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Agenda
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” FINANȚE PE ÎNȚELESUL TUTUROR”
Data: 9 septembrie, 09.00 – 13.00
Platforma Zoom: https://us02web.zoom.us

Meeting ID: 895 2827 6713; Passcode: 589752

Formator: Lucia USURELU

09:00-09:10 Cuvânt de salut:

Liviu Andriuța, Director executiv, BCI

Dumitru Parfentiev, Project Manager: Business Development

EU4MOLDOVA: Focal regions Programme, UNDP

Mihai Bilba, Vicepreședinte, CCI RM
09:10-09:25 Finanțe pe înțelesul tuturor, Esența şi rolul finanțelor întreprinderii  in 

sistemul informațional. Patrimoniu întreprinderii

09:25-10:00 Sisteme contabile. Regulile generale privind organizarea contabilității 

întreprinderii. Caracteristica generala a rapoartelor financiare. 

10:00-11:00 Patrimoniul agentului economic sub formă de sistem de indicatori

11:00-11:30 Documentele tipizate cu regim special. Sisteme de ținere a 

contabilității şi raportare financiară Inventarierea Patrimoniului
11:30 – 12:30 Cum sa citim si sa interpretam  rapoartele financiare

Diferența cheie - analiza vs. interpretarea situațiilor financiare
12.30 – 13.00 Sesiunea întrebări si răspunsuri 

https://us02web.zoom.us/


Lucia UȘURELU

4

 Am studii în finanțe, economie și fiscalitate

 Consultant, Trainer, Coacher, Mentor

 și Fondator la ProEntranse – servicii de consultant pentru 
companii si antreprenori

 autoare și formatoare a diverselor training-uri și seminare
în domeniul managementului financiar și al contabilității

 Consultant financiar de peste 21 ani în peste 65 de firme 
din Moldova și România

 Interacționez cu contabilii, directorii și instituțiile de stat 
zilnic și îi cunosc dintr-o parte pe toți



Problema:

Care este rezultatul?
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Finanţele întreprinderii 
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• cuprind ansamblul de relaţii economice care îmbracă formă 
bănească, ce apar în legătură cu formarea şi repartizarea 
fondurilor băneşti necesare procesului de producţie, în scopul 
obţinerii profitului maxim,  satisfacerii unor nevoi sociale ale 
salariaţilor şi formării fondurilor financiare la dispoziţia statului.

• veriga principală, primară a sistemului 
financiar, deoarece majoritatea fondurilor 
băneşti care se formează la diferite 
niveluri (bugetul de stat, bugete locale) 
provin din veniturile create la întreprinderi. 



Finantele - sistemul
informaţional de bază

În  general managementul se refera la actiunea de 
organizare, conducere si administrare, precum si la 
gestionarea resurselor materiale si umane, la reglementarea 
fluxurilor tehnologice sr informationale, în vederea atingerii a 
doua obiective fundamentale si anume:  

PROFITABILITATEA

capacitatea unitatii patrimoniale 
de a obtine profit si totodata

de a pastra intact capitalul 
social investit

LICHIDITATEA

capacitatea entitatii comerciale de a-
si achita datoriile scadente pe baza 

surselor disponibile



De ce am nevoie de contabilitate?
Frigiderul iti aduce fericire? La fel e si cu banii

NU. E bine sa ii ai!

NU. E bine sa ii ai!

Dar e bine sa-l ai. 



un contabil bun costa scump
cel rau si mai scump



Esenţa şi rolul finantelor în
sistemul informaţional
La luarea deciziilor conducerea agenţilor economici are nevoie tot mai
mult de informaţii multilaterale privind situaţia financiară şi rezultatele
activităţii întreprinderii. 

Evidenţa contabilă este considerată formă principală a evidenţei
economice, deoarece înregistrează, urmăreşte şi controlează în mod 
permanent, pe bază de documente, acele acte, fapte şi procese 
economice ce se pot exprima valoric. 

Obţinerea informaţiei economice
integrale este posibilă numai cu ajutorul
sistemului informaţional cunoscut ca un 
mijloc de culegere, prelucrare, 
generalizare şi transmitere a datelor



Subsistemul contabil

Date privind 
activitatea economică 

a întreprinderii 

Prelucrarea şi 
generalizarea 

datelor 

Informaţia 
pentru 

utilizatori

Datele privind activitatea economică a agentului economic inițial se includ în 

sistemul contabil, apoi se prelucrează de acesta şi, în final, informaţia utilă se 

generalizează în vederea utilizării acesteia



Ce este evidența contabilă?
Evidența contabilă este colectarea și prelucrarea informației despre operațiile economice. Operație
economică este oricare acțiune în activitatea întreprinderii, care are valoare în bani.

