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PREFAĥą
Aüa cum este cunoscut, realizarea obiectului contabilitĆĦii
financiare depinde în mod hotĆrâtor de conĦinutul üi
valorificarea informaĦiilor de sintezĆ pe care le conĦin raportĆrile
periodice, de la sfârüitul anului üi al semestrului I. În definiĦia
datĆ obiectului contabilitĆĦii se acordĆ importanĦĆ deosebitĆ
raportĆrilor contabile de sintezĆ, denumite în literatura de
specialitate üi conturi anuale sau situaĦii financiare în
reglementĆrile contabile în vigoare, documente prin intermediul
cĆrora se asigurĆ informaĦii utile unei game largi de utilizatori,
atunci când aceütia iau decizii economice.
În scopul realizĆrii dezideratelor de mai sus, situaĦiile
financiare anuale conforme cu Directiva a IV-a CEE au fost
proiectate ca un document de sintezĆ complex în varianta în
formĆ lungĆ, care este constituit din urmĆtoarele componente:
bilanĦul propriu-zis, contul de profit üi pierdere, politici contabile üi
note explicative, situaĦia fluxurilor de numerar üi situaĦia
modificĆrilor capitalului propriu, componente care ocazioneazĆ un
volum de muncĆ laborioasĆ pentru completare, analizĆ üi
valorificare a informaĦiilor pe care le furnizeazĆ.
Sistemele de raportĆri contabile se referĆ la situaĦiile
anuale üi la cele întocmite la 30 iunie. Ele se înscriu în mod
organic în sistemul contabil naĦional, care, în forma actualĆ se
utilizeazĆ începând cu 1 ianuarie 2010, în condiĦiile existenĦei,
totodatĆ, a posibilitĆĦii aplicĆrii üi a Standardelor InternaĦionale
de Raportare FinanciarĆ, doar pentru uz intern.
La rândul lor, situaĦiile financiare care se utilizeazĆ în
anumite condiĦii sunt proiectate üi în variantele în formĆ
prescurtatĆ aplicabilĆ entitĆĦilor mici üi conĦin doar primele trei
componente amintite anterior, precum üi în formĆ prescurtatĆ
aplicabilĆ microentitĆĦilor, care se utilizeazĆ începând cu
exerciĦiul financiar 2015, üi se compun numai din bilanĦ üi
contul de profit üi pierdere.
TotodatĆ, se reĦine cĆ pentru entitĆĦile ale cĆror valori
mobiliare sunt admise la tranzacĦionare pe o piaĦĆ reglementatĆ
se utilizeazĆ situaĦii financiare conforme cu IFRS.
RaportĆrile contabile de sintezĆ, care constituie obiectul
prezentei lucrĆri, datoritĆ caracterului lor complex, necesitĆ
eforturi apreciabile din partea practicienilor din domeniul
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financiar-contabil în vederea cunoaüterii lor în detaliu üi al
utilizĆrii în deplinĆ cunoütinĦĆ de cauzĆ, ceea ce reprezintĆ
cerinĦa de bazĆ pentru îndeplinirea condiĦiilor üi funcĦiunilor ce
le revin üi, implicit, pentru asigurarea unei contribuĦii în
continuĆ creütere la îmbunĆtĆĦirea volumului üi, în mod
deosebit, a calitĆĦii informaĦiilor necesare pentru luarea
deciziilor economice.
Lucrarea de faĦĆ este elaboratĆ în deplinĆ concordanĦĆ
cu reglementĆrile metodologice amintite üi este orientatĆ cu
precĆdere cĆtre soluĦii practice adecvate activitĆĦii operatorilor
economici. Dintre problemele abordate în aceastĆ manierĆ
menĦionĆm pe cele mai importante üi anume: efectuarea
operaĦiilor contabile de la sfârüitul fiecĆrei perioade de
gestiune, înregistrarea plusurilor üi a diferitelor categorii de
lipsuri constatate cu prilejul inventarierii, contabilizarea
provizioanelor üi a ajustĆrilor pentru deprecierea elementelor
de activ, contabilitatea operaĦiilor de repartizare a profitului
pe destinaĦii legale ü.a.
