrerupte 

contribuie la prezentarea unui cont de profit şi pierdere aferent perioadelor succesive mult mai 

informativ. 

 Cheltuielile privind provizioanele pentru restructurare, privind deprecierea activelor şi  

amortizarea sunt incluse, de obicei, în cadrul rezultatului din exploatare. Câştigurile obţinute din 

investiţii sunt excluse din calculul rezultatului din exploatare, în timp ce cheltuielile privind 

provizioanele pentru litigii pot fi clasificate şi în cadrul şi în afara rezultatului din exploatare. 

Costurile legate de achiziţia altor entităţi, de fuziune sunt incluse în cadrul rezultatului din exploatare 

deoarece reprezintă diferite reduceri de active. Câştigurile şi pierderile aferente investiţiilor pot fi 

incluse sau excluse din cadrul rezultatului din exploatare. Exemple privind practicile unor societăţi 

sunt  prezentate în tabelul următor: 

 

Companii Elemente clasificate în cadrul rezultatului din exploatare 

Applebee’s Pierderi din cedarea restaurantelor şi echipamentelor 

PetsMart Pierdere din vânzarea unei sucursale 

FairChild Corp. Câştigurile din vânzarea sucursalelor şi filialelor 

Raven Industries Câştigul din vânzarea sucursalei Glassite  

Companii Elemente clasificate în afara rezultatului din exploatare 

Brown & Co Inc. Câştig din vânzarea unei sucursale 

Chemed Corp. 

Cisco Systems 
Câştiguri realizate şi nerealizate privind investiţiile 

Ganett Co. Câştigul din vânzarea celor 5 staţii radio rămase 

Raven Industries Câştigul din vânzarea unei investiţii într-o filială 

 

 Se observă câteva contradicţii existente la nivelul societăţilor privind clasificarea aceloraşi 

elemente în sau în afara sferei rezultatului din exploatare. Mai mult, compania Raven Industries a 

inclus în determinarea rezultatului din exploatare câştigul din vânzarea unei sucursale, dar a exclus 

câştigul din vânzarea unei investiţii într-o filială. 
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 7.2. Aplicaţii practice 

 Aplicaţia 1.  Studiaţi cazul companiilor franceze A şi B care obţin acelaşi rezultat timp de trei 

exerciţii consecutive în valoare de 1.000 um. Companiile au înregistrat cheltuieli cu provizioanele 

pentru restructurare după cum urmează: 

 N N+1 N+2 
A 200 300 400 
B  400 300 200 

 Comentaţi evoluţia rezultatului curent şi cea a rezultatului extraordinar pentru fiecare 

companie în parte, având în vedere posibilitatea de a clasifica aceste cheltuieli în cadrul activităţilor 

din exploatare sau excepţionale. 

  

 Aplicaţia 2.  O companie franceză a recunoscut în exerciţiul financiar N o ajustare pentru 

deprecierea în totalitate a unei creanţe în valoare de 100 u.m. În cursul exerciţiului N+1, compania a 

recunoscut pierderea definitivă aferentă creanţei în cadrul cheltuielilor extraordinare şi a clasificat 

veniturile din anularea ajustării ca fiind venituri din exploatare. Specificaţi dacă societatea a procedat 

corect, ştiind  că are posibilitatea legală de a clasifica aceste cheltuieli cu ajustările privind creanţele 

ca elemente extraordinare. 

Cont de profit şi pierdere 

Elemente N N+1 
Venituri din exploatare 
Cifră de afaceri 
Venituri din reluarea ajustărilor din exploatare 
Cheltuieli din exploatare 
Cheltuieli cu materiile prime 
Alte cheltuieli de exploatare 

1000

300
500

 
1000 
100 

 
300 
500 

Rezultat din exploatare 200 300 
Venituri extraordinare 
Venituri din reluarea ajustărilor extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
Aferente operaţiilor de gestiune 
Cheltuieli privind ajustările extraordinare 100

 
0 
 

100 

Rezultat brut 100 200 
 

 Aplicaţia 3.  Două companii franceze A şi B utilizează acelaşi tip de echipamente tehnologice 

în valoare de 120 u.m.  Durata utilă de viaţă a echipamentelor este de 3 ani, iar metoda de amortizare 

utilizată este cea degresivă Softy. Compania A consideră că amortizarea degresivă este justificată 

economic, în timp ce compania B consideră că amortizarea liniară este cea justificată din punct de 

vedere economic. 