Obligaţia de ţinere a
evidenţei contabile include:

ţinerea contabilităţii continuu din momentul 
înregistrării pînă la lichidare; 

respectarea standardelor de contabilitate;

păstrarea documentelor de evidenţă;

prezentarea rapoartelor către organele de stat.



Utilizatorii informției financiare
• Utilizatorii interni cuprind lucrătorii administrativi ai întreprinderii -

managerii, contabilii, analiştii, conducătorii subdiviziunilor, Consiliul de 
directori sau alt personal de conducere superior. Acest grup de 
persoane poartă răspundere pentru gestiunea activităţii agentului
economic şi realizarea obiectivelor propuse.

• Utilizatorii externi, la rândul său, se subdivizează în două categorii: -
care au interes financiar direct în această întreprindere; - care au 
interes financiar indirect. 



Cerinţele de bază ale evidenţei afacerii

În condiţiile economiei de piaţă contabilitatea trebuie să fie:

Simplă

Clară

Obiectivă

Completă

Operativă

Reală



Funcțiile contabilității
În sistemul de gestiune contabilitatea îndeplineşte o 

serie de funcţii

Funcţia informaţională 

• contabilitatea este
furnizorul de bază al 
informaţiei de diverse 
niveluri de gestiune. 
Anume contabilitatea
fixează şi acumulează
informaţia privind starea
şi mişcarea mijloacelor
şi surselor de formare a 
acestora, rezultatele
financiare finale ale 
activităţii agentului
economic.

Funcţia de control

• constă în asigurarea 
integrităţii şi utilizării 
raţionale a bunurilor 
agentului economic

Funcţia analitică

• Informaţia prezentată 
în sistemul contabil 
reflectă situaţia 
financiară a 
întreprinderii la o dată 
concretă, rezultatele 
financiare în cursul 
perioadei de gestiune



Principiile de bază ale 
contabilităţii 

Continuitatea 
activităţii

Permanenţa 
metodelor

Metoda 
specializării 
exerciţiilor

Prudenţa

Prioritatea 
conţinutului asupra 

formei

Reflectarea 
obiectivă a 
informației 
contabile



Etapele ciclului contabil prevede că entitățile sunt obligate să tina contabilitatea și să 

întocmească rapoarte financiare în modul stabilit de legislația în vigoare. 

În conformitate cu legislația ciclul contabil al întreprinderilor mici cuprinde etapele 

următoare: întocmirea documentelor primare; reflectarea informațiilor în conturile 

contabile; inventarierea elementelor contabile;

Etapele ciclului contabil

Documente primare

Registre contabile

Inventariere



Documente primare și registre contabile

• Operațiile economice se înregistrează în baza documentelor primare. 

Documentul primar este confirmarea documentară a operației

economice.

Elementele documentelor primare:

• Denumirea şi numărul;

• Data întocmirii;

• Denumirea, adresa, codul fiscal a persoanei care a emis documentul;

• Denumirea, adresa, codul fiscal a persoanei care a primit

documentul;

• Conţunutul faptelor economice;

• Cantitatea şi valoarea faptelor economice;

• Funcţia, numele, prenumele, semnătura şi ştampila persoanelor

responsabile.

• Dacă în documentul primar lipseşte măcar unul din elementele

obligatorii – atunci documentul nu este valabil.



• Registrele contabile sunt registre destinate înregistrării informaţiei din 

documentele primare. Registrele contabile se întocmesc pe suport de hârtie 

sau în formă electronică.

• Registrele contabile şi documentele primare sunt proprietatea întreprinderii 

şi trebuie să fie păstrate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Responsabilitatea pentru păstrarea şi integritatea registrelor o duce 

conducătorul întreprinderii. La păstrarea registrelor contabile conducătorul 

trebuie să asigure protejarea acestora de corectări, deteriorări, furt sau 

distrugere. În cazul distrugerii sau dispariţiei registrelor contabile 

conducătorul este obligat să le restabilească în termen de 3 luni.



