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ADNOTARE 

 

la teza de master cu tema: „Contabilitatea şi analiza rezultatului financiar” 

autor Toderici Doina, Chişinău, 2017 

 

Structura lucrării. Teza cuprinde: introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, 

bibliografia din 25 de titluri, 40 de anexe, 70 de pagini de text de bază. 

Cuvinte-cheie: venituri, cheltuieli, profit până la impozitare, profit net, impozit pe venit. 

Domeniul de studiu: contabilitate, analiza activităţii economico-financiară, management. 

Actualitatea temei cercetate se explică prin importanţa informaţiei privind veniturile, 

cheltuielile şi rezultatele financiare a entităţii pentru utilizatorii informaţiei contabile. 

Scopul tezeiconstă în studierea, cercetarea problemelor contabilităţii si rezultatelor financiare a 

entităţii analizate. 

Realizarea acestui scop a condiţionat următoarele obiective ale cercetării: 

• definirea noţiunii de rezultate financiare şi a modului de calculare a acestora; 

• constatarea şi contabilizarea veniturilor şi cheltuielilor; 

• înregistrarea formulelor contabile aferente rezultatelor financiare perioadei de gestiune 

curente; 

• reflectarea modului de întocmire şi prezentare a Situaţiei de profit şi pierdere; 

• examinarea riguroasă a sistemului de indicatori ce reflectă rezultatele financiare ale 

unităţilor, conţinutul lor, metodele de calcul şi apreciere; 

• descrierea metodelor diagnosticului şi aprecierea indicatorilor financiari sub aspectul 

complexităţii legăturilor reciproce dintre indicatorii rezultativi şi factorii corelaţi; 

• calculul şi aprecierea influenţei factorilor respectivi asupra modificării indicatorilor 

rezultativi; 

• evidenţierea rezervelor interne de majorare a rezultatelor financiare şi elaborarea 

măsurilor concrete pentru mobilizarea lor pe viitor; 

• perfecţionarea mecanismului analitic în domeniul temei de cercetare în baza 

rezultatelor financiare şi posibilităţilor utilizării ei pe parcursul elaborării programului 

previzional de dezvoltare a unităţilor de producţie;  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în fundamentarea din punct de vedere 

ştiinţific şi metodologic a rezultatului financiar şi analiza rentabilităţii. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Considerăm că teza poate servi ca bază de pornire în cercetare şi 

pentru alţi specialişti din domeniul contabilităţii sau din alte domenii. 

Rezultatele ştiinţifice au fost implementate de către S.R.L. „VOLTA”. 

 

Teza completă 
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