 Stabiliţi influenţa asupra rezultatului curent şi extraordinar cunoscând următoarele aspecte: 
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 Prevederi din planul contabil francez: 

 Partea din cheltuielile de amortizare justificate din punct de vedere economic trebuie 

contabilizată în cadrul cheltuielilor de exploatare, iar partea de cheltuieli înregistrate care 

depăşeşte valoarea justificată economic trebuie contabilizată în cadrul cheltuielilor 

extraordinare. 

 

 Aplicaţia 4.  Există companii care publică informaţii pro-forma înainte sau odată cu 

rapoartele anuale. Informaţiile pro-forma nu sunt stabilite conform principiilor contabile general 

acceptate pe care compania le respectă. Un astfel de exemplu îl constituie compania Amazon care 

publica: 

 „Informaţiile pro-forma privind rezultatele activităţilor desfăşurate de Amazon reprezintă o 

completare a rezultatelor stabilite în conformitate cu principiile contabile general acceptate în Statele 

Unite. Conducerea măsoară progresul afacerii utilizând informaţiile pro-forma.” 

 
 Este aceasta o practică a contabilităţii creative? 
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Capitolul 8. Raportarea financiară frauduloasă 
 

 
 8.1. Raportarea financiară frauduloasă 

În majoritatea cazurilor în care se manifestă contabilitatea creativă, alegerea şi aplicarea 

politicilor contabile se încadrează în sfera flexibilităţii oferite de GAAP-uri. Maniera în care 

politicile contabile sunt aplicate are la bază judecata profesională. În multe cazuri însă, această 

judecată profesională conduce la prejudicierea rezultatelor şi poziţiei financiare raportate. Este vorba 

aici despre aplicarea agresivă a politicilor contabile. Cu toate acestea, această practică se încadrează 

în limitele GAAP-urilor. Nu reprezintă raportare financiară frauduloasă. 

La un moment dat însă, practicile contabile sunt aplicate dincolo de limitele GAAP-urilor. 

Adesea, acestea devin cunoscute ulterior. Situaţiile financiare raportate nu mai furnizează o imagine 

fidelă a rezultatelor şi poziţiei financiare a companiei. În acest caz sunt necesare ajustări ale 

situaţiilor financiare.  

                                       

 

Alegerea şi aplicarea politicilor contabile 

Contabilitatea 
creativă 

în sfera flexibilităţii 
GAAP-urilor 

Da

Nu 

în limitele     
GAAP-urilor 

Contabilitate 
agresivă 

Da

Nu 

Raportare 
financiară 

frauduloasă 

Pentru a decide dacă este vorba despre o raportare financiară frauduloasă, este nevoie şi de 

demonstrarea intenţiei. 

Un caz flagrant de raportare financiară frauduloasă este acela al companiei Comtronix. 

Frauda financiară a început în anul 1996, atunci când compania a pierdut un client foarte important. 

În loc să prezinte rezultate reduse, conducerea a întreprins acţiuni care să majoreze profitul brut. 