Obiectul şi metoda contabilităţii

Obiectul contabilității îl constituie PATRIMONIUL agentului economic

Contabilitatea se ţine de serviciul de contabilitate din Legea contabilităţii).

Sub aspect general, prin patrimoniul întreprinderii se înţelege totalitatea bunurilor
care aparţin persoanei juridice sau fizice şi sunt procurate în procesul apariţiei
drepturilor şi datoriilor.

Formarea patrimoniului este condiţionată de două elemente independente: 

SUBIECTUL 
PATRIMONIULUI 

adică de persoana juridică sau 
fizică, căreia îi aparţine 

patrimoniul sau de proprietar 
care are drepturile şi datoriile 

corespunzătoare

MIJLOACELE ECONOMICE  

bunurile materiale şi nemateriale 
şi mijloacele băneşti care 

formează patrimoniul ca obiect al 
raporturilor dintre drepturi şi 

datorii
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Patrimoniul întreprinderii

Formarea patrimoniului este condiţionată de două elemente

interdependente:

• subiectul patrimoniului – adică persoana juridică sau fizică, căreia îi aparţine
patrimoniul sau de proprietar care are drepturile şi datoriile corespunzătoare;

• mijloacele economice – bunurile materiale, nemateriale şi mijloacele băneşti care 
formează patrimoniul ca obiect al  raporturilor dintre drepturi şi datorii
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PATRIMONIU 

Patrimoniu economic exprimă 

totalitatea bunurilor deţinute de 

agentul economic, utilizate pentru

desfăşurarea activităţii, indiferent 

de apartenenţa acestora. 

Patrimoniu juridic exprimă 

relaţiile juridice, drepturile şi 

obligaţiile care se creează în 

unitatea patrimonială ca urmare a 

existenţei şi folosirii patrimoniului 

economic. 

Bunuri economice ca obiecte de

drepturi şi obligaţii 
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

ACTIV PATRIMONIAL 

DREPTURI OBLGAŢII 

Capital propriu Capital străin 

PASIV PATROMONIAL 
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AVEREA
element al patrimoniului

MIJLOACE ECONOMICE

concrete, privind din p .d. v. al 

destinaţiei, al utilităţii lor

(REALITATEA PATRIMONIULUI)

SURSE DE PROCURARE A 

AVERII

(relaţii de proprietate)

care transpuse în

Activ Pasiv

BILANŢ
devin

Contabilitatea reprezintă o parte a 

limbajului financiar
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Dubla prezentare a averii

• Sub aspect concret, natural- material al componenţei
bunurilor în activitatea desfăşurată, bunuri ce constituie 
obiect al proprietăţii, pentru care se utilizează noţiunea de 
mijloace economice;

• Sub aspectul raporturilor de proprietate, în cadrul cărora se 
dobândesc elementele de avere, respectiv al modului de 
dobîndire pentru care se utilizează noţiunea de surse.
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Descrierea bilanţului contabil

Scopul Bilanţului Contabil este de a arăta  situaţia financiară 
a unei unităţi economice la o dată concretă. 

Bilanţul contabil se pregăteşte la fiecare sfârşit de trimestru 
şi an, iar mulţi agenţi îl întocmesc chiar la finele fiecărei 
luni. 

El conţine lista bunurilor economice (averii), datoriilor 
(obligaţiilor), şi a tuturor drepturilor al unităţii.
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Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor agentului 
economic poate fi exprimată cu ajutorul egalităţii următoare:

Rezultatul financiar este profit (+) sau pierdere (-). 

Întreprinderea obţine profit în cazul în care veniturile 
depăşesc cheltuielile, iar atunci cînd cheltuielile 

depăşesc veniturile, acesta suportă pierderi.

