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Abstract. At the present moment, any investment contract (debtor, investment in shares, derivative instrument 

and other) in enterprise is considered a financial instrument. The financial assets arise at the enterprise – investor at 
the result. The financial assets have different attributes depending on conditions of contract. These attributes influence 
on the recognition, measurement and accounting at financial assets. Thus, in conditions of a market economy this type 
of assets is devoted a special attention in IFRS. The authors suggested their solution for questions of methodology and 
practice character in this article. 

Cuvinte-cheie: activ financiar, instrument financiar, investiţii financiare, valoare justă, cost amortizat, 
modificarea valorii 

 
Introducere 

În ultimele decenii, situaţia financiară, pe plan internaţional, poate fi caracterizată prin faptul că, 
deseori, entităţile dispun de resurse semnificative suplimentare celor folosite în activitatea ordinară. 
Utilizarea eficientă a mijloacelor libere, pe de o parte, asigură rezistenţa entităţii pe piaţa concurenţială, pe 
de altă parte, modifică structura situaţiilor financiare. Operaţiile ce ţin de utilizarea mijloacelor libere pot fi 
îndreptate spre investire în capitalul altor entităţi sau acordarea de împrumuturi.  

Din punct de vedere al contabilităţii, resursele libere ale entităţii sunt separate într-o subgrupă aparte 
numită „active financiare”. În procesul de contabilizare şi raportare a acestora, apar următoarele probleme: 

1. Modul de recunoaştere şi metodele de evaluare; 
2. Reflectarea rezultatului modificării valorii juste; 
3. Determinarea conturilor şi subconturilor contabile necesare înregistrărilor contabile; 
4. Pregătirea şi prezentarea informaţiei prin prisma evaluării influenţei asupra situaţiilor financiare; 
5. Optimizarea structurii riscurilor care apar în legătură cu contractele financiare. 
Conform noului sistem contabil din Republica Moldova, aceste probleme nu pot fi pe deplin soluţionate, 

deoarece Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) acoperă doar o mică parte din ele (1, p. 102-105). De 
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aceea, entităţile autohtone vor fi nevoite, în multe cazuri, să apeleze la Standardele Internaţionale de Raportare 
Financiară (SIRF) adoptate de Guvern în calitate de acte normative pe teritoriul ţării. 

În cadrul SIRF-urilor, se foloseşte noţiunea de „instrumente financiare”. Din punct de vedere 
economic, instrumentul financiar este orice contract care are ca rezultat apariţia simultană, la o entitate, a 
unui activ financiar, iar la altă entitate – a unei datorii. Luând în considerare actualitatea acestei teme, 
Consiliul pentru SIRF-uri a elaborat câteva standarde referitoare la instrumentele financiare: 

 Standardul Internaţional de Contabilitate (SIC) 32 „Instrumente financiare: prezentarea informaţiei”; 
 SIC 39 „Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare”; 
 SIRF 7 „Instrumente financiare: dezvăluirea informaţiei”; 
 SIRF 9 „Instrumente financiare: clasificarea şi evaluarea”. 
Scopul acestei lucrări constă în elaborarea metodologiei contabilităţii activelor financiare în baza SNC şi 

SIRF cu aplicarea Planului de conturi general şi recomandarea unor conturi şi subconturi suplimentare. După 
caz, sunt prezentate exemple cu calcule concrete şi explicaţii de utilizare a acestora în practică.  

Recunoaşterea şi evaluarea activelor financiare 
 SIC 32 a formulat următoarea definiţie: „Activul financiar este orice activ, care reprezintă: numerar; 

instrument de capital al altei companii; un drept de a primi numerar sau alt activ financiar al altei entităţi; 
un drept de a schimba instrumente financiare cu altă companie în condiţii favorabile” ( 4). 

Prevederile SIRF 9 (4) recomandă un model mixt de evaluare, prin care unele tipuri de active financiare 
se evaluează la costul amortizat (CA), iar altele – la valoarea justă (VJ). Pentru a determina categoria de evaluare 
a activului financiar, entitatea trebuie să se conducă de modelul de afaceri privind gestiunea activelor financiare. 
La baza acestui model, se află analiza şi evaluarea fluxurilor de trezorerie pe fiecare activ financiar identificat 
pentru a determina dacă ele sunt reprezentate prin plata principalului şi a dobânzii sau nu. Reieşind din aceste 
condiţii, modelul de afaceri prevede recunoaşterea activelor financiare ca investiţii în instrumente de datorie şi 
instrumente de capital propriu şi determinarea metodei de evaluare (figura 1). 

 
Figura 1. Clasificarea şi evaluarea investiţiilor conform modelului de afaceri 

Sursa: elaborată de autori în bază SIRF 9 (4). 
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După cum se observă, conform modelului de afaceri temeiul identificării constă în posibilitatea 
determinării mărimii şi stabilirea termenului fluxului de trezorerie. În cazul existenţei acestei posibilităţi, 
activele financiare se identifică drept investiţii în instrumente de datorii, iar în lipsa ei – ca investiţii în 
instrumente de capital propriu. 