Astfel, au mărit valoarea stocurilor şi au redus costul bunurilor vândute cu o sumă fictivă, raportând 

active curente şi profit brut majorate. Aceste ajustări au fost efectuate lunar. Pentru a ascunde de 
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analişti aceste ajustări, stocurile fictive erau transferate la echipamente, deoarece este mai uşor de 

ascuns aici o sumă supraevaluată. Au fost întocmite facturi false pentru a justifica creşterea 

echipamentelor, lăsând impresia unor achiziţii reale de echipament. De asemenea, au fost reduse 

stocurile prin înregistrarea de vânzări fictive, ce au condus din nou la majorarea profitului 

companiei. Ca urmare a vânzărilor fictive, au fost înregistrate şi creanţe fictive. Pentru a arăta 

încasări aferente acestor creanţe care în realitate nu aveau loc, compania scria cecuri care compensau 

plata către aşa zişii furnizori de echipamente. Aceste cecuri care nu erau semnate de falşii furnizori 

de echipamente, erau apoi depozitate în contul curent de la bancă al companiei, conducând la o 

creştere şi descreştere simultană a disponibilului din cont. Chiar dacă soldul contului curent nu era 

modificat, aranjamentul crea impresia unei activităţi bancare, a colectării creanţelor şi a plăţii 

datoriilor scadente. Banca trata acele cecuri ca şi când unul dintre clienţii companiei era şi furnizorul 

său. Astfel, banca devenea un complice involuntar al jocului companiei. 

Frauda financiară de la Comptronix a atins proporţii masive şi a implicat multe persoane. În 

acest caz, având în vedere scopul fraudei, sumele vehiculate şi persoanele implicate, este uşor de 

sesizat intenţia de fraudare. 

Ceea ce porneşte ca o aplicare agresivă a politicilor contabile, poate mai târziu să devină 

raportare financiară frauduloasă dacă este continuată pe perioade mari şi are ca scop sume 

importante. 

 

  Aplicarea agresivă a politicilor 
contabile 

 Aplicarea agresivă a politicilor 
contabile pe perioade indelungi, 
având la bază sume importante; 

 Existenţa intenţiei frauduloase 

Contabilitate 
agresivă 

Raportare 
financiară 

frauduloasă 

 
Cu toate acestea, nu întotdeauna este uşor de a identifica punctul în care contabilitatea 

agresivă devine frauduloasă. Determinarea acelui punct ţine mai mult de artă decât de ştiinţă. 
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8.2. Aplicaţie practică 

Se prezintă următorul caz: 

Compania Fine Host a capitalizat de-a lungul anilor costurile efectuate pentru obţinerea de 

noi contracte de furnizare a serviciilor de alimentaţie. Aceste sume capitalizate erau raportate ca 

active şi amortizate de-a lungul anilor. În anul N, compania descria politica contabilă referitoare la 

aceste drepturi contractuale astfel: 

Anumite costuri atribuibile direct, în special plăţile directe către clienţi, pentru achiziţia de 

contracte şi costurile licenţelor şi autorizărilor sunt înregistrate ca drepturi contractuale şi sunt 

amortizate pe perioada fiecărui contract fără a lua în considerare reînnoirile viitoare. Costurile 

licenţelor şi permiselor sunt amortizate pe perioada cea mai mică dintre durata contractului şi 

durata licenţei sau autorizaţiei. 

În anul N, situaţiile financiare ale companiei au fost auditate, iar auditorii au fost de acord cu 

aceste practici. 

La început, sumele implicate erau mici. Ulterior, acestea au crescut: 

 

Anul Drepturi contractuale capitalizate 

N-2 234.000 u.m.

N-1 3.446.000 u.m.

N 6.277.000 u.m.

N+1 13.798.000 u.m.

 

În anul N+1, soldul drepturilor contractuale prezentat în bilanţul contabil (având în vedere 

valorile capitalizate şi cele obţinute din achiziţii) crescuse la 48.036.000 u.m., ceea ce reprezenta 

22% din valoarea totală a activelor şi 42% din valoarea capitalului social. De asemenea, compania 

recunoaşte prematur veniturile. 

În decembrie N+1, compania a anunţat că „a descoperit câteva erori privind practicile şi 

procedurile contabile ale companiei”. Piaţa bursieră Nasdaq a întreprins acţiunea de delistare a 

companiei. În luna februarie N+2, compania anunţa că îşi va retrata rezultatele pentru anii N-2 până 

în N+1. 

În ce moment compania a depăşit limitele GAAP-urilor? 