Patrimoniul este tratat ca totalitatea mijloacelor economice şi
respectiv putem construi următoarea ecuaţie contabilă:

Mijloace economice = Drepturi + Obligaţii

Rezultatul financiar = Venituri – Cheltuieli
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Obiectul contabilităţii

reprezintă patrimoniul agentului economic sub formă de sistem
de indicatori care reflectă situaţia acestuia, precum şi

- veniturile, 

- cheltuielile şi

- rezultatele activităţii. 
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PROCEDEE SPECIFICE 

METODEI 

CONTABILITĂŢII

Bilanţul contabil

Contul

Dubla înregistrare 

Balanţa de verificare

Metoda contabilităţii
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este procedeu propriu metodei contabilităţii prin care se înfăptuieşte
dubla reprezentare a patrimoniului. Cu ajutorul bilanţului se prezintă la
un moment dat în expresie valorică, patrimoniul unităţilor sub dublul său
aspect – şi anume: pe de o parte sub aspectul destinaţiei economice,
pentru care contabilitatea utilizează noţiunea de activ şi pe de altă parte
sub aspectul surselor de provenienţă, pentru care contabilitatea
utilizează noţiunea de pasiv

29

Bilanţul contabil



30

Activ
Patrimoniu economic

(Bunuri economice)

Pasiv
Patrimoniu juridic

(Drepturi şi obligaţiuni)

Active nemateriale 

Active nemateriale pe 
termen lung 

Active financiare pe 
termen lung 

Active pe 
termen 

lung 

Alte active pe termen 
lung 

Stocuri de mărfuri şi 
materiale 

Creanţe pe termen 
scurt 

Investiţii pe termen 
scurt 

Mijloace băneşti 

F
o

rm
e
 r

e
a
le

 a
le

 p
a
tr

im
o

n
iu

lu
i 

Active 
curente 

Alte active pe termen 
scurt 

 

Capitalul statutar şi
suplimentar

Rezerve

Profit nerepartizat

Capital secundar

Capitalul
propriu

Datorii financiare pe
termen lung

Datorii pe termen lung
calculate

Datorii pe
termen

lung

Datorii financiare pe
termen scurt

Datorii comerciale pe
termen scurt

Datorii pe termen scurt
calculate

Datorii pe
termen
scurt

S
u

rs
e

 d
e

 fin
a

n
ţa

re

Patrimoniul 

întreprinderii

Bilanţul contabil
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Valorificarea  surselor financiare ale întreprinderii pe baza 
bilanţului contabil

Datorii pe termen 

scurt
(rd. 970)

Datorii pe termen 

lung
(rd. 770)

Capital propriu
(rd. 650)

Rezerve (rd. 560)

Profitul nerepartizat

(rd.610)

Capital Statutar

(rd. 520)

Capital secundar

(rd. 640)

Datorii financiare pe termen lung 

(rd. 690)

Datorii pe termen lung calculate 

(rd. 760)

Datorii financiare pe termen scurt 

(rd. 820)

Datorii comerciale pe termen scurt 

(rd. 860)

Datorii pe termen scurt calculate 

(rd. 960)

Sursele de 

constituire a 

patrimoniului 

оntreprinderii
(rd. 980)



Bilanț Contabil  
la situația din 31.12.2019 (lei)

№
cap

ACTIV 31.12.19

1 ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizări necorporale 300

Terenuri (122) 0

Mijloace fixe (123) 9000

Total active Imobilizate 9300

2 ACTIVE CIRCULANTE

Materiale 200

Mărfuri (217)

Numerar în casierie 500

Total active Circulante 700

TOTAL  ACTIVE 10 000

№
cap

PASIV 31.12.2019

3 CAPITAL PROPRIU 

Capital social  1000

Profitul nerepartizat 0

Total capital propriu 1000

4 DATORII PE T. L.

Credit bancar 4000

Total datorii pe T.L. 4000

5 DATORII CURENTE

Împrumut 5000

Total datorii Curente 5000

TOTAL PASIVE 10 000
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Structura bilanţului contabil

• Bilanţul contabil constă din două părţii: partea stîngă numit
active şi partea dreaptă numită pasiv:

Activ                                       Pasiv

Active                                       Pasive

Total active (A) Total pasive (P)
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Structura bilanţului contabil 
Active                                         Pasive

Capital social

Datorii pe termen 

lung

Datorii curente

Active pe termen

lung 

(imobilizari)

Active curente

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Active financiare pe 

termen lung

Stocuri de 

marfuri si materiale

Creante pe termen 

scurt

Investitii pe termen 

scurt 

Mijloace banesti

Capital statutar si suplimentar

Rezerve

Profit nerepartizat

Datorii financiare pe termen 

lung

Datorii calculate pe termen 

lung

Datorii financiare curente

Datorii comerciale curente

Datorii calculate curente

Capitol                    Subcapitol       Capitol            Subcapitol
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Exemplu de bilanţ contabil
Contul Activ Suma/lei Contul Pasiv Suma /lei

