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INTRODUCERE 
 

Tema de cercetarea aleasă urmăreşte modelul de contabilitate 

utilizat de o entitate economică pentru a-și înregistra operaţiunile 

economice desfășurate, modul şi momentul recunoaşterii veniturilor 

şi cheltuielilor în contabilitate, precum şi determinarea rezultatului 

contabil. Am considerat acest subiect de interes, dar şi de 

actualitate, având în vedere însemnătatea pe care o are partea de 

trezorerie a unei entităţi. Este important ca rezultatul activităţii unei 

entităţi să fie pozitiv, entitatea să-şi atingă scopul pentru care a fost 

creată – acela de a obţine profit – dar este important şi ca acesta să 

fie real şi realizat, adică numerarul să se întoarcă în entitate în timp 

util. 

Cercetarea acestei teme, ce aparține domeniului economic, este 

incitantă prin importanţa ei, necesitând o muncă de documentare, de 

coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare 

dezvoltării entităților, pentru că, în calitatea sa de furnizor de 
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informații, contabilitatea reprezintă un pilon de bază în măsurarea 

performanței economico-financiare a unei entități economice. 

În ultimii ani, în România, a luat amploare fenomenul 

dizolvării societăţilor comerciale şi înfiinţarea unei afaceri în mod 

individual, ca persoane fizice autorizate. Analizând acest fenomen, 

în calitate de expert contabil, am constatat că o contribuție 

importantă în luarea acestei decizii a fost partea fiscală – prin 

impozitarea veniturilor chiar dacă nu au fost încasate – și partea 

financiară – aceea de a asigura din fonduri proprii plata impozitelor 

și taxelor pentru că încasarea veniturilor nu asigura aceste fonduri.  

În acest context, am considerat importantă analiza modului în 

care modelul de contabilitate utilizat de entitatea economică ar putea 

influența valoarea impozitelor și taxelor datorate. Dar, pentru că 

modelele „Cash” și „Accrual”, pe lângă faptul că prezintă avantaje 

și dezavantaje demne de luat în seamă, nu pot fi alese de entitatea 

economică în organizarea și conducerea contabilității – utilizarea 

unui model sau altul de contabilitate fiind stabilit prin 

reglementările contabile românești – am considerat importantă 

măsurarea performanței economico-financiare pe baza informațiilor 

oferite de cele două modele de contabilitate. 

De aceea, din perspectiva cercetării contabile, în teza de 

doctorat „EXTINDEREA UTILITĂȚII MODELELOR DE 

CONTABILITATE ÎN MĂSURAREA PERFORMANȚEI ECONOMICO-
FINANCIARE LA ENTITĂȚILE ECONOMICE” ne-am concentrat pe 

cercetarea multidisciplinară cu tratarea subiectului din prisma 

disciplinelor: contabilitate financiară, contabilitate internă de 

gestiune, analiză economico-financiară, management și fiscalitate. 

Motivația acestei cercetări are la bază, în primul rând, 

cerințele legislative în privința standardelor și practicilor contabile 

pentru domeniul privat prin care se stabilesc normele de elaborare a 

situațiilor financiare anuale.  

În al doilea rând, diferitele categorii de utilizatori ai 

informațiilor contabile și deciziile pe care aceștia trebuie să le ia, 

ne-au condus înspre căutarea de răspunsuri adecvate așteptărilor 

acestora cu privire la performanța economico-financiară a entității 

economice în care au interes și influența modelului de contabilitate 

în luarea deciziilor. 
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În al treilea rând, presiunea exercitată asupra profesionistului 

contabil de calitatea informației contabile pe care trebuie s-o 

dețină documentele de sinteză anuale, ne-au îndreptat atenția și 

cercetarea înspre componentele situațiilor financiare și ale 

caracteristicilor calitative ale informației contabile furnizate de 

acestea, precum și a măsurării performanței economico-

financiare a entității economice.  

Scopul cercetării constă în consolidarea bazelor teoretice 

privind modelele de contabilitate „Cash” și „Accrual” și în 

extinderea utilității acestora în măsurarea indicatorilor de 

performanță economico-financiară. 

În privința importanței prezentei teme de cercetare 

recunoaștem următoarele aspecte: 

 Am identificat cerințele legislative cu privire la 

componentele situațiilor financiare anuale în România, Franța, 

Olanda, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii; 

 Am identificat cerințele diferitelor categorii de utilizatori 

de informație contabilă în luarea deciziilor lor;   

 Am realizat o cercetare empirică cu privire la calculul 

unor indicatori de performanță prin utilizarea variabilelor din Contul 

de profit și pierdere – ca document de sinteză ce prezintă veniturile 

și cheltuielile – și a celor din Situația fluxurilor de trezorerie – ca 

document de sinteză ce prezintă încasările și plățile. 