Analiza: 

În anii N-2 – N, compania a capitalizat aceste costuri în loc să le treacă pe cheltuieli având la 

bază ideea că aceste costuri vor genera beneficii economice în perioadele următoare. Conform 

principiului conectării cheltuielilor la venituri, prin amortizarea de-a lungul perioadelor viitoare a 
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costurilor capitalizate, compania conecta cheltuielile cu veniturile pe care spera că le va obţine. O 

astfel de practică pare a se încadra în cadrul flexibilităţii oferite de GAAP-uri. 

În anul N, situaţiile financiare ale companiei au fost auditate, iar auditorii au fost de acord cu 

aceste practici. Deci, compania nu a depăşit limitele GAAP-urilor. 

Ceea ce a început ca o alegere a politicilor contabile aflată în limita GAAP-urilor s-a 

dezvoltat astfel încât, în anul N+1, compania a depăşit limitele GAAP-urilor.  
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Capitolul 9. Utilizarea fluxurilor de trezorerie  
pentru detectarea practicilor de contabilitate creativă  

 
 

 Creşterea rezultatelor obţinută prin utilizarea practicilor de contabilitate creativă nu va avea 

ca rezultat şi generarea fluxurilor de trezorerie din exploatare. 

 Gândiţi-vă la recunoaşterea prematură a veniturilor sau la recunoaşterea de venituri fictive. 

Aceste acţiuni conduc la creşterea creanţelor, dar nu şi a numerarului. De asemenea, acţiunile 

privind raportarea eronată a stocurilor pot avea ca rezultat sporirea profitului brut şi a profitului net, 

dar nu vor genera fluxuri de trezorerie. 

 Utilizând astfel de practici de contabilitate creativă, doar rezultatul este majorat, nu şi 

fluxurile de trezorerie. 

 Deoarece rezultatele modificate prin aplicarea de practici de contabilitate creativă, nu 

schimbă fluxurile de trezorerie, relaţia dintre rezultate şi fluxuri de trezorerie poate fi utilizată 

pentru detectarea practicilor de contabilitate creativă. 

 

 Rata CFI (adjusted cash flow-to-income), care se calculează ca raport între fluxurile de 

trezorerie ajustate aferente activităţilor continue şi rezultatul ajustat aferent activităţilor continue, 

este sensibilă la modificările rezultatului care nu sunt susţinute de modificarea fluxurilor de 

trezorerie. 

 
                                                                               Fluxurile de trezorerie ajustate aferente activităţilor continue 
Rata CFI (adjusted cash flow-to-income) =  
                                                                                                Rezultatul ajustat aferent activităţilor continue 
 
 

 Fluxurile de trezorerie ajustate aferente activităţilor continue reprezintă fluxurile generate 

de activităţile de exploatare ajustate pentru o evaluare durabilă şi recurentă. Ajustările asupra 

fluxurilor de trezorerie raportate din activitatea de exploatare sunt efectuate pentru a înlătura 

elementele nerecurente, precum: componenta de exploatare a activităţilor întrerupte, impozit pe 

profit plătit aferent elementelor clasificate în cadrul activităţilor de investiţii şi finanţare, plăţile şi 

încasările privind achiziţia şi vânzarea titlurilor tranzacţionabile, capitalizarea cheltuielilor, etc. 

 Rezultatul ajustat aferent activităţilor continue reprezintă rezultatul aferent activităţilor 

continue ajustat pentru eliminarea elementelor nerecurente. 
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 Aplicaţie.  Xerox Corp. a fost analizată de SEC şi s-a descoperit că recunoştea prematur 

veniturile. Înainte de închiderea exerciţiului financiar al anului 2000, compania a fost obligată să 

retrateze rezultatele din anii 1998 şi 1999.  