Investiţiile în instrumente de datorie se evaluează la costul amortizat, doar în cazul când, conform 
modelului de afaceri al entităţii, se prevede utilizarea acestora cu scopul primirii numerarului. Conform 
contractului, fluxul de trezorerie reprezintă plăţile în termene stabilite a principalului (datoriei de bază) şi a 
dobânzilor aferente acestuia.  

Condiţia nominalizată semnifică criteriul SPPI (solely payments of principal and interes) al acestor 
instrumente. Conform SIRF 9 (p. 4.1.3.) „ ….dobânda reprezintă contravaloarea pentru valoarea – timp a 
banilor şi pentru riscul de credit asociat cu valorile capitalului de bază pe parcursul unei anumite perioade 
de timp” (4). Investiţiile în instrumente de datorie, care nu corespund criteriului SPPI, se deosebesc prin 
faptul că varietatea fluxurilor de trezorerie creşte astfel, încât ele diminuează caracteristicile plăţilor 
dobânzii. 

Exemple de investiţii în instrumente de datorie sunt: 
 acele care corespund criteriului SPPI: 

 obligaţii cu termen determinat de stingere; 
 instrumente cu termen determinat de stingere, care prevede o rată variată a dobânzii; 
 obligaţii cu rata variată a dobânzii; 
  împrumuturi cu drept deplin de regres. 

 acele care nu corespund criteriului SPPI: 
 obligaţii convertibile; 
 împrumuturi cu rata variată a dobânzii; 
 instrumente cu durata nedeterminată, care pot fi retrase de către emitent în orice moment. 

SIRF 9 oferă entităţii posibilitatea evaluării investiţiilor în instrumentele de datorie la valoarea justă 
cu reflectarea modificărilor în profit sau pierdere, în cazul când o astfel de clasificare permite asigurarea 
imaginii fidele. 

Investiţiile în instrumente de capital propriu se evaluează la valoarea justă, deoarece acestea nu 
conduc la apariţia fluxurilor de trezorerie ca plăţi a principalului şi a dobânzilor aferente şi, de regulă, 
momentul constatării lor este nedeterminat. Dacă astfel de investiţii nu sunt preconizate pentru vânzare, 
atunci entitatea poate alege una din variantele posibile pentru reflectarea modificărilor valorii juste, 
divizându-le în două categorii:  

 la profit sau pierdere – categoria FVTPL (fair value to profit or lose); 
 în componenţa venitului global cu înregistrarea dividendelor la profit sau pierdere – categoria 

FVOCI (fair value other comprehensive income). 
La recunoaşterea iniţială, investiţiile, indiferent de categorie, se evaluează la valoarea justă, iar 

ulterior – la costul amortizat sau la valoarea justă. SIC 39 conţine explicaţii cu privire la: 
 metoda de evaluare conform valorii juste; 
 utilizarea metodei ratei dobânzii efective; 
 recunoaşterea deprecierii investiţiilor evaluate la costul amortizat; 
 derecunoaştere (4). 
Valoarea justă aferentă instrumentelor, care circulă pe piaţă sub acoperirea unui activ, reprezintă 

preţul curent al cererii. Pentru instrumentele care nu circulă pe piaţă, este necesară dezvăluirea diapazonului 
total de valori, care, după cum se presupune, determină mărimea valorii juste. 

Costul amortizat este valoarea, la care activul financiar a fost evaluat la recunoaşterea iniţială, 
diminuată sau majorată cu suma amortizării acumulate (diferenţei dintre valoarea iniţială şi suma stingerii), 
cu scăderea plăţilor de rambursare a principalului (datoriei de bază). 

Metoda ratei efective a dobânzii constă în faptul că calculul sumei amortizării activului financiar se 
bazează pe rata efectivă a dobânzii. Aceasta, de fapt, coincide cu rata de actualizare a fluxului de trezorerie, 
care se aşteaptă, în viitor, până la momentul stingerii sau modificării valorii nete rămase a activului 
financiar, reieşind din condiţiile pieţei. Rata efectivă a dobânzii, care, uneori, este numită ca venit 
neschimbat până la stingere sau până la momentul stabilirii ulterioare a preţului, nu este altceva decât rata 
internă a rentabilităţii activului financiar pe perioadă. 
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Contabilitatea operaţiilor cu activele financiare 
Conform termenului de deţinere şi în scopuri contabile şi de prezentare a activelor financiare în 

Situaţia privind poziţia financiară, activele financiare se grupează în cele pe termen lung şi curente. Primele 
sunt deţinute de către entitate pe un termen mai mare de 12 luni de la data raportării, iar celelalte se 
consideră curente. 

În Planul general de conturi contabile, sunt prevăzute conturi pentru evidenţa investiţiilor financiare, 
atât pe termen lung, cât şi curente, cu indicaţia în care părţi (afiliate sau neafiliate) sunt efectuate acestea. 
Subconturile indică tipul investiţiilor: valori mobiliare, cote de participaţie, depozite, împrumuturi acordate 
şi altele (1). 