Aceste considerente, devenite subiect al preocupărilor din 

ultimii ani, s-au concretizat în incursiuni științifice – teoretice și 

practice – prin care ne-am propus abordarea modelelor de 

contabilitate și a informațiilor oferite de acestea, prin contribuțiile 

proprii căutând să abordăm soluții practice utile în elaborarea 

situațiilor financiare anuale – atât pentru profesioniștii contabili 

ca furnizori ai informației contabile cât și pentru utilizatorii acestora 

în luarea deciziilor.  
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METODOLOGIA CERCETĂRII 
 

Pentru că la baza acestei cercetări stă experiența proprie și 

competențele dobândite pe parcursul multor ani de profesionist 

contabil, am putut identifica neajunsurile cu care se confruntă 

profesionistul contabil atunci când trebuie să ofere informații 

contabile utile. Acesta trebuie să întocmească situații complexe 

respectând normele profesionale și reglementările contabile, dar pe 

care utilizatorii să le înțeleagă. 

În abordarea temei de cercetare, potrivit curentului 

constructivist, am studiat utilitatea modelului de contabilitate 

practicat de entitățile economice relațional cu impactul acestuia 

asupra măsurării performanței economico-financiare.  

Pentru această cercetare ştiinţifică, obiectivul general este 

acela de a determina măsura în care modelul de contabilitate 

întrebuințat este util, sau poate fi extins, în măsurarea performanței 

economico-financiare a entității economice. 

Obiectivele specifice sunt: 

- identificarea modelelor de contabilitate utilizate de-a lungul 

vremurilor în mai multe zone ale lumii – sub influența factorilor 

culturali, economici, politici și geografici; 

- identificarea utilității informației contabile produsă și 

prezentată de cele două modele de contabilitate, a utilizatorilor de 

informaţie contabilă, a deciziilor ce pot fi luate de către aceștia și 

dacă acestea sunt influenţate sau nu de către modelul de 

contabilitate utilizat; 

- studiul performanței economico-financiare a unei entităţi 

economice prin prisma modelelor de contabilitate utilizate şi a 

documentelor de sinteză elaborate care oferă informaţii cu privire la 

venituri, cheltuieli, încasări şi plăţi, elemente esenţiale în cazul 

modelelor de contabilitate „cash” şi „accrual”; 

- identificarea indicatorilor de măsurare a performanței pe 

baza prezentărilor de informații actuale oferite de Situația fluxurilor 

de trezorerie și de Contul de profit și pierdere; 

- posibilități de extindere a utilității modelelor de contabilitate 

în aprecierea performanței economico-financiare – realizarea unei 

cercetări empirice. 
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Pentru realizarea obiectivelor specifice am utilizat metode de 

cercetare, precum: 

 metoda descriptivă pentru revizuirea literaturii de 

specialitate cu privire la cercetări anterioare, atât pe plan național 

cât și internațional, acte normative sau site-uri ale organismelor 

profesionale pentru abordarea aspectelor legate de: evoluţia 

contabilităţii şi a modelelor de contabilitate „cash” şi „accrual”, 

informațiile furnizate de contabilitate, componentele situațiilor 

financiare, utilizatori ai informațiilor contabile și a deciziilor 

acestora, metodologia auditului financiar, precum și performanța 

economico-financiară a entității economice și indicatorii ce o 

reflectă; 

 metoda comparativă pentru analiza şi identificarea 

diferenţelor şi similarităţilor dintre: modelele de contabilitate 

„Cash” și „Accrual”, componentele situațiilor financiare în țările 

supuse studiului; 

 metoda de analiză a documentelor pentru examinarea 

documentelor de sinteză Cont de profit și pierdere și Situația 

fluxurilor de trezorerie în vederea obținerii informațiilor cu privire 

la variabilele necesare calculului indicatorilor de performanță 

economico-financiară, precum și stabilirii gradului de performanță a 

unei entități economice; 

 metoda culegerii datelor din situațiile financiare pentru 

calculul indicatorilor de performanță pe baza fluxului de rezultate şi 

pe baza fluxului de trezorerie în vederea analizei performanţei 

economico-financiară a entităţilor economice;  

 metoda observării neparticipative pentru analiza și 

observarea interacțiunilor dintre informațiile oferite de modelele de 

contabilitate „cash” și „accrual” și indicatorii de performanță 

economico-financiară calculați pe baza variabilelor oferite de cele 

două modele de contabilitate; 

 metoda observării participative pentru oglindirea implicării 

noastre în subiectul abordat prin punctele de vedere și propunerile 

personale exprimate pe parcursul redactării acestei teze. 

Demersurile de cercetare întreprinse le-am argumentat pe baza 

informațiilor obținute din: 
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 literatura de specialitate (119 referințe bibliografice 

publicate de autori în cărți sau reviste de specialitate);  

 legislația specifică (21 acte normative); 

 resurse disponibile în format electronic (35 site-uri ale 

organismelor profesionale interne și internaționale, burse de valori 

sau entități economice). 

În vederea prezentării organizate a interacțiunilor dintre 

aspectele teoretice și cele practice – privind modelele de 

contabilitate „Cash” și „Accrual” și extinderea utilității acestora – 

am utilizat 248 trimiteri bibliografice întreprinse pe parcursul tezei 

de doctorat, 30 tabele, 25 figuri și 8 anexe. 

Rezultatele obținute din prezenta cercetare au fost diseminate 

în cadrul unor conferințe internaționale – ICMEA România, Alba 

Iulia 2011 și 2013; EINCO România, Oradea 2012, 2013 și 2014 – 

și prin articole publicate în reviste de specialitate recunoscute 

internațional – Revista Audit financiar, August 2014 și IBIMA 

Publishing Journals: Journal of Accounting and Auditing: Research 

& Practice, 2014. 
 