 Având în vedere că Xerox a admis că practica recunoaşterea prematură a veniturilor în anii 

1998 şi 1999, compania reprezintă un bun exemplu pentru demonstrarea eficienţei utilizării ratei 

CFI. Ar trebui să apară o deteriorare a ratei în timp, deoarece venitul majorat prin mijloace artificiale 

nu este acompaniat de creşteri ale fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare. 
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 În tabelul următor sunt prezentate cifrele şi calculele necesare determinării ratei CFI pentru anii 1994 - 1999. Sumele prezentate sunt cele dinaintea retratării 
efectuate de companie la sesizarea SEC.  
                                                                                                                 - mii de $ - 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Informaţii din situaţia fluxurilor de trezorerie 
Fluxuri de trezorerie raportate din activităţi continue 
Ajustări: 

Plăţi aferente activităţii de restructurare (fără taxe) 
 
 
Încasări din titlurizarea creanţelor 

479

254
(423*0,6)

599

199
(331*0,6)

324

118
(197*0,6)

472 (1.165)

199
(332*0,6)

 
1.224 

 
262 

(437*0,6) 
 

(1.495) 
Fluxuri de trezorerie ajustate aferente activităţilor continue 733 798 442 472 (966) (9) 
Informaţii din contul de profit şi pierdere 
Rezultat raportat din activităţi continue 
Ajustări: 

Cheltuieli privind provizioanele pentru restructurare şi 
ajustările pentru deprecierea activelor  (fără taxe) 
 
Câştig din vânzarea acţiunilor la entităţile afiliate  (fără 
taxe) 

794 1.174 1.206

(7)
(11*0,6)

1.452 585

986
(1.644*0,6)

 
1.424 

Rezultat ajustat aferent activităţilor continue 794 1.174 1.199 1.452 1.571 1.424 
Rata CFI (adjusted cash flow-to-income), adică fluxurile de 
trezorerie ajustate aferente activităţilor continue raportate la 
rezultatul ajustat aferent activităţilor continue 

0,92 0,68 0,37 0,33 -0,61 -0,1 

 
Se observă că Xerox a raportat fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare foarte mari în anul 1999, de 1,2 miliarde de $. Fluxurile de trezorerie au fost 
majorate de încasarea de aproximativ 1,5 miliarde de $ din vânzarea creanţelor. Prin aceată vânzare a unei părţi importante a creanţelor, compania a „împrumutat“ 
fluxuri de trezorerie din exploatare aferente anilor viitori. 
 Pentru un utilizator al situaţiilor financiare care foloseşte rezultatul raportat din activităţile continue ca măsură a performanţei, compania a prosperat în 
perioada 1994 – 1999: creşteri de la 794 milioane de $ în 1994 la 1,6 miliarde de $ în 1998 şi un uşor declin în 1999 la 1,4 milioane de $.  
 Rata CFI ne semnalizează clar prezenţa unor probleme în cadrul companiei Xerox. Rata a scăzut în fiecare an, mai puţin în 1999. Interesant este faptul că, 
rata a devenit negativă în anul în care rezultatul ajustat aferent activităţilor continue era cel mai mare. Rata s-a îmbunătăţit uşor în anul 1999, dar a rămas încă 
negativă. 
 Chiar dacă nu se cunoşteau problemele privind recunoaşterea veniturilor, rezultatele prezentate în tabelul de mai sus ar fi constituit un motiv 
serios pentru investigaţii în profunzime. În mod normal, creşterea veniturilor care depăşeşte creşterea fluxurilor de trezorerie nu poate fi întâlnită pe perioade 
lungi de timp şi trebuie investigată. 
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În loc de concluzii ... Măsuri pentru limitarea contabilităţii creative 

 

Aplicaţie. Faceţi parte dintr-un organism de reglementare contabilă şi lucraţi la un proiect 

destinat limitării contabilităţii creative. Dispuneţi de următoarele date: 

Informaţii extrase din notele explicative publicate de o fabrică de pâine: 

- în anul N-1: 

 pentru evaluarea stocurilor la ieşirea din cadrul entităţii se utilizează metoda LIFO; 

 în urma studiilor efectuate, s-a constatat că utilajele (cuptoarele) nu au fost utilizate la 

capacitatea maximă şi s-a decis prelungirea duratei de viaţă utilă; 

- în anul N: 

 pentru evaluarea stocurilor la ieşire, s-a decis utilizarea metodei FIFO, pentru a se 

majora profitul; 

 s-a procedat la micşorarea duratei de viaţă utilă pentru cuptoare, în funcţie de 

condiţiile de exploatare. 