În cadrul lucrĆrii la care ne referim s-a acordat, în mod
firesc, un spaĦiu corespunzĆtor metodologiei privind întocmirea
(completarea) propriu-zisĆ a tuturor componentelor situaĦiilor
financiare.
O problemĆ importantĆ prezentatĆ în cadrul prezentei
lucrĆri, într-un spaĦiu relativ extins, o constituie metodologia
întocmirii componentelor sale üi analiza pe baza informaĦiilor
furnizate, a rezultatelor activitĆĦii economico-financiare, analizĆ
care are, de asemenea, caracter practic, fiind efectuatĆ pe baza
datelor înscrise în situaĦiile financiare anuale.
Lucrarea elaboratĆ, prin structura üi conĦinutul sĆu, prin
soluĦiile corecte date problemelor abordate, prin caracterul sĆu
pronunĦat aplicativ üi prin modul atent de redactare, reprezintĆ o
sursĆ documentarĆ utilĆ pentru toĦi cei interesaĦi în cunoaüterea,
întocmirea üi utilizarea în cunoütinĦĆ de cauzĆ a raportĆrilor
contabile anuale üi a celor elaborate pentru 30 iunie.
2016
Autorii
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Capitolul 1

ELEMENTE SEMNIFICATIVE PRIVIND
APARIĥIA ûI MODERNIZAREA
RAPORTąRILOR CONTABILE
LucrĆrile
contabile,
astfel
denumite,
reprezintĆ
documente de sintezĆ cu un conĦinut informaĦional foarte
bogat üi diversificat, care asigurĆ centralizarea üi generalizarea
datelor ce permit cunoaüterea, la sfârüitul semestrului I üi al
anului, a patrimoniului, activitĆĦilor desfĆüurate de entitate üi
a rezultatelor obĦinute.
Altfel spus, raportĆrile ce se abordeazĆ sunt de mare
importanĦĆ pentru entitate deoarece, printre altele, constituie
documente oficiale care asigurĆ baza informaĦionalĆ necesarĆ
pentru cunoaüterea existenĦei activelor üi pasivelor acesteia üi
pentru efectuarea analizei üi controlului detaliat privind
gestionarea acestora üi, implicit, a rezultatelor obĦinute.
TotodatĆ, se impune a sublinia cĆ informaĦiile la care sa fĆcut referire sunt utile pentru fundamentarea a numeroase
decizii economice pe care le preconizeazĆ atât managementul
entitĆĦii, cât üi diverüi terĦi interesaĦi de colaborĆri cu
respectiva entitate.
În altĆ ordine de idei, se poate afirma cĆ întocmirea, în
condiĦiile exigenĦei impuse de cĆtre normalizatorii contabili, a
raportĆrilor la care ne referim constituie obiectivul central al
oricĆrui sistem de contabilitate üi, totodatĆ, finalizarea üi
valorificarea activitĆĦilor curente pe care acestea le
ocazioneazĆ în cursul perioadei pentru care se efectueazĆ
raportarea contabilĆ.
În acest context, se poate remarca faptul cĆ cele douĆ
concepte care privesc contabilitatea üi raportĆrile contabile
sunt inseparabile üi, în mod firesc, au apĆrut üi au fost
modernizate ca un tot unitar. Astfel se menĦioneazĆ cĆ pentru
prima datĆ s-au fĆcut referiri scrise la amândouĆ de cĆtre
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Desimoni, în anul 1340, în lucrarea denumitĆ „Cartea mare
a comunei Genova”, unde este consemnat conceptul de
„billanĦium”, atribuit contului de bilanĦ.