123

211

242

Mijloace fixe

Materiale  

Cont current 

în monedă 

naţională

100000

40000

60000

311

322

521

Capital 

statutar

Rezerve

Datorii 

aferent

facturilor 

comerciale

120000

30000

50000

Total 200000 Total 200000
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Contul

• Cont – unitatea principală a grupării curente, reflectării, generalizării şi păstrării
informaţiei privind existenţa şi mişcarea obiectelor contabilităţii si îi aparţin entităţii cu titlu
de proprietate

• Dubla înregistrare – procedeu de înregistrare a unui fapt economic în debitul unui cont şi
în creditul altui cont cu una şi aceeaşi sumă

• Balanţa de verificare - asigură verificarea exactităţii înregistrării operaţiilor economice în
conturi, legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ, legătura dintre conturile sintetice şi
analitice precum şi centralizarea datelor contabilităţii curente
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Funcţiile conturilor contabile

Economice Informaţio

nal

De control De 

grupare

Funcţiile îndeplinite de conturile contabile

Contabilă 



Mijloacele întreprinderii şi clasificarea acestora

Rezultatul financiar reprezintă un indicator final care se calculează în baza altor
indicatori importanţi - cheltuieli şi venituri, contabilizate într-o perioadă determinată
(trimestru, an). Prin urmare, cheltuielile şi veniturile de asemenea constituie
obiectele contabilităţii şi necesită o examinare separată. 

• reprezintă totalitatea mijloacelor utilizate de întreprindere 
în cursul unei perioade determinate, evaluate în expresie 
bănească şi acoperite pe seama veniturilor obţinute. 

Cheltuieli

• reprezintă afluxul de avantaje economice în cursul perioadei 
de gestiune care duce la creşterea capitalului propriu al 
întreprinderii, în afară de majorările pe seama cotelor de 
participaţie în capitalul statutar.

Veniturile



Mijloacele întreprinderii şi 
clasificarea acestora 

• Cheltuielile se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au 
fost efectuate, indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti. 

• Veniturile se determină în modul următor:

 din vânzări - la valoarea de piaţă justă (venală) a produselor, mărfurilor şi
serviciilor transmise cumpărătorului; 

privind dobânzile, plata de arendă, dividendele - la valoarea calculată. 

Important! Trebuie să se respecte şi principiul corespunderii care prevede
reflectarea concomitentă a cheltuielilor şi veniturilor aferente aceloraşi
operaţiuni economice.



Etapele ciclului contabil

Legea contabilităţii în art. 7 prevede că entităţile sunt obligate să ţină contabilitatea şi
să întocmească rapoarte financiare în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

În conformitate cu Legii contabilităţii ciclul contabil al entităţilor cuprinde etapele
următoare: 

1. întocmirea 
documentelor 

primare şi 
centralizatoare

2. evaluarea şi 
recunoaşterea 
elementelor 

contabile

3. reflectarea 
informaţiilor în 

conturile contabile

5. întocmirea 
balanţei de 

verificare, Cărţii 
mari şi rapoartelor 

financiare

4. inventarierea 
elementelor 

contabile



Sistemele contabile
Sistemul contabil în partidă simplă poate fi aplicat de entităţile care nu depăşesc
limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă: 

Sistemul contabil simplificat în partidă dublă poate fi aplicat de entităţile care nu 
depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune
precedentă:

totalul
veniturilor
din vânzări -
3 mil.lei

valoarea de 
bilanţ a 
activelor pe 
termen lung -
1 mil.lei 

numărul 
mediu 
scriptic al 
personalului -
9 pers

totalul
veniturilor din 
vânzări - 15 
mil.lei

totalul 
bilanţului 
contabil - 6 
mil.lei 

numărul mediu 
scriptic al 
personalului -
49 pers. 
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Aspecte generale privind
sistemul de evidenţă contabilă

1 Entitatea micro este entitatea care, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 5600000 de lei;

b) veniturile din vînzări – 11200000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 10.

2 Entitatea mică este entitatea care, nefiind entitate micro, la data raportării, nu depășește limitele a două dintre

următoarele criterii:

a) totalul activelor – 63600000 de lei;

b) veniturile din vînzări – 127200000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 50.

3 Entitatea mijlocie este entitatea care, nefiind entitate micro sau entitate mică, la data raportării,

nu depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.