Însă, considerăm că mai reuşit este nomenclatorul conturilor aferente contabilizării operaţiunilor ce 
ţin de acest subcompartiment propus de autori în cadrul Planului de conturi de lucru pentru o Companie 
virtuală (6). În acesta, atât denumirile conturilor, cât şi ale subconturilor sunt formulate în corespundere cu 
terminologia şi cerinţele de prezentare a informaţiei despre instrumentele financiare stipulate în standardele 
internaţionale respective: 

1. „Active financiare”, în loc de „investiţii financiare”; 
2. Specificarea metodei de evaluare a activelor financiare; 
3. Concretizarea mai detaliată a tipului şi a categoriei de activ financiar; 
4. Evidenţierea unui cont pentru contabilizarea activelor financiare evaluate conform metodei 

punerii în echivalenţă. 
5. Finalizarea listei conturilor pentru evidenţa activelor financiare pe termen lung cu contul privind 

deprecierea acestora. 
În componenţa investiţiilor în instrumente de datorie, intră creanţele pe termen lung privind facturile 

comerciale, cambiile primite, creditele acordate, obligaţiunile procurate. În fiecare caz concret, dreptul 
contractual al unei părţi de a primi numerar contravine angajamentului respectiv al altei părţi de a plăti 
numerar. 

Creanţele pe termen lung privind facturile comerciale sau cambiile primite sunt constatate ca active 
financiare atunci, când se efectuează operaţiuni comerciale cu condiţii speciale, de exemplu, la vânzarea în 
rate sau la amânarea plăţii. Conform modelului de afaceri, astfel de active financiare corespund criteriului 
SPPI calificate ca investiţii în instrumente de datorie, evaluate la costul amortizat. 

Exemplu. Compania, în iunie 201N, a vândut firmei „Omega” produse care aveau un cost de 
18 000 lei. Contractul prevede următoarele condiţii: 

 suma plății cu amânare peste doi ani constituie 38 400 lei, inclusiv TVA; 
 la achitarea imediată, preţul de vânzare, inclusiv TVA – 31 755 lei (26 445 lei – venit din 

vânzări, 5 289 lei – TVA); 
 vânzătorul se obligă să livreze 10 unităţi de produse la 30.06.201N; 
 cumpărătorul va achita datoria la 30.06.201N+2 conform cambiei acordate în sumă de 38 400 

lei, inclusiv 31 735 lei – suma datoriei principale şi 6 665 lei – dobânda calculată la rata de 
10.5%. Calculele s-au efectuat în baza regulilor de actualizare. 

Conţinutul contractului de vânzare a producţiei are efect de credit comercial, de aceea, conform 
cerinţelor SIRF cambia primită este recunoscută ca activ financiar, identificată ca instrument de datorie, 
evaluat la costul amortizat. 

Pentru înregistrarea acestor operaţii în Planul de conturi de lucru al Companiei a fost deschis 
contul „Active financiare evaluate la costul amortizat”, iar în cadrul acestuia, subcontul „Creanţe ce 
conţin efect financiar din ţară”. 

Tabelul 1 
Înregistrările contabile aferente investiţiilor în instrumente de datorie (cambii primite) 

 
Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 

lei Debit Credit 
1 2 3 4 5 

06 
201N 

Costul efectiv al producţiei 
vândute 

18 
000 

Costul vânzărilor (7111) 
 
Producţia (216) 

06 
201N 

Recunoaşterea venitului 
perioadei curente 

26 
445 

Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

Venit din vânzarea 
producţiei (6111) 
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1 2 3 4 5 

06 
201N 

TVA calculată la valoarea 
vânzărilor 

5 289 
Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

Datorii privind taxa pe 
valoarea adăugată (5344)

06 
201N 

Recunoaşterea veniturilor 
anticipate, condiţionate 
 de valoarea banilor în timp 

6 665 
Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

06 
201N 

Cota curentă a veniturilor 
anticipate 

1 677
Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

06 
201N 

Recunoaşterea iniţială a 
cambiei 

31 
735 

Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

06 
201N 

Stingerea datoriei bugetului 
privind TVA  

5 289 
Datorii privind taxa pe 
valoarea adăugată (5344)

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

31.12201N Dobânzi calculate la cambie 1 680
Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

Venituri financiare/ 
Venituri din finanţări 
(6224) 

31.12201N 
Cota curentă a veniturilor 
anticipate 

3 335
Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

31.12201N+1 Dobânzi calculate la cambie 3 335
Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

Venituri financiare/ 
Venituri din finanţări 
(6224) 

30.06201N+2 Dobânzi calculate la cambie 1 667
Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

Venituri financiare/ 
Venituri din finanţări 
(6224) 

30.06201N+2 
Stingerea creanţei referitoare 
la cambia primită 

38 
400 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

Creanţe ce conţin efect 
financiar din ţară (1414) 

 
Creanţa privind creditele şi împrumuturile este recunoscută ca investiţii în instrumente de datorie în 

cazul când ele sunt acordate cu o dobândă mai scăzută sau nulă. Aceasta se evaluează conform criteriului 
SPPI al modelului de afaceri la costul amortizat şi la momentul recunoaşterii iniţiale se contabilizează la 
valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare. 