În anul 1494, la Viena, profesorul de matematicĆ Luca
Pacioli, numit de unii autori üi Paciolo, tipĆreüte lucrarea
„Geometria, Proportioni e Proportionalita“, în care, pentru
prima datĆ, se prezintĆ probleme de contabilitate. Astfel, în
partea I, la titlul IX, denumit „Tractatus de computis et
scriptures“, sunt prezentate câteva principii de contabilitate
dublĆ üi, printre altele, se propune întocmirea unui
„bilancio“, care în fapt reprezenta o balanĦĆ de verificare prin
care se verifica în ce mĆsurĆ Cartea mare este bine condusĆ,
ĦinutĆ üi soldatĆ. Aüa cum a fost conceputĆ contabilitatea de
cĆtre Pacioli, nu era necesar sĆ se întocmeascĆ un bilanĦ
anual deoarece la contul „Profit üi pierdere“ se concentrau
toate conturile de încasĆri, câütiguri üi cheltuieli. TotodatĆ,
deschiderea conturilor pentru anul urmĆtor se realiza pe baza
inventarului, iar pĆrĦile de avere üi capital existente la
închiderea anului se gĆseau stabilite direct în conturi.
În jurul anului 1700, în FranĦa üi Olanda, au apĆrut
lucrĆri legate de centralizarea datelor contabile, utilizarea
jurnalelor, închiderea conturilor üi întocmirea bilanĦului
contabil. Astfel, francezul Mathieu de la Porte clarificĆ unele
probleme referitoare la întocmirea bilanĦului, iar olandezul
Claes Pietersz de Deventer stabileüte pentru prima datĆ
regulile privind întocmirea unui bilanĦ real, bazat pe inventar üi
pe reevaluarea corectĆ a bunurilor existente.
Problemele privind contabilitatea üi implicit bilanĦul
contabil capĆtĆ noi dimensiuni pe mĆsura trecerii la
capitalism. În aceastĆ perioadĆ, bilanĦul este tratat de
numeroüi autori, fĆrĆ a se ajunge la o concepĦie unitarĆ. În
acest sens, se reĦine cĆ o problemĆ controversatĆ a constituito cea privind teoriile referitoare la bilanĦ, fiind tipĆrite lucrĆri
în Italia, FranĦa, Germania, Anglia, Rusia ü.a.
În Ħara noastrĆ, într-o primĆ etapĆ, au apĆrut traduceri
din lucrĆri germane üi franceze, însĆ acestea conĦin üi idei
personale ale autorilor români, ceea ce reprezintĆ începutul
gândirii contabile româneüti. Astfel, în anul 1817 se publicĆ la
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Iaüi, în limba greacĆ, lucrarea „DidĆscĆlia“ în care, pentru
prima datĆ, se prezintĆ reguli de contabilitate.
În anul 1837, Emanoil Ion Nichifor, profesor la ûcoala
comercialĆ a Capelei Româneüti din cetatea Braüovului, publicĆ
lucrarea „Pravila comercialĆ“ în care se prezintĆ principiile
întocmirii bilanĦului dupĆ metoda veneĦianĆ, recomandându-se
întocmirea lui o datĆ pe an.
Un moment important în apariĦia üi dezvoltarea gândirii
contabile în Ħara noastrĆ îl constituie introducerea predĆrii
contabilitĆĦii în învĆĦĆmânt üi în speĦĆ în ücolile primare de la
BrĆila, în anul 1843, üi de la Bucureüti, în anul 1844.
Predarea contabilitĆĦii se baza, în principal, pe lucrĆrile lui
Dimitrie Jarcu, dintre care se menĦioneazĆ „Doppia
skriptura sau Ħinerea katastifelor“, care este o traducere
din limba francezĆ. AceastĆ lucrare este deficitarĆ în ceea ce
priveüte bilanĦul deoarece îl confundĆ cu balanĦa.
O etapĆ importantĆ în dezvoltarea contabilitĆĦii în Ħara
noastrĆ este marcatĆ de profesorul Theodor ûtefĆnescu, care
publicĆ lucrarea „Curs de contabilitate în partidĆ dublĆ“,
tipĆritĆ în mai multe ediĦii. El este denumit de urmaüi üi de elevii
sĆi întemeietorul contabilitĆĦii în România, definind-o ca ütiinĦĆ,
iar Ħinerea registrelor ca artĆ.