CONȚINUTUL SUCCINT ȘI DIRECȚII DE CERCETARE 

 
Pentru facilitarea înțelegerii prezentului demers științific am 

structurat teza de doctorat în 3 capitole, precedate de „Introducere” 

și „Metodologia cercetării” și urmate de „Concluzii, propuneri și 

perspective ale cercetării”. 

În primul capitol „Elemente definitorii privind modelele de 

contabilitate „cash” și „accrual” – caracteristici, evoluție istorică 

și utilizare” am prezentat terminologia și limbajul contabilității sub 

formă de concepte, definiții sau expresii uzuale întrebuințate în 

contabilitate, am descris și comparat modele de contabilitate „cash” 

și „accrual”, evidențiind avantajele și dezavantajele fiecăruia. De 

asemenea, am prezentat evoluția istorică a modelelor de 

contabilitate sub influența factorilor economici, geografici, culturali 

și politici. 

Scopul acestui capitol a fost acela de cunoaștere a elementelor 

definitorii privind modelele de contabilitate „cash” și „accrual” și a 
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rolului acestora în furnizarea de informații utile, etapă necesară și 

utilă în continuarea cercetării: 

 ca un suport în selectarea informațiilor necesare 

continuării cercetării; 

 ca o măsură de protecție a utilizatorilor de informație 

contabilă în înțelegerea informației primite; 

 ca un mod de identificare a atu-urilor fiecărui model de 

contabilitate și preluarea acestora de către entitățile economice 

actuale. 

Cel de-al doilea capitol „Utilitatea informației contabile 

elaborată de entitatea economică”, în baza unor documentări 

multidisciplinare, ne-a permis o edificare asupra rolului și 

importanței modelelor de contabilitate în luarea deciziilor de către 

utilizatorii interni și externi entității economice, dar și a importanței 

calitative a informației contabile în elaborarea deciziilor. 

Un spațiu important am acordat rolului lucrărilor de sinteză şi 

control în prezentarea imaginii entității economice, modului de 

elaborare şi rolului Situaţiei fluxurilor de numerar, componentă a 

situaţiilor financiare. Am căutat răspunsuri cu privire la 

instrumentele de măsurare a performanței economico-financiare, dar 

și dacă modelul de contabilitate poate fi sprijin pentru auditor în 

exercitarea atribuţiilor sale.  

Răspunsul l-am găsit în aceea că, în exprimarea opiniei sale, 

pentru auditor este importantă legătura între veniturile realizate și 

cheltuielile efectuate. În cazul în care entitatea economică utilizează 

modelul contabilității de angajamente legătura dintre venituri și 

cheltuieli este evident prezentată, pe când  în cazul în care entitatea 

economică utilizează modelul contabilității de casă, auditorului îi 

sunt necesare informații extracontabile. 

La finele acestui capitol concluzionăm că informația contabilă 

de calitate nu este un moft al diferiților utilizatori ci o necesitate în 

luarea deciziilor benefice intereselor fiecăruia. Dobândirea 

cunoștințelor privitoare la informația contabilă, utilizatori, decizii și 

situații financiare anuale ne-au fost utile în continuarea cercetării: 

 prin gruparea tipurilor de utilizatori și a cerințelor 

acestora ca o susținere în selectarea informațiilor utile în luarea 

deciziilor; 
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 pentru interpretarea corectă a informației contabile, 

indiferent de modelul de contabilitate utilizat în elaborarea acesteia; 

 în vederea identificării caracterului permisiv sau 

obligatoriu al elaborării componentelor situațiilor financiare anuale; 

 prin recunoașterea elementelor utile în măsurarea 

performanței economico-financiare și documentele de sinteză ce le 

furnizează; 

 pentru argumentarea opiniei că pentru o măsurare mai 

exactă a performanței economico-financiare este utilă coroborarea 

informațiilor oferite de Contul de profit și pierdere cu cele oferite 

de Situația fluxurilor de trezorerie. 

În cel de-al treilea capitol, „Măsurarea performanței 

economico-financiare sub impactul modelelor de contabilitate” 
ne-am concentrat, în prima parte, asupra conceptului de performanță 

economico-financiară și a măsurării acesteia. Pentru că baza de 

obținere a informațiilor și variabilelor necesare calculului 

indicatorilor de performanță o constituie situațiile financiare 

anuale,în a doua parte a capitolului, am prezentat componentele 

situațiilor financiare – obligatorii sau opționale – în funcție de  

criterii de mărime, țară sau cadru de raportare financiară, analizând 

procesul raportare financiară din România, Franța, Marea Britanie, 

Olanda și Statele Unite ale Americii. 

 Încadrată în cercetarea constructivistă, prezenta temă de 

cercetare, se reflectă prin exprimarea unor ipoteze specifice pentru 

care am verificat validarea printr-o cercetare empirică, urmând ca la 

finalul cercetării să emitem propuneri proprii ce pot susține o bună 

practică științifică – în studiul teoretic al contabilității – și 

profesională – în analiza activității entităților economice. 