Exemplu. Compania, în ianuarie 201N, a acordat unuia din salariaţi un împrumut cu dobânda nulă, 
în sumă de 43 000 lei, pe un termen de cinci ani, cu următoarele condiţii: 

 rata dobânzii la aceleaşi împrumuturi constituie 10%; 
 salariatul continuă să presteze servicii Companiei în decursul perioadei de timp până la 

momentul stingerii datoriei – decembrie 201N+4: 
 în cazul concedierii înainte de termen salariatul se obligă să achite principalul datoriei şi 

dobânda pentru toată perioada împrumutului. 
Conform SIRF 9, acest împrumut trebuie evaluat la costul amortizat, de aceea: 
 valoarea actualizată a creanţei privind împrumutul cu dobânda nulă, la recunoaşterea iniţială a 

constituit 26 700 lei (conform calculului după formula respectivă de actualizare); 
 cheltuielile anticipate, condiţionate de valoarea timp a banilor – 16 000 lei (43 000 lei – 26 700 

lei); 
 cheltuielile de finanţare a perioadei curente constituie:  

 pe anul 201N – 2 670 lei (26 700 lei × 0.10); 
 pe anul 201N +1 – 2 937 lei (29 370 lei × 0.10); 
 pe anul 201N +2 – 3 230 lei (32 307 lei × 0.10); 
 pe anul 201N +3 – 3 554 lei (35 538 lei × 0.10); 
 pe anul 201N +4 – 3 909 lei (39 092 lei × 0.10). 

Creanţa referitoare la împrumutul cu dobânda nulă se va înregistra în contul „Active financiare pe 
termen lung evaluate la costul amortizat”, subcontul „Credite şi împrumuturi” din Planul de conturi de 
lucru al Companiei. 
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Tabelul 2 
Înregistrările contabile aferente investiţiilor în instrumente de datorie (împrumut) 

Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 
lei Debit Credit 

01 
201N 

Recunoaşterea iniţială a 
activului financiar 

26 
700 

Active financiare pe termen lung, 
evaluate la costul amortizat/ 
Credite şi împrumuturi (1413) 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

01 
201N 

Recunoaşterea cheltuielilor 
condiţionate de valoarea în 
timp a banilor  

16 
300 

Cheltuieli anticipate pe termen 
lung/Cheltuieli de finanţare (1711)

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

01 
201N 

Cota curentă a cheltuielilor 
anticipate condiţionate de 
valoarea timp a banilor 

2 670 
Cheltuieli anticipate 
curente/Cheltuieli de finanţare 
(2611) 

Cheltuieli anticipate pe termen 
lung/Cheltuieli de finanţare 
(1711) 

12 
201N 

Recunoaşterea cheltuielilor 
financiare ale perioadei 
curente  

2 670 
Cheltuieli financiare/Cheltuieli de 
finanţare (7225) 

Cheltuieli anticipate 
curente/Cheltuieli de finanţare 
(2611) 

12 
201N 

Recunoaşterea veniturilor 
anticipate, condiţionate de 
perioada de actualizare 

2 670

Active financiare pe termen lung, 
evaluate la costul 
amortizat/Credite şi împrumuturi 
(1413) 

Venituri financiare/ Venituri din 
finanţări (6224) 

201N+1... 
201N+3 

Se repetă operaţiile 3 – 5, dar cu sumele respective 

201N+4 
Stingerea datoriei privind 
împrumutul 

26 700
Conturi curente în valută naţională 
(242) 

Active financiare pe termen 
lung, evaluate la costul 
amortizat/Credite şi 
împrumuturi (1413) 

 

În practică se întâlnesc investiţii, care simultan întrunesc caracteristici de instrumente de datorie şi de 
instrumente de capital propriu. Aceasta are loc atunci, când în contractul de bază se adaugă diferite condiţii 
pentru executarea acestuia de către deţinătorul investiţiei. 

Conform SIRF 9 un instrument compus se evaluează integral (ca investiţii în instrumente de datorie) 
la costul amortizat, dacă corespunde criteriului SPPI. Modul de reglare a evaluării investiţiilor, care 
reprezintă instrument compus este prezentat în figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Reglementarea evaluării investiţiei – instrumentului compus 
Sursa: elaborată de autori în bază SIRF 9 (4). 
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Exemplu de contract compus poate fi contractul de bază (pentru un împrumut) care prevede condiţia 
de a fi achitat înainte de termen sau, dimpotrivă, prolongat (opţiune încorporată). Evaluarea acestei 
investiţii se efectuează la costul amortizat, deoarece corespunde criteriului SPPI. 

Dacă instrumentul încorporat influenţează asupra contractului de bază în aşa mod, încât acesta nu 
corespunde criteriului menţionat, atunci instrumentul compus integral nu va fi supus bifurcaţiei (adică 
desprinderii instrumentului încorporat de la instrumentul de bază) şi va fi atribuit la categoria FVTPL, fiind 
evaluat la valoarea justă (5). De exemplu, obligaţiunea convertibilă, în care este încorporat instrumentul 
derivat – opţion „call”, care dă dreptul de convertire. 