Informaţii suplimentare: 

Fabrica deţine 4.000 de acţiuni achiziţionate în urmă cu trei ani la valoarea de 10 u.m. 

Investiţiile sunt contabilizate la cost istoric. Evoluţia valorii juste se prezintă astfel: 

N-2 N-1 N 

12 u.m./acţiune 20 u.m./acţiune 25 u.m./acţiune 

 În anul N, investiţia a fost vândută la valoarea justă, obţinându-se un profit de 60.000 u.m. 

Reglementări contabile existente: 

 metode admise de evaluare a stocurilor la ieşire: CMP, FIFO, LIFO; 

 instrumentele financiare sunt contabilizate la cost; 

 estimările sunt lăsate la latitudinea companiilor; 

 principiile contabile care guvernează contabilitatea sunt: principiul continuităţii activităţii, 

principiul prudenţei şi principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere. 

Cerinţe 

Bazându-vă pe informaţiile de mai sus, propuneţi măsuri şi numiţi principii care să conducă 

la limitarea manifestării contabilităţii creative.  

Având în vedere normele IFRS (mai conceptuale) şi US GAAP (foarte detaliate), consideraţi 

că această contabilitate creativă rezultă din absenţa sau din lipsa de precizie a normelor? 
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Rezolvare 

 a) Observaţii privind evaluarea stocurilor: 

 În condiţiile specificate, entităţile pot utiliza metodele de evaluare a stocurilor la ieşire pentru 

ajustarea profitului. Schimbarea metodelor de evaluare trebuie efectuată în funcţie de condiţiile 

economice, nu în funcţie de mărimea rezultatului unei entităţi. Fabrica de pâine a optat în anul N, 

pentru metoda FIFO, care îi va diminua cheltuielile, conducând astfel la majorarea profitului.  

 Pentru limitarea acestor practici este necesară existenţa principiului permanenţei 

metodelor, conform căruia metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un 

exerciţiu financiar la altul.  

 O entitate va modifica o politică contabilă doar dacă modificarea: 

(a) este cerută de un Standard sau de o Interpretare; sau 

(b) conduce la situaţii financiare care oferă informaţii credibile şi mai relevante cu privire la 

efectele tranzacţiilor, altor evenimente sau condiţii asupra poziţiei financiare, 

performanţelor financiare sau fluxurilor de trezorerie aparţinând entităţii. 

 Utilizatorii situaţiilor financiare trebuie să fie capabili să compare situaţiile financiare ale 

unei entităţi pe parcursul unei perioade de timp, pentru a identifica tendinţele poziţiei financiare, 

performanţele şi fluxurile de trezorerie ale entităţii. Prin urmare, în fiecare perioadă se aplică 

aceleaşi politici contabile şi de la o perioadă la alta, cu excepţia cazului în care o modificare în 

politicile contabile întruneşte unul dintre criteriile de mai sus. 

 

 b) Observaţii privind schimbarea duratei de viaţă utilă: 

 Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfăşurarea activităţilor, multe elemente ale 

situaţiilor financiare nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implică 

raţionamente bazate pe cele mai recente informaţii credibile avute la dispoziţie. 

 Utilizarea unor estimări rezonabile reprezintă o parte esenţială a întocmirii situaţiilor 

financiare şi nu subminează credibilitatea acestora. 

 O estimare poate necesita o revizuire dacă au loc schimbări privind circumstanţele pe care 

s-a bazat această estimare sau ca urmare a unor noi informaţii sau experienţe ulterioare. Prin 

natura ei, revizuirea estimării nu are legătură cu perioade anterioare şi nu reprezintă corectarea 

unei erori. 