4 Entitatea mare este entitatea care, la data raportării, depășește limitele a două dintre următoarele criterii:

a) totalul activelor – 318000000 de lei;

b) veniturile din vînzări – 636000000 de lei;

c) numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune – 250.
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Aspecte generale privind
sistemul de evidenţă contabilă

PARTIDA SIMPLĂ PARTIDA DUBLĂ

DOCUMENTE PRIMARE DOCUMENTE PRIMARE 

REGISTRE CONTABILE      REGISTRE CONTABILE 

CARTEA MARE 

RAPOARTE FINANCIARE 

DECLARAŢII FISCALE           DECLARAŢII FISCALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Înainte de a prezenta o scurtă descriere a fiecărei dintre aceste metode, vom trece
în revistă noţiunile de bază cu care operează evidenţa contabilă, raportarea şi
monitorizarea activităţii de antrepronoriat. 



Alegerea sistemului contabil 

Sistemul contabil şi varianta de ţinere a evidenţei sunt alese de fiecare entitate
de sine stătător pornind de la necesităţile informaţionale, particularităţile
activităţii, limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi alţi factori. 

Drept dovadă de îndeplinire a condiţiilor prevăzute de Legea contabilităţii pentru
alegerea sistemului contabil în partidă simplă sau simplificat în partidă dublă
servesc datele rapoartelor financiare anuale pe ultimii doi ani consecutivi la data 
încheierii perioadei de gestiune (31 decembrie). 

Entitatea nou-creată aplică unul din sistemele de ţinere a contabilităţii în
conformitate cu datele din planul de afaceri şi politica de contabilitate aprobată.



Alegerea sistemului contabil

Entitatea care are dreptul să utilizeze sistemul simplificat în partidă dublă poate
utiliza sistemul complet în partidă dublă. 

Totodată, sistemul contabil complet poate fi aplicat de către toate entităţile, 
indiferent de volumul activităţii, tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

! Dacă entităţile care aplică sistemul contabil în partidă simplă sau simplificat în
partidă dublă vor depăşi limitele criteriilor prevăzute, în decursul a doi ani
consecutivi, ele vor fi obligate să schimbe sistemul contabil. 



Metoda contabilităţii şi 
elementele acesteia

Un alt element al metodei contabilităţii este documentaţia. 

Aceasta este importantă din considerentul că nici o operaţiune economică nu 
poate fi reflectată în sistemul contabil, în cazul când ea nu este confirmată printr-
un document perfectat în modul cuvenit. Aceasta înseamnă că documentele
atribuie înregistrărilor contabile putere juridică, constituie o dovadă a efectuării
operaţiunilor economice şi servesc drept temei pentru reflectarea acestora în
conturile contabile. 

Totodată documentele intensifică responsabilitatea persoanelor care le-au 
întocmit şi le-au semnat, pentru veridicitatea informaţiei. Periodic este necesar a 
confirma exactitatea datelor contabile, utilizându-se în acest scop un element 
special al contabilităţii inventarierea. 



Modul de pregătire şi prezentare a rapoartelor 
financiare

Rapoartele financiare se întocmesc în conformitate cu
prevederile Legii contabilităţii, ale standardelor de
contabilitate şi vor oferi imaginea reală şi fidelă a
elementelor contabile ale entităţii.

Rapoartele financiare se întocmesc cu utilizarea datelor
inventarierii pentru autentificarea existenţei şi stării activelor
şi datoriilor.

Entităţile prezintă rapoartele financiare proprietarilor
(asociaţilor, participanţilor, acţionarilor) şi Serviciului
informaţional al rapoartelor financiare.



Modul de pregătire şi prezentare 
a rapoartelor financiare

Rapoartele financiare TREBUIE să reflecte obiectiv:

Aplicarea standardelor naţionale de contabilitate în reflectarea operaţiilor şi evenimentelor
economice cu publicarea suplimentară a informaţiei, asigură prezentarea unor rapoarte financiare
obiective. 

situaţia 
patrimonială 

situaţia 
financiară

fluxul 
mijloacelor 

băneşti 

Fluxul
capitalului 

propriu



Unde se găsesc formularele 
rapoartelor financiare ?

Unde puteți să găsesc

Formularul raportului financiar anual îl găsiţi la rubrica Formulare
și clasificări / Formularele rapoartelor financiare pe site 
www.statistica.md

http://www.statistica.md/


Ce este analiza financiară?