În fond, reclasificarea activelor financiare, dintr-o categorie în alta, SIRF 9 nu admite. Însă, dacă 
entitatea, la efectuarea operaţiilor, schimbă modelul de afacere, atunci trebuie, în mod repetat, evaluată 
actualitatea clasificării activelor financiare şi realizată reclasificarea. 

Dacă modelul de afaceri a fost modificat şi instrumentele de capital propriu au fost reclasificate, 
atunci datele privind profitul sau pierderile din perioada precedentă nu pot fi retratate. Data reclasificării 
activelor se consideră data modificării modelului de afaceri. 

Orice câștig sau pierdere care rezultă din diferenţa dintre valoarea contabilă anterioară şi valoarea 
justă se recunoaşte în profit sau pierdere. 

Exemplu. Compania, în ianuarie 201N, a procurat 20 de obligaţiuni convertibile la preţul de 1050 
lei în schimbul acţiunilor ordinare la preţul de 1000 lei. Obligaţiunea va fi stinsă peste trei ani. 

 Conform cerinţelor SIRF 9, obligaţiunile convertibile trebuie clasificate la categoria FVTPL ca 
activ financiar identificat ca investiţii în instrumente de capital propriu, care vor fi evaluate la valoarea 
justă.  

La data raportării financiare, valoarea justă a obligaţiunii convertibile constituie 1080 lei. Pentru 
contabilizarea acestor investiţii, în Planul de conturi de lucru al Companiei, este deschis contul „Alte 
active financiare pe termen lung, evaluate la valoarea justă”. 

La data raportării pe anul 201N+1, valoarea justă a activelor financiare a fost diminuată cu 2 000 
lei. 

Luând în considerare regulile reclasificării instrumentelor de capital, Compania, la data convertirii 
obligaţiunii, a transferat pachetul investiţional al acţiunilor ordinare (19 600 lei) la categoria FVOCI. 

În anul 201N+3, pe piaţa financiară, valoarea instrumentelor financiare similare s-a majorat cu 4 
000 lei. Compania, în urma investirii pentru acest an, a primit dividende în sumă de 7 500 lei. 

 Tabelul 3 
Înregistrările contabile pentru investiţiile în instrumente de capital propriu  

(obligaţiunea convertibilă) 
Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 

lei Debit Credit 
1 2 3 4 5 

01.01 
201N 

Recunoaşterea iniţială a 
obligaţiunilor la 
valoarea justă 

21 
000 

Alte active financiare pe termen 
lung, evaluate la valoarea justă/ 
Active financiare, categoria 
FVTPL (1431) 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

31.12 
201N 

Recunoaşterea 
veniturilor din 
modificarea valorii 
juste a obligaţiunilor 

600 

Alte active financiare pe termen 
lung, evaluate la valoarea justă/ 
Active financiare, categoria 
FVTPL (1431) 

Venituri financiare/ 
Venituri din modificarea 
valorii juste a activelor 
(6225) 

31.12 
201N+1 

Recunoaşterea scăderii 
valorii juste 

2 000 
Cheltuieli financiare/Cheltuieli din 
modificarea valorii juste a 
activelor financiare (7226) 

Alte active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
valoarea justă/ Active 
financiare, categoria 
FVTPL (1431) 

31.12 
201N+2 

Reclasificarea 
instrumentului de 
capital în rezultatul 
convertării 

19 
600 

Alte active financiare pe termen 
lung, evaluate la valoarea justă/ 
Active financiare, categoria 
FVOCI (1432) 

Alte active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
valoarea justă/ Active 
financiare, categoria 
FVTPL (1431) 
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1 2 3 4 5 

31.12 
201N+3 

Recunoaşterea creşterii 
valorii instrumentelor de 
capital 

4 
00
0 

Alte active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
valoarea justă/ Active 
financiare, categoria 
FVOCI (1432) 

Alte elemente a capitalului 
propriu/Rezerve de revaluare a 
instrumentelor financiare, 
evacuate la valoarea justă (3431) 

31.12 
201N+3 

Suma dividendelor 
calculate la activele 
financiare, evaluate la 
valoarea justă 

7 
50
0 

Alte active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
valoarea justă/ Active 
financiare, categoria 
FVOCI (1432) 

Venituri în formă de dividende şi 
dobânzi/Din acţiuni ordinare 
(6223) 

 
După cum am menţionat, investiţiile în capital propriu nu conduce la fluxuri de trezorerie 

determinate în conformitate cu criteriul SPPI. De aceea, dacă acestea se află în sfera de reglementare a 
SIRF 9, atunci evaluarea se efectuează la valoarea justă (5).  

Însă, în multe cazuri, evaluarea investiţiilor în instrumente de capital cade sub incidenţa altor 
standarde. Aceasta are loc atunci, când investiţia reprezintă cota de participare în capitalul acţionar al altei 
entităţi, de exemplu, investiţiile în întreprinderile asociate şi controlate în comun.  

