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ADNOTARE

la teza de master cu tema: „Contabilitatea veniturilor conform standardelor 
naţionale şi internaţionale”,  autor Golban Ana, Chişinău, 2017

Structura  lucrării. Teza  cuprinde:  introducerea,  trei  capitole,  concluzii  şi  recomandări,
bibliografia din 19  titluri, 22 de anexe, 58 de pagini de text de bază, 2 tabele şi 2 figuri.

Cuvinte-cheie: venituri, profit,rezultat financiar, situaţie financiară, analiza financiară.

Domeniul  de  studiu.  Teza  este  predestinată  studierii  problemelor  aferente  contabilităţii
veniturilor în baza materialelor practice ale S.C. ,,Uniresto Grup” S.R.L.. În lucrarea dată sunt
prezentate  aspectele  teoretice  şi  practice  aferente  definirii  şi  clasificării,  precum şi  aferente
recunoaşterii  şi  evaluării  veniturilor.  De  asemenea,  este  relatat  şi  modul  de  contabilizare  a
veniturilor cât şi analizei principalelor indicatori economico-financiari.  

Actualitatea cercetării constă în asigurarea corectitudinii şi plenitudinii organizării contabilităţii
veniturilor în cadrul entităţii economice, în evidenţa contabilă şi respectiv , în situaţiile financiare
din domeniul alimentaţiei publice. Cercetarea temei ne oferă cunoştinţe, proceduri şi instrumente
legale şi morale necesare în gestiunea datelor, claritatea şi accesibilitatea informaţiilor apărute în
situaţia  financiară, modul de întocmire şi prezentare a  acesteia.  

Scopul şi obiectivele tezei constă în efectuarea unui studiu al contabilităţii veniturilor entităţii
conform cerinţelor Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi Internaţionale în contextul
actelor legislative şi normative din Republica Moldova. Pentru realizarea acestui scop au fost
propuse următoarele obiective:

-  formularea definiţiei de venituri;

-  stabilirea componenţei, caracteristicii şi evidenţierea criteriilor de clasificare a veniturilor;

-  determinarea modului de recunoaştere şi evaluare a diferitor elemente de venituri;

-  elaborarea metodologiei de contabilizare a veniturilor;

-  fundamentarea documentară şi aplicarea registrelor contabile;

-  generalizarea şi prezentarea informaţiilor privind veniturile în Situaţiile financiare ale entităţii. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată  din punct de vedere ştiinţific şi metodologic  în
cadrul  entităţi  este  recunoaşterea  şi  evaluarea  veniturilor conform  actelor  legislative  şi
normative.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de monitorizare
a veniturilor de către  specialişti din domeniul contabilităţii.

Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de către S.C. ,,Uniresto Grup” S.R.L.

Teza completă

http://biblioteca.uccm.md/index.php?option=com_booklibrary&task=showCategory&catid=468&Itemid=62&lang=ro