 Deoarece, în cadrul deciziei de schimbare duratei de viaţă utilă a cupoarelor s-a ţinut seama 

de condiţiile de utilizare a acestor active, această decizie nu constituie o practică a contabilităţii 

creative. 
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 Cu toate acestea, entităţile ar trebui să prezinte şi să descrie în notele explicative decizia de 

modificare a duratei de viaţă utilă, motivele care au stat la baza deciziei şi efectele asupra 

rezultatului. 

 

 c) Observaţii privind evaluarea investiţiilor: 

 Deoarece investiţiile sunt evaluate la cost, în anul N, a fost recunoscut un profit foarte mare 

de 60.000 u.m., datorat de modificarea valorii juste a acţiunilor. 

Evaluarea investiţiei la cost istoric:  

- u.m. - 
 N-3 N-2 N-1 N 
Investiţie la cost istoric 40.000 40.000 40.000 40.000
Venit din vânzarea investiţiei 
Cheltuieli privind cedarea investiţiei 

0
0

0
0

0 
0 

100.000
40.000

Profit 0 0 0 60.000
 

Conducerea companiei este liberă să aleagă anul în care va vinde investiţia, mărind profitul 

din situaţiile financiare (o creştere de 60.000 u.m.). Printr-o astfel de practică, informaţia nu mai 

îndeplineşte calitatea de a fi neutră.  

Limitarea acestui comportament, nu rezidă în stabilirea unui moment al vânzărilor, deoarece 

alegerea momentului efectuării tranzacţiilor este clar o problemă ce ţine de conducerea companiei.  

Soluţia constă în impunerea de reevaluări regulate ale elementelor astfel încât câştigurile sau 

pierderile aferente modificării valorilor să fie recunoscute în situaţiile financiare, în anii în care apar 

(şi nu în totalitate în anul în care activele sunt cedate): contabilizarea investiţiilor la valoarea 

justă. 

Având în vedere evoluţia valorii juste, se observă o influenţă mare a metodei de evaluare 

asupra rezultatului raportat în situaţiile financiare.  

Evaluarea investiţiei la valoarea justă:  

                                                                                                                                   -  u.m. - 
 N-3 N-2 N-1 N 
Investiţie la valoarea justă 40.000 48.000 80.000 100.000
Modificarea valorii juste (venituri) 
Venit din vânzarea investiţiei 
Cheltuieli privind cedarea investiţiei 

0
0
0

8.000
0
0

32.000 
0 
0 

20.000
100.000
100.000

Profit 0 8.000 32.000 20.000
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            Anexa A1 
 
                                    Bilanţ contabil încheiat la 31.12.N-1 
 

Elemente Valori 
A. Active imobilizate, din care: 2.038.904 
I. Imobilizări necorporale 235.612 
II. Imobilizări corporale, din care: 1.666.693 
1. Terenuri 20.037 
2. Construcţii 586.769 
3. Echipamente 1.059.887 
III. Imobilizări financiare 136.599 
B. Active circulante, din care: 1.545.633 
1. Stocuri 969.856 
2. Creanţe 356.412 
3. Casa şi conturi la bănci 249.363 
C. Cheltuieli în avans 0 
D. Datorii mai mici de un an, din care: 1.313.027 
1. Furnizori 917.464 
2. Creditori diverşi 298.026 
3. Datorii cu taxe şi impozite 97.537 
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete 232.605 
F. Total active – datorii curente nete 2.271.511 
G. Datorii mai mari de un an, din care: 580.302 
1. Furnizori 580.302 
H. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0 
I. Venituri în avans 0 
J. Capital şi rezerve, din care: 1.691.208 
1. Capital social vărsat 1.000.000 
2. Prime de capital 23.045 
3. Rezerve din reevaluare 0 
4. Rezerve 55.633 
5. Rezultatul exerciţiului 612.530 

 
 
Total active = 3.614.537 
Total datorii = 1.893.329 
 

 
 