Modul de evaluare a investiţiilor în entităţile asociate şi influenţa acesteia la conţinutul raportării 
investitorului este reglementat de SIC 28 „Contabilitatea investiţiilor în companiile asociate şi 
întreprinderile controlate în comun” (4). Conform prevederilor acestui standard, astfel de investiţii pot fi 
contabilizate conform metodei costului sau punerii în echivalenţă. 

Metoda punerii în echivalenţă prevede că investiţiile, mai întâi, se contabilizează la costurile 
efective de achiziţie, apoi acestea se corectează la modificările care au loc după data procurării referitoare la 
cota investitorului în activele nete ale obiectului investit. 

La utilizarea acestei metode, investiţiile în întreprinderea asociată se reflectă pe o postură aparte în 
Situaţia privind poziţia financiară a investitorului la valoarea egală cu cota investitorului în activele nete ale 
întreprinderii asociate. Metoda punerii în echivalenţă este recomandată ca metodă de bază, însă entitatea-
investitor poate aplica şi metoda justă, în cazul când investiţiile sunt procurate şi se deţin cu scopul vânzării 
în viitorul apropiat. 

Exemplu. Compania la 01.01.201N-1 a procurat 25 000 acţiuni ale SA „Struguraş”, ceea ce 
constituie 30 % din totalul acţiunilor în circulaţie. Costurile efective ale tranzacţiei – 375 000 lei. Conform 
rezultatelor anuale, acţionarilor le-au fost calculate dividende în sumă de 45 000 lei, iar valoarea de bilanţ 
a investiţiei este determinată în mărime de 400 000 lei. La 31.12.201N, SA „Struguraş” a constatat 
pierderi anuale în sumă de 80 000 lei. Astfel, Compania recunoaşte la această dată, conform cotei sale, 
pierderi în sumă de 24 000 lei (80 000 lei × 0.3). 

Deoarece cota de participare a Companiei în capitalul SA „Struguraş” este de 30%, aceasta se 
identifică drept companie asociată, de aceea, contabilitatea investiţiilor se efectuează conform metodei 
punerii în echivalenţă. Pentru realizarea acestui scop, în Planul de conturi de lucru al Companiei, a fost 
deschis contul „Active financiare pe termen lung, evaluate conform metodei punerii în echivalenţă”. 

 Tabelul 4 
Înregistrările contabile privind investiţiile în capital propriu  

Conturi corespondente Data  Conţinutul 
operaţiei 

Suma, 
lei Debit Credit 

1 2 3 4 5 

01.01 
201N–1 

Recunoaşterea 
iniţială a investiţiei în 
întreprinderea 
asociată 

375 000 

Active financiare pe termen lung, 
evaluate după metoda punerii în 
echivalenţă/ Investiţii în 
întreprinderile asociate (1451) 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 
 

31.12 
201N–1 

Recunoaşterea 
venitului din 
investiţii în 
întreprinderea 
asociată 

45 000 

Active financiare pe termen lung, 
evaluate după metoda punerii în 
echivalenţă/ Investiţii în 
întreprinderile asociate (1451) 

Alte venituri operaţionale/ 
Venituri din operaţii cu 
active pe termen lung 
(6127) 
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1 2 3 4 5 

31.12 
201N– 1 

Suma dividendelor 
primite din investiţii 

20 
00
0 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 
 

Active financiare pe termen lung, 
evaluate după metoda punerii în 
echivalenţă/ Investiţii în întreprinderile 
asociate (1451) 

31.12 
201N 

Recunoaşterea 
pierderii din investiţii 
în întreprinderea 
asociată 

24 
00
0 

Alte cheltuieli operaţionale 
/Cheltuieli legate de activele 
pe termen lung (7145) 

Active financiare pe termen lung, 
evaluate după metoda punerii în 
echivalenţă/ Investiţii în întreprinderile 
asociate (1451) 

 
În afară de instrumente financiare, valoarea cărora este prezentată în valută funcţională, entităţile pot 

procura instrumente financiare, a căror valoare nominală este exprimată în valută străină. Valoarea de bilanţ 
a instrumentului, denominalizat în valută străină, va fi evaluată astfel: 
 în valută străină, în care este denominalizat instrumentul financiar, indiferent de faptul dacă se 

contabilizează acesta la valoarea justă sau la costul amortizat; 
 suma în valută străină se recalculează în valută funcţională cu utilizarea: 

 cursului la data raportării pentru toate instrumentele monetare şi nemonetare, contabilizate la 
valoarea justă; 

 cursului istoric pentru instrumente nemonetare, contabilizate la costul efectiv, deoarece valoarea 
justă a acestora nu poate fi determinată cu certitudine. 

Ca urmare, costul amortizat al activului monetar, evaluat în conformitate cu SIRF 9 şi IAS 39, se 
calculează în acea valută, în care este denominalizat instrumentul financiar cu recalcularea acesteia în 
valuta funcţională la data de raportare. Diferenţele de curs valutar, apărute la recalculare, se reflectă în 
Situaţia privind venitul global. Astfel de articole, ca dividende de primit, dobânzi de primit, deprecierile 
etc., se reflectă la fel în această situaţie la cursul „spot” la data apariţiei diferenţelor. 