Am axat studiul de caz pe informațiile obținute din situațiile 

financiare anuale a 36 de entități economice din 5 țări (Franța, 

Marea Britanie, Olanda, România și Statele Unite ale Americii), din 

domeniul fabricării substanțelor și produselor chimice și am pus în 

evidență diferențele dintre indicatorii calculați pe baza Contului de 

profit și pierdere și a celor calculați pe seama Situației fluxurilor de 

trezorerie cu scopul confirmării sau infirmării ipotezelor formulate. 

În Tabelul nr. 1 am sintetizat ipotezele formulate alături de 

rezultatul verificării:   
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Tabelul 1. Verificarea ipotezelor de cercetare formulate 

Ipoteza formulată Modalitatea de verificare a ipotezei Rezultatul 

verificării 

Există diferențe majore 

între profitul net și 

creșterea netă de 

numerar 

Extragerea datelor din Bilanțul 

contabil, Contul de profit și pierdere 

și Situația fluxurilor de trezorerie 

Ipoteza se 

confirmă 

Ratele de rentabilitate 

calculate pe baza 

Contului de profit și 

pierdere au aceeaşi 

evoluţie 

Calculul și compararea ratelor de 

rentabilitate: Rata rentabilității 

financiare, Rata rentabilității 

econbomice brute și Rata 

rentabilității veniturilor din 

exploatare 

Ipoteza se 

confirmă  

Dacă activele totale au 

fost utilizate eficient în 

obținerea profitului, 

atunci ele au fost 

utilizate eficient și în 

obținerea de trezorerie 

Calculul și compararea Ratei 

rentabilității economice pe baza 

variabilelor din fluxurile de rezultate 

cu Rata rentabilității economice a 

trezoreriei pe baza variabilelor din 

fluxurile de trezorerie 

Ipoteza se 

confirmă 

Dacă este eficient 

utilizat capitalul propriu 

în obținerea de profit 

înseamnă că a fost 

eficient utilizat și în 

obținerea de trezorerie 

și nu mai este necesară 

analiza performanței pe 

baza fluxurilor de 

trezorerie 

Calculul și compararea Ratei 

rentabilității financiare pe baza 

fluxului de exploatare cu Rata 

rentabilității financiare a trezoreriei 

pe baza fluxului de trezorerie 

Ipoteza nu 

se confirmă 

Modelul de 

contabilitate reprezintă 

un instrument 

managerial pentru 

maximizarea sau 

diminuarea 

performanței 

Calculul și compararea Ratei 

rentabilității financiare cu Rata de 

acoperire a datoriilor curente  

Ipoteza se 

confirmă 

Alegerea modelului de 

contabilitate creează 

modalităţi de 

reprezentări diferite a 

imaginii entităţii 

Calculul și compararea Ratei 

fluxurilor de numerar din exploatare 

cu Rata rentabilității veniturilor din 

exploatare 

Ipoteza se 

confirmă 

 Sursa: proiecție autor  
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Pornind de la obiectivul general al cercetării, atingând 

obiectivele specifice stabilite pentru fiecare etapă a cercetării, 

bazându-ne pe rezultatele obținute, am sintetizat concluziile și 

contribuțiile proprii în elaborarea acestei teze de doctorat. 

De asemenea, în baza rezultatelor obținute, am considerat 

utilă formularea unor propuneri și, ținând cont de limitele 

cercetării, am prefigurat perspective ale cercetării, cu scopul 

consolidării încrederii utilizatorilor de informație contabilă în 

calitatea situațiilor financiare anuale întocmite de profesioniști 

contabili competenți, indiferent de modelul de contabilitate utilizat 

în elaborarea acestora. 

 

CONCLUZII 

 
Pornind de la importanța informației contabile, cercetarea 

efectuată ne-a îndreptat, prin argumente și constatări, către 

cunoașterea evoluției continue a modelelor de contabilitate, 

determinată de interesele utilizatorilor de informație contabilă, dar și 

către însemnătatea modelului de contabilitate în măsurarea 

performanței economico-financiare a unei entități economice. 

Contabilitatea apărută pentru prima dată la mesopotamieni, a 

fost transmisă popoarelor şi civilizaţiilor următoare cu respectarea 

ordinii cronologice, care la rândul lor au perfecţionat tehnicile 

contabile prin contribuţii proprii.  

Acolo unde statul era condus în principal de regi care 

cârmuiau bazându-se pe principii religioase, contabilitatea şi 

tehnicile contabile au cunoscut o dezvoltare înfloritoare, dar saltul 

calitativ al tehnicilor contabile a avut loc în acele zone în care 

guverna democraţia, deoarece contabilitatea trebuia să prezinte 

informaţii utile în a da socoteală cu privire la îndeplinirea 

atribuţiilor, eficacităţii şi eficienţei înfăptuirii acestora. 

