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ADNOTARE
La teza de masterat cu tema: “ Contabilitatea creanțelor și perfecționarea

acestora” autor Iavorscaia Elena, Chișinău 2017

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, bibliografia din 29 de
titluri, 21 de anexe,  1 figură, 2 tabele, 1 schemă.

Cuvinte  –  cheie:  creanțe  comerciale,  ale  părților  afiliate,  ale  bugetului,  ale
personalului, privind veniturile calculate din utilizarea activelor, alte creanțe.

Domeniul de studiu: contabilitatea financiară și de gestiune.

Actualitatea temei:  este  o  importanță  imensă  pentru  prezentarea  datelor  privind

creanțele întreprinderii, relațiile cu cumpărătorii și alți clienți, care este o informație importantă,

utilă.  Cu  caracter  decisiv  în  soluționarea  problemelor  apărute,  în  rezultatul  activității

întreprinderii.

Scopul și  obiectivele tezei:  se examinează  metode de contabilizare  a  creanțelor

întreprinderii și acumularea cunoștințelor pe parcursul studiilor.

Din  scopurile  expuse  mai  sus  putem  deduce  unele  obiective:  evaluarea  creanțelor,

caracteristica și clasificarea creanțelor întreprinderii, analiza criteriilor de recunoaștere, analiza

actelor legislative privind contabilitatea creanțelor, înregistrarea operațiilor legate de evidență

contabilă a creanțelor. , determinarea perfecționării documentare a creanțelor.

Concluzii: În rezultatul analizei efectuate asupra evidenţei contabile la Întreprinderea  de   Stat

„Administraţia de Stat a Drumurilor”, s-a constatat că în cadrul întreprinderii toate documentele

sunt întocmite în termenii stabiliți de legislație şi într-o formă corectă. Ca punct slab menţionăm

faptul  că  la  Î.S.  „Administraţia  de  Stat  a  Drumurilor”,  fiind  executor  secundar  de  buget,

primește  lunar  alocări  financiare  din sursele  fondului  rutier  conform unui  plan de finanțare

stabilit la începutul anului semnat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și

coordonat cu Ministerul Finanțelor. Întreprinderea nu are siguranța că acest plan de finanțare va

fi executat, fapt care sa întâmplat în anul 2016. Întreprinderii de Stat „Administraţia de Stat a

Drumurilor” activează reuşit.  În anul  2016 întreprinderea a înregistrat  profit  net  în sumă de

930,0  mii  lei.  De  asemeni,  întreprinderea  îşi  achită  la  timp  datoriile  comerciale  ce  țin  de

activitatea de autogestiune, impozitele și taxele datorate statului şi datoriile faţă de salariaţi.

Teza completă
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