Exemplu. Compania, care utilizează leul ca valută funcţională, la 01.01.201N, a procurat 10 
obligaţiuni cu 10 360 €, valoarea nominală a cărora constituie 12 000 €. Plăţile pentru cupon sunt de 5% 
de la nominal, iar termenul de stingere – 3 ani. Rata dobânzii la instrumentele analogice constituie 10.5%. 

Cursul “€” este următorul: 
 la data procurării obligaţiunilor – 15.85 lei; 
 la data raportării (31.12.201N) – 16.10 lei; 
 în medie pe an – 16.00 lei. 

Conform cerinţelor SIRF 9, obligaţiunile sunt identificate ca investiţii în instrumente de datorie, 
care trebuie evaluate la costul amortizat, calculul căruia este prezentat în tabelul 5. 

          Tabelul 5 
Calculul costului amortizat al obligaţiunii cu cupon 

(€) 
Perioada Valoarea de 

bilanţ 
Venitul din 

dobânzi 
Plăţi Costul amortizat 

201N 10 360 1 088 (600) 10 848 
 

Luând în considerare regulile de determinare a valorii de bilanţ a investiţiilor denominalizate în 
valută străină, efectuăm următoarele calcule (tabelul 6). 

Tabelul 6 
   Recalcularea investiţiei denominalizate în valută străină 

Indicii Suma, € Suma recalculată, lei 
Valoarea actualizată la momentul recunoaşterii 
iniţiale a obligaţiei 

10 360 164 206 (10 360 €  
15.85) 

Venituri anticipate, condiţionate de valoarea în 
timp a numerarului 

1 640 (12 000 + 10 360) 25 994 (1 640 €  15.85) 

Plăţile de cupon 600 9 600 (600 €  16.00) 
Venituri din finanţări a perioadei curente 1 088 (10 360  0.105) 17 408 (1 088 €  16.00) 
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Diferenţa de curs valutar, reflectată în Situaţia privind venitul global, constituie 2699 lei, inclusiv: 
 profitul din recalcularea costului amortizat – 2 500 lei (10 360 € × (16.10 lei – 15.85 lei); 
 profitul din recalcularea venitului primit din dobânzi – 109 lei (1 088 € × 16.10 lei – 16.00 lei). 

Diferenţa de curs provenită din recalcularea valorii de bilanţ a veniturilor anticipate – 410 lei. 
 

Tabelul 7 
Înregistrările contabile privind investiţiile în instrumente de datorie (obligaţiunea) 

 
Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 

lei Debit Credit 

01 
201N 

Recunoaşterea iniţială a 
investiţiei în instrumente de 
datorie 

164 
206 

Active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
costul 
amortizat/Obligaţiuni 
(1411) 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 
 

01 
201N 

Recunoaşterea veniturilor, 
condiţionate de valoarea în 
timp a banilor 

25 
994 

Active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
costul 
amortizat/Obligaţiuni 
(1411) 

Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

01 
201N 

Cota curentă a veniturilor 
anticipate 

7 808 
Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

01.12 
201N 

Suma calculată a plăţilor pe 
cupon 

9 600 

Creanţe privind veniturile 
calculate/Creanţe aferente 
dobânzilor şi 
redevenţelor (2312) 

Venituri financiare/ 
Venituri în formă de 
dividende şi dobânzi 
(6223) 

31.12 
201N 

Recunoaşterea veniturilor 
condiţionate de reducerea 
perioadei de actualizare  

7 808 
Venituri anticipate 
curente/Venituri din 
finanţări (5351) 

Venituri financiare/ 
Venituri din finanţări 
(6224) 

31.12 
201N 

Stingerea datoriei privind 
plăţile pe cupon 

9 600 
Conturi curente în valută 
naţională (242) 

Creanţe privind veniturile 
calculate/Creanţe aferente 
dobânzilor şi 
redevenţelor (2312) 

31.12 
201N 

Recunoaşterea veniturilor din 
modificarea cursului valutar 

2 699 

Active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
costul 
amortizat/Obligaţiuni 
(1411) 

Alte elemente ale 
capitalului 
propriu/Modificarea 
valorii activelor 
financiare în entităţi 
străine (3434) 

31.12 
201N 

Corectarea valorii veniturilor la 
recalcularea cursului valutar 

410 

Active financiare pe 
termen lung, evaluate la 
costul 
amortizat/Obligaţiuni 
(1411) 

Venituri anticipate pe 
termen lung/Venituri din 
finanţări (4241) 

 
Un tip deosebit de investiţii financiare îl constituie instrumentele financiare derivate, care 

întrunesc următoarele caracteristici: 
 valoarea acestora se modifică în funcţie de modificarea ratei dobânzii, preţului unui instrument 

financiar, preţului mărfurilor, cursului valutar, indicilor la preţuri şi taxe sau altei variabile; 
 aplicarea acestora nu necesită investiţii nete iniţiale; 
 sunt decontate la o dată viitoare. 