Ce este analiza financiară?

Este un instrument managerial care contribuie la
cunoașterea situației financiare a întreprinderii, factorilor
și cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării
obiectivelor strategice de menținere și de dezvoltare a
întreprinderii într-un mediu concurențial.



Situațiile financiare...

bilanţul contabil;

situaţia de profit şi pierdere;

situaţia modificărilor capitalului propriu;

situaţia fluxurilor de numerar;

notele la situaţiile financiare.



CE ESTE ANALIZA FINANCIARĂ?

• Analiza situaţiilor financiare este o activitate (arta) de analiză şi
interpretare a situaţiile financiare. 

• Obiectivul major al analizei financiare – este ”înţelegerea și descifrarea sensului
cifrelor” pentru a îmbunătăți situația financiară a afacerii. 

• Scopul analizei situaţiilor financiare - luarea de decizii raționale privind 
gestionarea patrimoniului. 

• O analiză financiară competentă asigură luarea unor decizii cum ar fi: 
a) cea de a achiziționa sau de a lichida un stoc/utilaj, echipament, etc. 

b) a alege între a continua prin aceleaşi metode utilizarea  resurselor umane, materiale şi
financiare, sau la stabilirea noilor măsuri care ar influenţa majorarea profitului,

c) a acorda, sau nu un împrumut. 



Diferența cheie - Analiza vs 
Interpretarea situațiilor financiare
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Situațiile financiare include:

situația veniturilor, 

bilanțul contabil, 

situația fluxurilor de numerar și

o situație a modificărilor capitalurilor proprii. 

Informațiile din aceste declarații sunt analizate

și interpretate pentru a facilita luarea deciziilor. 



Diferența cheie - Analiza vs 
Interpretarea situațiilor financiare
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Diferența cheie între analiza și interpretarea situațiilor financiare
este că analiza este procesul de revizuire și analiză a situațiilor
financiare ale unei companii pentru a lua decizii economice mai
bune, în timp ce Interpretarea situațiilor financiare se referă la 
înțelegerea a ceea ce indică situațiile financiare. 

Interpretarea situațiilor financiare se realizează prin analiza
raportului



Ce este analiza
situațiilor financiare?
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Ce este analiza situațiilor
financiare?
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Analiza situațiilor financiare este procesul de revizuire și
investigare a situațiilor financiare ale companiei pentru a lua
decizii economice mai bune. 

Aici, informațiile privind situațiile financiare ale unei companii sunt
comparate cu cele din anii precedenți sau cu alte companii
similare.



Comparație cu anii anteriori
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Comparație cu anii anteriori

59

Este vital ca o afacere să crească continuu. Pentru a putea
identifica dacă acest lucru sa întâmplat și cum sa întâmplat, 
informațiile din perioada contabilă anterioară ar trebui comparate
cu perioada curentă. 

Multe companii furnizează rezultatele ultimului exercițiu financiar
într-o coloană alături de rezultatele anului curent pentru ușurința
comparării. Situațiile financiare ale companiilor publice sunt ușor
de comparat, deoarece pregătirea lor urmează un format 
standard.



Comparație cu alte companii
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Comparație cu alte companii
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Aceasta este denumită „benchmarking”. 

Compararea informațiilor financiare cu companiile din 
aceeași industrie dă naștere la numeroase beneficii. 

Aceste companii similare sunt deseori concurenți, astfel
modul în care au performat față de companie poate fi 
analizat folosind benchmarking. 



Comparație cu alte companii
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Rezultatele acestui exercițiu sunt mai eficiente atunci când
sunt comparate companii de dimensiuni similare și produse
similare.

De exemplu, Coca-Cola și Pepsi, Boeing și Airbus



Ce este Interpretarea
situațiilor financiare?
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Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?
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• Interpretarea situațiilor financiare se referă la înțelegerea a 
ceea ce indică situațiile financiare. 

• Acest lucru este foarte important pentru a lua acțiunile viitoare
necesare pentru a se asigura că sănătatea financiară a 
companiei rămâne la nivelurile dorite. 

• Interpretarea rapoartelor financiare se face prin analiza
raportului.



Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?

65

Aanaliza raportului se efectuează la sfârșitul perioadei financiare contabile. 