Contabilitatea de angajamente oferă beneficii care izvorăsc din 

deţinerea unor informaţii mai ample despre procesul de realizare a 

activelor vândute, în termenii unei cunoaşteri mai complete despre 

transformarea activelor vândute în disponibilități, precum şi despre 

datoriile ce vor determina diminuarea disponibilităților bănești. 
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Unul dintre avantajele evidente şi imediate ale aplicării 

contabilităţii de angajamente constă în elaborarea unor situații 

financiare mai complete şi transparente. Acest lucru înseamnă 

determinarea unui rezultat al exerciţiului ce exprimă performanţa 

entităţii la finele perioadei, ţinându-se cont de totalitatea veniturilor 

realizate și de totalitatea cheltuielilor efectuate în exerciţiul 

financiar curent. Rezultatul exercițiului este stabilit, astfel, 

indiferent dacă veniturile și cheltuielile au fost decontate sau nu.  

Contabilitatea de casă este sursă de informaţii utile doar pe 

termen scurt, pe perioada raportată, cu privire la încasări și plăți, 

fără a oferi informaţii cu privire la angajamentele societăţii, în trecut 

sau viitor. Informaţiile curente sunt utile, dar fără a avea informaţii 

cu privire la datoriile din viitorul îndepărtat sau mai puţin 

îndepărtat, cei interesați în entitatea economică nu pot lua decizii 

fiabile.  

Utilizarea conceptului contabilităţii de angajamente oferă o 

imagine de ansamblu asupra entităţii, dar contabilitatea de casă 

oferă o imagine asupra fluxului de trezorerie realizat. Întocmirea 

Situaţiei fluxurilor de trezorerie este utilă, chiar dacă, din punct de 

vedere legislativ, nu este obligatorie pentru toate entităţile 

economice. 

Pentru entităţile economice, conducerea contabilităţii pe baza 

conceptului contabilităţii de casă, ar prezenta şi avantaje fiscale, 

dacă legislația ar permite, pentru că entitatea ar plăti impozite şi 

taxe pentru partea efectiv încasată din veniturile activităţii sale. 

Recunoaşterea cheltuielilor numai în momentul plăţii ar putea fi un 

imbold pentru a-şi onora obligaţiile la scadenţă. 

În ceea ce priveşte primul obiectiv specific al acestei cercetări, 

acela de a identifica modelele de contabilitate utilizate pe parcursul 

vremurilor în diferite zone ale lumii, a fost atins, identificând 

modele de contabilitate de la ţinerea contabilităţii în partidă simplă 

sau pe conturi simple la ţinerea contabilităţii în partidă dublă cu 

respectarea principiului dublei înregistrări sau a dublei reprezentări 

în conturi a operaţiilor economice. 

Cercetarea literaturii de specialitate în domeniu a adus în 

lumină informaţii cu privire la evoluţia celor două modele de 

contabilitate – „cash” şi „accrual” – precum şi identificarea 
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diferenţelor şi similarităţilor dintre cele două modele, a punctelor 

tari şi slabe ale acestora. O comparare a modelului de contabilitate 

„cash” cu modelul de contabilitate „accrual” a fost prezentat pe 

parcursul lucrării, constatându-se utilitatea şi importanţa fiecăruia. 

Al doilea obiectiv specific, cel de identificare a utilității 

informației contabile produsă și prezentată de cele două modele de 

contabilitate, a utilizatorilor de informație contabilă, a deciziilor ce 

pot fi luate de către aceștia și dacă acestea sunt sau nu influențate de 

modelul de contabilitate utilizat, a fost atins, concluzionând că 

există situații și utilizatori de informație contabilă pentru care 

modelul de contabilitate nu influențează în nici un fel informația 

contabilă solicitată, nici deciziile ce trebuie luate. Regăsim, însă, 

circumstanțe în care informaţiile contabile pot avea o incidenţă mai 

mică sau mai mare asupra deciziilor pe care utilizatorii de 

informaţie contabilă le aleg. 

Prezentarea componentelor situațiilor financiare anuale ce 

oferă informații necesare pentru aprecierea performanței 

economico-financiare, identificarea utilității acestora prin 

informațiile prezentate referitoare la venituri, încasări, cheltuieli și 

plăți a fost necesară pentru realizarea celui de-al treilea obiectiv 

specific al acestei cercetări, acela privind studiul performanței 

economico-financiare a unei entităţi economice prin prisma 

modelelor de contabilitate. Din documentele de sinteză am preluat 

variabilele utile în măsurarea performanței economico-financiare a 

entității economice. Concluziile reieșite sunt: 

- modelul contabilităţii de angajamente exprimă performanța 

entității economice la finele perioadei, ca rezultat între efect 

– exprimat prin venituri a căror recunoaștere cuprinde atât 

cele încasate cât și cele care reprezintă drepturi de creanță – 

și efort – exprimat prin cheltuieli a căror recunoaștere 

cuprinde atât cele plătite cât și cele ce exprimă obligațiile 

viitoare; 

- modelul contabilităţii de casă reprezintă sursă de informaţii 

utile cu privire la trezoreria entității economice, fără a oferi 

informaţii cu privire la drepturile sau obligațiile entității 

economice, în trecut sau viitor.  
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Indicatorii de măsurare a performanței economico-financiare 

pe baza informațiilor prezentate de Contul de profit și pierdere ne-

au condus, în atingerea celui de-al patrulea obiectiv specific, spre 

identificarea a doi indicatori de măsurare a performanței 

economico-financiare pe baza informațiilor prezentate de Situația 

fluxurilor de trezorerie: Rentabilitatea economică a trezoreriei și 

Rentabilitatea financiară a trezoreriei.  

