
MOLDCOOP
UNIVERSITATEA COOPERATIST. COMERCIALA DIN

MOLDOVA

Catedra ,,Contabilitate gi audit"

Se admite pentru susfinere

$eful catedrei, conf. univ.,dr.

Cdpslini S. e8o{r

,r0{t
: 11Ly\,1'& 2017

TEZADE MASTER

Te,ma ,rCon{inutul gi prezentarea informafiei in Bilanf'o

(pe baza materialelor SC ,,SIGMATUR-COM'' SRL

din oragul Chiginiu)

Elaborat6 de masteranda Prodan Djulieta anului 2

facultdlii,,Contabilitate,gi informdii'ia 
"rorromic6"

specialitdtii,,Contabilitate in comerf"

gr.4CC-21

Conducdtor gtiintific

Cdp6tin6 Sofia

/conf. univ., dr./

?,@b
isemndtura/

os "{t-'
/semndtura/

Chiqindu-2O17



Capitolul I.

1.1.

1.2.

L.3.

Capitolul II.

2.1.

'2.2.

Capitolul III.
3.1.

3.2.

CUPRINS

Adnotare

Introducere

Bilan{ul - definifie, concepte, generalitn{i

Definirea, tipurile qi funcflile bilanfului

Utilizatorii informaf iei bilanlului

Caracteristicile calitative a informaliei prezentate in bilan{

Perfectarea gi prezentarea bilan{ului

Lucrdri premergdtoare privind intocmirea gi prezentarea

bilanfului

Modul de intocmire gi prezentare a bilanfului

Note Ia bilan{ '

Modul de intocmire qi prezentare a anexelor la bilant

Perfectarea notei explicative la bilan!

Concluzii qi recomandiri

Bibliografie

Anexe

3

4

9

9

19

25

30

30

54

62

62

72

79

84

89



ADNOTARE

la teza de master cu tema

„Conținutul și prezentarea
informației în Bilanț”

Teza cu tema „Conținutul și prezentarea informației în bilanț” este constituită din introducere,
trei capitole, concluzii şi recomandări,  bibliografie cu 51 titluri, 42 anexe, 83  pagini text de bază, 1
figură, 5 tabele.

În teză au fost utilizate cuvinte – cheie, cum ar fi:  bilanț, lucrări premergătoare, activ, pasiv, 
echilibru, active imobilizate, active circulante, capital propriu, datorii.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei  propuse constituie: studierea şi expunerea regulilor
privind pregătirea şi prezentarea situațiilor financiare, al anexelor şi în special al bilanţului. Modalităţile
de calculare şi prezentare a indicatorilor economici, ce se includ în componenţa bilanţului contabil.
Pentru realizarea scopului propus au fost examinate mai multe sarcini ca:

 analiza concepţiilor fundamentale referitoare la bilanţ;

 studierea componentelor bilanţului;

 identificarea modului de întocmire şi prezentare a bilanț;

 examinarea caracteristicilor Anexelor la bilanţ, precum şi esenţei descrierii  acestora;

 valorificarea informaţiilor bilanţului  în evaluarea performanţelor entităţii;

 elaborarea recomandărilor privind perfecţionarea sistemului  economico-financiar al entităţii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică  a lucrării constă în evidenţierea aspectelor pozitive ale
elementelor  bilanțului,  abordările bilanțului  în lucrările economiştilor  contemporani.  În lucrare este
tratat  bilanţul  din punct  de vedere:  a noţiunii,  esenţei  şi  structurii,  funcţiilor,  analizei  operaţiunilor
economice şi verificarea corespunderii datelor contabilităţii analitice cu rulajele şi soldurile conturilor
contabilităţii  sintetice,  închiderea  conturilor  de  venituri  şi  cheltuieli  şi  determinarea  rezultatelor
financiare, închiderea registrelor contabile şi perfectarea Cărţii mari şi a Balanţei de verificare. 

Semnificaţia  şi  valoarea  aplicativă  a  tezei  constă  în  aceea  că  analiza  prezentă  a
“fenomenului”  bilanţului  -  componenta  principală  a  situaţiilor  financiare,  nu  este  doar  un  act  de
cercetare ştiinţifică teoretică ci  se constituie şi   ca un util  material de lucru şi  un posibil  reper de
perfecţionare a modalităţii de utilizare a situației financiare într-o lume economică complexă, aflata în
continuă şi accelerată transformare.

Situaţia financiară indică starea de “sănătate” – bună sau rea – a entității, fiind de multe ori
aflată sub influenţa oportunităţii şi riscurilor oferite în mediul în care există.

Ambianţa conjuncturală nu e totdeauna un factor pozitiv de influenţă şi adeseori, mai ales în
ultimii ani, se manifestă prin criza economică, căderea PIB-ului, scăderea cererii în unele domenii cu
consecinţa ei directă în diminuarea vânzărilor, ca şi în restrângerea creditului real în economie. Din
aceste considerente tema tezei în cauza e actuală și de un interes deosebit.

Rezultatele științifice au fost implementate de către SC ,,SIGMATUR-COM” SRL, specializată 
în servicii de expediere și transport internațional de mărfuri.

Teza completă

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