Sumele din situațiile financiare de la sfârșitul anului sunt utilizate pentru
calcularea ratelor. 

Situația financiară de la sfârșitul anului oferă informații cu privire la 
rezultatele obținute în cursul anului și la starea actuală a companiei prin
furnizarea valorilor activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe care le 
deține. 



Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?
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Deși utile, acestea sunt pregătite în principal pentru prezentare și scopuri de 
reglementare și au o valoare mică în înțelegerea a ceea ce înseamnă
aceste informații și modul în care pot fi utilizate în luarea deciziilor pentru
viitor.

Aceste limitări sunt abordate prin Analiza raportului

• De exemplu, cu cât a crescut profitul brut din 2019 poate fi calculat
folosind raportul marjei brute (Vânzări / Profitul brut). Marja brută pentru
2019 este de 24% și a crescut la 28% în 2020.

• Oferă o interpretare a rapoartelor calculate și, în funcție de rezultatul
pozitiv sau negativ, conducerea poate decide ce acțiuni trebuie întreprinse
pentru îmbunătățirea viitorului.



Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?
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De exemplu

Raportul datorie / capital propriu este o reflectare a structurii de finanțare a 
companiei și reflectă suma datoriei ca parte a capitalului propriu. 

Acest lucru ar trebui menținut la un anumit nivel; 

• dacă raportul este prea mare, = indică faptul că compania este finanțată în
principal prin datorii, ceea ce este foarte riscant.

Pe de altă parte, finanțarea prin capitaluri proprii este costisitoare decât
finanțarea datoriei, = deoarece dobânzile plătite pentru datorii sunt
deductibile din impozite. 

Astfel, în funcție de raport, conducerea poate decide care ar trebui să fie 
viitoarea structură de finanțare.



Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?
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Există 4 categorii principale de rapoarte și un număr de rapoarte sunt
calculate pentru fiecare categorie. 

Unele dintre cele mai frecvente rapoarte sunt următoarele:



Ce este Interpretarea situațiilor
financiare?
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Deoarece analiza raportului ajută la compararea rezultatelor în

termeni relativi, dimensiunea companiei nu reprezintă o problemă în analiză. 

Cu toate acestea, calculul rapoartelor se bazează pe informații anterioare și
uneori acționarii sunt mai preocupați de primirea previziunilor despre viitor.



Care este diferența dintre analiza și
interpretarea situațiilor financiare?
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Care este diferența dintre analiza și
interpretarea situațiilor financiare?
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Analiza vs Interpretarea situațiilor financiare

Analiza este procesul de revizuire și analiză a 

situațiilor financiare ale unei companii

pentru a lua decizii economice mai bune.

Interpretarea situațiilor financiare se referă

la înțelegerea a ceea ce indică situațiile

financiare.

Scop

Situațiile financiare sunt analizate pentru a 

înțelege cum s-au schimbat rezultatele

perioadei curente față de perioada trecută.

Situațiile financiare sunt interpretate pentru a 

asigura o luare a deciziilor în cunoștință de 

cauză pentru performanța viitoare

Timp

Analiza situațiilor financiare este simplă în

comparație cu interpretarea acestora, 

necesitând astfel relativ mai puțin timp.

Interpretarea situațiilor financiare necesită

extragerea, investigarea și găsirea de relații

între informații, deci consumă mai mult timp.



Rezumat - Analiză vs Interpretare a 
situațiilor financiare
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Diferența cheie între analiza și interpretarea situațiilor financiare
depinde de locul în care informațiile financiare sunt utilizate
pentru a compara rezultatele cu perioadele anterioare (analiză) 
sau dacă le folosim pentru luarea deciziilor viitoare, înțelegând
ceea ce este indicat de rezultate (interpretare). 



Rezumat - Analiză vs Interpretare a 
situațiilor financiare
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Atât analiza, cât și interpretarea situațiilor financiare necesită
mult timp. 

Deși utile, principalul dezavantaj al acestor două exerciții este că
acestea sunt prea concentrate asupra rezultatelor anterioare
care nu pot fi schimbate. 



Rezumat - Analiză vs Interpretare a 
situațiilor financiare
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Majoritatea părților
interesate sunt mai
preocupate de 
performanțele viitoare, prin
urmare este posibil să nu 
vadă o valoare
semnificativă în analiza și
interpretarea situațiilor
financiare.
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Multumesc mult