În cadrul studiului empiric, analizând informațiile privind 

măsurarea performanței economico-financiare – prin calculul 

indicatorilor privind fluxul de rezultate și a celor privind fluxul de 

trezorerie – am atins cel de-al cincilea obiectiv specific. Astfel, am 

identificat posibilitatea extinderii utilității modelelor de 

contabilitate în aprecierea performanței entității economice. Rolul 

componentelor situațiilor financiare elaborate în baza celor două 

modele de contabilitate poate fi extins – din acela de prezentare a 

rezultatului atins de entitatea economică prin profit sau flux de 

trezorerie realizat – în evaluarea performanței entității economice 

prin elemente de analiză economico-financiară. 

Obiectivul principal al cercetării, acela de stabilire a 

măsurii în care modelul de contabilitate întrebuințat este util în 

măsurarea performanței economico-financiare a fost atins prin 

evidențierea importanței informațiilor oferite de documente de 

sinteză întocmite în baza modelelor „cash” și „accrual”. Obiectivul 

de identificare a noi modalități de evaluare și prezentare a imaginii 

entității referitor la performanța economico-financiară a fost atins 

prin concluziile și rezultatele obținute din studiul empiric aplicat 

pentru compararea indicatorilor de performanță economico-

financiară calculați pe baza informațiilor oferite de Contul de profit 

și pierdere  și a celor oferite de Situația fluxurilor de trezorerie. 

Analiza comparativă a indicatorilor, calculați pe baza celor 

două componente ale situațiilor financiare, este utilă pentru că 

prezintă în mod credibil performanța economico-financiară a 

entității economice, prin aceea că activitatea entității este privită sub 

două aspecte: cel al veniturilor generate de cheltuielile efectuate și 

cel al fluxului de trezorerie. 

Caracteristica de utilitate a informației generată de indicatorii 

de performanță este îndeplinită doar în măsura în care informația 
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este oferită la momentul oportun; deși e relevantă în orice moment, 

informația privind performanța economico-financiară poate să nu fie 

utilă dacă este oferită prea târziu.  

Obiectivul general al acestei cercetări a fost atins și prin 

soluționarea ipotezelor propuse, prin formarea unei opinii cu privire 

la performanța economico-financiară a unei entități economice din 

viziunea modelelor de contabilitate „accrual” și „cash”, a veniturilor 

și cheltuielilor recunoscute în contabilitate sub influența factorului 

„timp”. 

În concluzie, valorificarea informațiilor oferite de 

contabilitate este performantă atunci când informațiile prezentate de 

componentele situațiilor financiare sunt preluate corect, comparate 

și privite ca un tot unitar, prin prisma conlucrării celor două 

modele de contabilitate. Perfecționarea acestor modele se obține 

prin analizarea informațiilor specifice fiecărui model și îmbinarea 

acestora în prezentarea imaginii complete și reale a performanței 

economico-financiare realizate, pe principiul „unitate în 

diversitate”. 

 

PROPUNERI ȘI CONTRIBUȚII PROPRII 

 
Parcurgând evoluția contabilității am constatat că modelul de 

contabilitate utilizat de entitatea economică nu influențează 

performanța economico-financiară realizată de entitatea economică, 

ci doar prezentarea acesteia.  

Considerăm că răspunsurile la întrebările de la momentul 

inițial al cercetării – cu privire la utilizarea în entitățile românești a 

modelului contabilității de casă – nu sunt cele așteptate pentru că 

posibilitatea utilizării doar a modelului „cash” nu ar oferi toate 

datele de care entitățile economice au  nevoie, informațiile pe 

termen lung oferite de modelul de contabilitate „accrual” fiind 

indispensabile în creșterea lor economică.  

În susținerea utilității modelelor de contabilitate este necesar 

calculul indicatorilor de performanță economico-financiară utilizând 

variabile furnizate de ambele modele de contabilitate.  

Urmare analizei ratelor de rentabilitate calculate și comparate 

în prezentul studiu de caz, am constatat că pot exista posibilități de 
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perfecționare a prezentării componentelor situațiilor financiare 

anuale, dar și în măsurarea performanței economico-financiare a 

unei entități economice. În acest sens, au fost reliefate concluzii 

preliminare aferente fiecărui obiectiv specific care a ghidat prezenta 

cercetare, concluzii pe care fundamentăm propunerile formulate 

dintre evidențiem: 

 Utilizarea indicatorului denumit Rata rentabilității 

economice a trezoreriei (ERC – Economic Return of Cash) – 

calculat prin raportarea fluxului net de trezorerie din exploatare la 

valoarea activelor totale; 

 Utilizarea indicatorului denumit Rata rentabilității 

financiare a trezoreriei (FRC – Financial Return of Cash) – calculat 

prin raportarea fluxului net de trezorerie din exploatare la capitalului 

propriu; 

 Întocmirea anuală de către profesionistul contabil a 

documentului denumit Raportul economico-monetar pentru a oferi 

informații centralizate din cele două documente – Contul de profit și 

pierdere și Situația fluxurilor de trezorerie – și care ar putea înlesni 

înțelegerea informațiilor oferite de cele două situații prin 

transparența și comparabilitatea elementelor de venituri și încasări, 

precum și a cheltuielilor și plăților; 

 Prezentarea în Notele explicative anexe la situațiile 

financiare anuale a unor informații cu privire la comparabilitatea 

veniturilor și încasărilor, precum și a cheltuielilor și plăților,  în 

anul curent față de anul precedent; 

 Organizarea contabilității în așa manieră încât 

informațiile privind activitatea entității să poată fi comparabile cu 

Bugetul de venituri și cheltuieli preconizat la începutul anului, 

asigurându-se în acest fel utilitatea informației contabile, dar și 

ușurarea muncii în determinarea eventualelor dificultăți financiare. 