În lucrarea amintitĆ sunt prezentate üi probleme privind
inventarul
üi
bilanĦul,
recomandându-se
evaluarea
bunurilor „la valoarea cea mai micĆ, fie costul, fie preĦul
curent în epoca facerii inventarului“.1
În ceea ce priveüte bilanĦul, se reĦine cĆ Theodor ûtefĆnescu
îl defineüte ca „o oglindĆ fidelĆ a trecutului üi în acelaüi timp
o cĆlĆuzĆ sigurĆ a operaĦiunilor viitoare, üi un tablou
general, dar rezumat al inventarului, adicĆ al situaĦiei
active üi pasive, al unei întreprinderi üi operaĦiunea prin
care un comerciant pune faĦĆ în faĦĆ activul üi pasivul sĆu,
urmĆrind, cu punctualitatea prescrisĆ de contabilitate,
rezultatul obĦinut în cursul anului.“2
Theodor ûtefĆnescu - Curs de contabilitate în partidĆ dublĆ, EdiĦia a II-a,
Bucureüti, 1981, pg. 372.
2 Theodor ûtefĆnescu - Curs de contabilitate în partidĆ dublĆ, EdiĦia a II-a,
Bucureüti, 1981, pg. 372.
1

9

Elemente semnificative privind apariĦia üi modernizarea raportĆrilor
contabile

În anul 1901, Constantin Petrescu, profesor de
contabilitate la ûcoala comercialĆ din Iaüi, prin lucrarea
„Contabilitate üi administraĦie“ contribuie la îmbogĆĦirea
teoriei privind bilanĦul. El defineüte bilanĦul ca „situaĦia
conturilor unei contabilitĆĦi care, în urma punerii
acestora în concordanĦĆ cu constatĆrile inventarului,
aratĆ poziĦiunea economicĆ a proprietarului, precum üi
rezultatul exerciĦiului încheiat.“3
În
lucrarea
amintitĆ
este
abordatĆ
problema
universalitĆĦii publicĆrii bilanĦului üi a condiĦiilor pe care sĆ le
îndeplineascĆ în ceea ce priveüte claritatea üi sinceritatea.
Principiile ütiinĦifice ale contabilitĆĦii üi funcĦiile ei sociale
au fost formulate de Spiridon Iacobescu. El abandoneazĆ
problema bilanĦului tip üi a normĆrii contabilitĆĦii, fapt ce
îmbogĆĦeüte gândirea economicĆ româneascĆ privind bilanĦul.
Autorul trateazĆ aspectele referitoare la bilanĦ în volumul III din
cursul „Contabilitatea comercialĆ üi generalĆ“. ConcepĦia sa
patrimonialĆ reiese üi din definiĦia pe care o dĆ bilanĦului, în
sensul cĆ acesta reprezintĆ „situaĦia patrimonialĆ definitivĆ,
prezentând în formĆ contabilĆ activul üi pasivul
patrimoniului împreunĆ cu rezultatele ce au modificat
forma iniĦialĆ a patrimoniului.“4
În cadrul literaturii üi dezvoltĆrii gândirii contabile
româneüti un loc bine definit îl ocupĆ profesorul C. G.
Demetrescu care a publicat cca. 150 de lucrĆri üi studii de
contabilitate. El defineüte bilanĦul ca fiind „o situaĦie
întocmitĆ sub formĆ contabilĆ üi dupĆ un anumit plan,
cuprinzând activul üi pasivul unei întreprinderi, precum
üi rezultatele obĦinute pânĆ la o anumitĆ datĆ.“ În acelaüi
timp face menĦiunea cĆ „BilanĦul ca situaĦie sub formĆ
contabilĆ a patrimoniului conĦine sintetic, ceea ce este
descris în mod analitic în inventar, cu deosebirea cĆ în
inventar, în afarĆ de valoare, avem specificatĆ üi
cantitatea elementelor patrimoniale“.5
Constantin Petrescu - Contabilitate üi administraĦie, Iaüi, 1901.
Spiridon Iacobescu - Curs de contabilitate comercialĆ üi generalĆ, vol. III,
pg. 466.
5
C.G.Demetrescu - Studiul organizĆrii üi conducerii contabilitĆĦii
întreprinderii, vol. III, Ed. SOCEC, Bucureüti, EdiĦia a V-a, pg. 329.
3
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