                      Cont de profit şi pierdere încheiat la 31.12.N-1 
 

Elemente Valori 
1. Venituri din exploatare 30.147.593 
2. Cheltuieli de exploatare, din care: 29.281.806 
3. Cheltuieli cu materiile prime 23.081.590 
4. Cheltuieli cu salariile 5.064.935 
5. Alte cheltuieli de exploatare 569.842 
6. Cheltuieli cu amortizări şi porvizioane 565.439 
7. Rezultat din exploatare 865.787 
8. Venituri financiare 349.552 
9. Cheltuieli financiare 486.137 
10. Profit brut 729.202 
11. Impozit pe profit 116.672 
12. Rezultatul net al exerciţiului 612.530 

 

 Cifra de afaceri 24.306.765 
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Anexa A2 
Fişa de evaluarea a performanţelor campaniilor 

Punctaj în funcţie de valoare Criterii de analiză 
3 2 1 0 

Coeficient de 
multiplicare

Punctaj 

Criterii financiare       
Trendul cifrei de afaceri  Crescător pe ultimii 

3 ani  
Crescător pe ultimii 

2 ani 
Descrescător

pe 2 ani 
Descrescător

pe 3 ani 
5  

Lichiditate curentă (Active crt. / Datorii crt.)  Peste 1,2 Între 1,0-1,2 Între 0,8-1,0 Sub 0,8 5  
Marja profitului brut (Profit brut / CA)  Peste 5% Între 4%-5% Între 2%-4% Sub 2% 4  
Solvabilitate (Capitaluri proprii / Total activ) Peste 0,5 Între 0,4-0,5 Între 0,3-0,4 Sub 0,3 5  
Grad acoperire dobândă din profit  Peste 2,5 Între 2,0-2,5 Între 1,5-2,0 Sub 1,5 4  
Gearing (Datorii totale / Capitaluri proprii) Sub 1,00 Între 1,0-1,5 Între 1,5-2,5 Peste 2,5 4  
Îndeplinirea obligaţiilor către bugetul statului Curente Restante, dar nu 

mai vechi de 6 luni 
Restante, dar 
nu mai vechi 
de 1 an 

Restante, 
din anii 
anteriori 

5  

Criterii non-financiare      
Calitatea managementului Experienţă în 

afacere, stabilitate în 
firmă, abilitate 

Experienţă în 
afacere, stabilitate 

în firmă 

Experienţă 
în afacere 

 
- 

5  

Poziţia pe piaţă a firmei Nivel naţional şi 
internaţional 

Nivel naţional Nivel local - 3  

Structura acţionariatului Acţionariat 
internaţional cu 

reputaţie foarte bună 

Acţionariat naţional 
cu reputaţie foarte 

bună 

Acţionariat 
local, cu 
reputaţie 

bună 

Acţionariat 
cu reputaţie 

slabă 

3  

Relaţia bancă-client 
 

Client al băncii, 
serviciul datoriei 

foarte bun 

Client al băncii, 
întârzieri la plată mai

mici de 30 zile 

Perspective 
favorabile 

- 5  

Vechime neîntreruptă în activitate Peste 3 ani Între 1-3 ani Între 6-11 luni Sub 6 luni 3  
Total punctaj      

Clasificarea creditelor în funcţie de punctajul obţinut este următoarea: categoria A 153-125 puncte; B 124-94 puncte; C 93-78 puncte; 
 D 77-52 puncte; E sub 52 puncte.  
 

85 



Master Contabilitate, Control şi Expertiză 

86 

Bibliografie: 
 

1. Eugene 
Comiskey, 

The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting 
Practicies, John Wiley & Sons, 2002 

2. Ian Griffiths, Creative Accounting How to Make Your Profits What You Them to Be, 
International Thomson Business Press, 1987 

3. The World Bank, Standarde Internaţionale de Contabilitate. Ghid practic – International 
Accounting Standards. A Practical Guide, Institutul Irecson, 2005 

4. *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR, 
2007 

 
    


	Valori
	Valori