Un exemplu de organizare ar putea fi elaborarea de conturi analitice 

(în contabilitatea financiară) corespunzătoare veniturilor și 

cheltuielilor prevăzute în Bugetul anual; 

 Schimbarea atitudinii managerilor cu privire la 

importanța comunicării informației contabile către utilizatorii 

externi, prin asigurarea transparenței în prezentarea realizărilor 

entității economice și publicarea voluntară a tuturor componentelor 
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situațiilor financiare, inclusiv a celor opționale, având în vedere 

relevanța în luarea deciziilor; 

 Implicarea mai dinamică a profesioniștilor contabili, prin 

organismele profesionale,  în procesul de reglementare contabilă în 

scopul obținerii eficiente a informației contabile. De exemplu, prin 

„sesiuni” de informare a legiuitorului cu privire la opiniile și 

punctele de vedere ale profesioniștilor contabili și ai utilizatorilor de 

informație contabilă pentru ca informația generată din contabilitatea 

entității economice să respecte interesele utilizatorilor; 

 Impunerea fiscală a rezultatului entităților economice la 

încasare, ca diferență între veniturile încasate și cheltuielile plătite – 

asemeni sistemului Taxei pe valoarea adăudate la încasare – 

utilizând informațiile oferite de Raportul economico-monetar 

sugerat ca rezultat al prezentei cercetări. 

Contribuțiile proprii în această cercetare științifică sunt:  

 Am contextualizat o sinteză a instrumentelelor utilizate de 

contabilitate, de la înregistrarea pe tăblițe a documentelor primare 

până la registrele contabile, perioadele de evoluție a modelelor de 

contabilitate prin studiul istoriei contabilității privită în timp și 

spațiu, dar și sub influența factorilor culturali, economici, politici și 

geografici (capitolul 1); 

 Am obținut o analiză SWOT a modelelor de contabilitate 

„cash” și „accrual”, concretizată în identificarea punctelor tari și a 

celor slabe ale fiecărui model și am scos în evidență caracterul 

exhaustiv al informațiilor – privind activele, datoriile și capitalurile 

proprii – al modelului contabilității de angajamente, dar și 

importanța informațiilor cu privire la trezoreria entității economice 

oferit de modelul contabilității de casă (capitolul 1); 

 Am identificat modul în care modelul de contabilitate 

întrebuințat, prin informațiile contabile oferite, influențează 

deciziile utilizatorilor situațiilor financiare: investitorii interesați în 

profitul entității economice vor lua decizii cu privirea la portofoliul 

propriu de acțiuni sau părți sociale, creditorii, preocupați de 

rambursarea creditelor acordate și a dobânzilor aferente acestora, 

vor urmări de asemenea profitul entității economice, statul interesat 

în recunoașterea corectă a obligațiilor fiscale (impozit pe profit, 

impozit pe venitul microîntreprinderilor, TVA, contribuții sociale 
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etc.) va lua decizii cu privire la impunerea fiscală a acestora; nu în 

ultimul rând, au fost exemplificate deciziile managerului care pot fi 

influențate de modelul de contabilitate utilizat (capitolul 2); 

 Am evidențiat influențe ale mediului extern concretizate 

în exemple, situații sau evenimente determinate de factorii externi 

ce influențează reflectarea diferită în contabilitate în funcție de 

modelul de contabilitate utilizat de entitatea economică: influența 

mediului politic pentru crearea unei legislații propice creșterii 

economice și investițiilor, a mediului economic prin politici 

monetare ori de protecție socială, a mediului tehnologic sau 

competițional prin achizițiile de tehnologie nouă, a sistemul 

educațional și al forței de muncă prin creșterea nivelului de 

pregătire al forței de muncă etc (capitolul 2); 

 Am creat un model dintetic de redare și măsurare a 

performanței economico-financiare a entității economice pe baza 

informațiilor din componentele situațiilor financiare (capitolul.2); 

 Am identificat ratele de rentabilitate care să poată oferi 

informații comparabile utilizând variabile extrase din Contul de 

profit și pierdere (Rata rentabilității financiare, Rata rentabilității 

veniturilor din exploatare și Rata rentabilității economice brute) și 

din Situația fluxurilor de trezorerie (Valoarea lichidă adăugată, Rata 

fluxurilor de numerar din exploatare, Rata de acoperire a datoriilor 

financiare curente (capitolul 3); 

 Am definit modelul a doi indicatori de rentabilitate – 

Rentabilitatea economică a trezoreriei (ERC – Economic Return of 

Cash) și Rentabilitatea financiară a trezoreriei (FRC – Financial 

Return of Cash)  – calculați în baza informațiilor oferite de Situația 

fluxurilor de trezorerie, similari celor de rentabilitate economică și 

financiară calculați pe baza informațiilor oferite de Contul de profit 

și pierdere (Capitolul 3); 

 Am identificat noi valențe ale Situației fluxurilor de 

trezorerie în oferirea unei analize mai ample a indicatorilor de 

performanță economico-financiară, cu privire la realizarea și 

utilizarea fluxului de numerar. Situația fluxurilor de trezorerie poate 

fi utilizată nu doar în prezentarea informațiilor cu privire la încasări 

și plăți, ci poate furniza variabile utile în măsurarea performanței 

economico-financiare. Compararea ratelor de rentabilitate calculate 
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pe baza Contului de profit și pierdere cu cele calculate pe baza 

Situației fluxurilor de trezorerie reflectă imaginea completă a 

performanței economico-financiare a entității economice (capitolul 

3); 

 Am creat modalități concrete de integrare a modelelor de 

contabilitate în măsurarea performanței economico-financiare prin 

studiul comparativ al indicatorilor calculați pe baza informațiilor 

oferite de cele două componente ale situațiilor financiare anuale 

(capitolul 3);  

 Am creat modalități concrete de integrare a modelelor de 

contabilitate în măsurarea performanței economico-financiare prin 

studiul comparativ al indicatorilor calculați pe baza informațiilor 

oferite de cele două componente ale situațiilor financiare anuale 

(capitolul 3); 

 Am conceput un document nou, Raportul economico-

monetar, document destinat pentru a facilita înțelegerea situațiilor 

financiare de către toți utilizatorii de informație contabilă, creșterea 

transparenței și utilității informației contabile, dar și ușurarea 

activității de analiză a rezultatelor din activitatea de exploatare. 

 

LIMITE ȘI PERSPECTIVE ALE CERCETĂRII 

 
În cadrul prezentei activități de cercetare au existat limitări atât 

în studiul literaturii de specialitate cât și în partea aplicativă.  

Principalele limite au constat în: 

 Nepublicarea Situației fluxurilor de trezorerie decât de entitățile 

economice ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe o 

piață reglementată, ceea ce a diminuat numărul entităților a căror 

performanță economico-financiară a fost măsurată; 

 Restrângerea perioadei de studiu la trei ani (2011, 2012 și 2013) 

datorită adoptării în România a Ordinului Ministrului Finanțelor 

Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 

aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt 

admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Devenită 

obligatorie de la 01 ianuarie 2013, raportarea conformă cu IFSR, 

a determinat retratarea situațiilor financiare ale anului 2012 ce 
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conțineau și  informații ale anului 2011 (precedent). În această 

situație, colectarea datelor din perioade precedente anului  2011 

nu ar mai fi asigurat comparabilitatea informațiilor;  

 Deoarece nu toate entitățile cotate la bursă au desfășurat 

activitate în cei trei ani consecutivi am întâmpinat dificultăți în 

selectarea entităților economice a căror situații financiare anuale 

să constituie studiul de caz. 

Rezultatul acestei cercetări, cu toate limitele sale, este unul 

important pentru profesionistul contabil în definirea rolului său în 

elaborarea de informații utile cu privire la performanța economico-

financiară a entității. Informația contabilă este utilă dacă 

îndeplinește caracteristicile calitative, dar și dacă modul de 

prezentare întrebuințat de profesionistul contabil este de o manieră 

corespunzătoare exigențelor utilizatorilor.  

Remarcăm  importanța cercetării și pentru entitatea economică 

prin aceea că am  pus în lumină imaginea entității prin prisma 

modelelor de contabilitate utilizate în întocmirea situațiilor 

financiare anuale. Însă, nu trebuie să ne limităm  la acest stadiu al 

cercetării și la propunerile recomandate. 

Rezultatele obținute din cercetare pot fi deosebit de utile în 

ceea ce privește: 

- Creșterea fiabilității informațiilor contabile prin utilizarea 

Raportului economico-monetar de către entitățile 

economice; 

- Întocmirea cu mai puține dificultăți a Situației fluxurilor de 

trezorerie prin dezvoltarea în contabilitatea financiară a 

conturilor analitice pentru conturile de disponibilități 

bănești; 

- Analiza generării de trezorerie de către purtătorii de cost 

prin elaborarea de situații a fluxurilor de trezorerie pe centre 

de cost; 

- Posibilitatea creării unui set unic de situații financiare care 

să redea performanța monetară alături de poziția financiară 

și performanța financiară, iar notele explicative să cuprindă 

informații prezentate în funcție de categoriile de utilizatori. 

Cercetări viitoare pot fi dezvoltate în privința includerii în 

analiza comparativă a noi entități din același domeniu de activitate, 
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a unor analize de incidență privind indicatori de performanță 

financiară și nonfinanciară. De asemenea, studiul comparativ al 

unor entități economice din alte domenii de activitate decât cel 

supus prezentei cercetări, care să desfățoare activități în regiuni 

diferite, cu sisteme contabile diferite ar putea reprezenta o nouă 

direcție de cercetare.  
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