 Instrumentele financiare derivate cuprind: opţiuni, contracte futures, contracte forward, swop-urile. 
Aceste instrumente sunt mijloace de transferare a riscurilor caracteristice instrumentelor de bază, fără a fi 
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transferate instrumentele de bază. 
Conform regulilor prevăzute de SIC 32, instrumentele financiare derivate trebuie evaluate la valoarea 

justă, iar toate modificările acesteia se recunosc ca venituri sau cheltuieli în Situaţia privind venitul global (4). 
Pe piaţa financiară, pot fi două tipuri de instrumente financiare derivate – cu livrare (care prevede 

livrarea activului de bază) sau fără livrare (care prevede dreptul, dar nu obligaţiunile părţilor contractuale de 
a procura sau de a vinde activul de bază). 

În contractele de livrare, active de bază pot fi numerarul în valută străină, acţiunile proprii, resursele 
naturale, producţia agricolă. 

Exemplu. Compania, la 05.01.201N, a încheiat un contract forward referitor la procurarea 
produselor petroliere, care conţine următoarele condiţii: 

 data executării contractului – 30.12. 201N; 
 valoarea livrărilor – 72 000 lei, inclusiv TVA; 
 valoarea justă a contractului forward pentru Companie la data: 

 încheierii contractului – 72 000 lei; 
 raportării intermediare (30.06.201N) – 78 000 lei; 
 raportării anuale (31.12.201N) – 75 000 lei. 

Conţinutul contractului indică faptul că contractul în cauză trebuie atribuit la active financiare, 
adică ca investiţii în instrumente de datorie deţinute pentru vânzare. Modificările valorii juste a 
contractului forward se reflectă în profit sau pierdere. 

Pentru contabilizarea acestui instrument financiar, în Planul de conturi de lucru al Companiei în 
cadrul contului „Active financiare, evaluate la valoarea justă, deţinute pentru vânzare” a fost deschis 
subcontul „Contractul forward”. 

Tabelul 8 
Înregistrările contabile privind executarea contractului forward 

Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 
lei Debit Credit 

05.01 
201N 

Recunoaşterea iniţială 
a investiţiei  

72 
000 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 

Datorii comerciale în ţară 
(5211) 

30.06 
201N 

Recunoaşterea creşterii 
valorii produselor 
petroliere 

6 000 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 

Venituri financiare/ Venituri 
din modificarea valorii juste 
a activelor (6225) 

30.12 
201N 

Recunoaşterea scăderii 
valorii produselor 
petroliere 

3 000 

Cheltuieli 
financiare/Cheltuieli din 
modificarea valorii juste a 
activelor financiare (7227) 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 

30.12 
201N 

Valoarea iniţială a 
stocurilor în cadrul 
executării contractului 
forward 

60 000 Materiale (211) 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 

30.12 
201N 

TVA deductibilă de la 
valoarea de procurare a 
stocurilor 

12 
000 

Datorii privind taxa pe 
valoarea adăugată (5344) 
 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 

30.12 
201N 

Achitarea datoriei 
furnizorului 

72 000 
Datorii comerciale în ţară 
(5211) 

Conturi curente în valută 
naţională (242) 

30.12201N 
Modificarea valorii de 
procurare a stocurilor 

3 000 Materiale (211) 

Active financiare curente, 
evaluate la valoarea justă, 
destinate vânzării /Contracte 
forward (2525) 
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În cazul contractelor fără livrare, se folosesc mai des contractele forward şi opţiunile de procurare 
sau vânzare a acţiunilor proprii, care pot fi contabilizate sau ca activ financiar, sau ca datorie. La efectuarea 
unor astfel de operaţii, contractul prevede decontările pe bază netă, adică plătind doar diferenţa din 
modificarea preţului activului de bază. Există două tipuri de decontări pe bază netă: sau în numerar, sau 
prin acţiuni. 

Decontările pe bază netă în numerar se efectuează prin plata mijloacelor băneşti a valorii 
contractului forward la data decontării. Decontările pe bază netă prin acţiuni se efectuează pe calea 
transmiterii (retragerii) acţiunilor entităţii-emitent în conformitate cu valoarea contractului forward la data 
decontării. 

Exemplu. Compania, la 1 ianuarie 201N, a încheiat cu un partener contractul forward, subiectul 
căruia este procurarea de către aceasta acţiunilor proprii. Contractul conţine următoarele condiţii: 

 data executării contractului – 31.12.201N; 
 preţul de piaţă al unei acţiuni: 

 la 01.01.201N – 1 000 lei; 
 la 30.06.201N – 1 100 lei; 
 la 31.12.201N – 1 060 lei. 

 Preţul fix către plată – 1 040 lei; 
 Valoarea actualizată a contractului la 01.01.201N – 1000 lei; 
 Numărul de acţiuni în cadrul contractului – 100; 
 Valoarea justă a contractului forward pentru Companie la data: 

 încheierii contractului (01.01. 201N) – lipseşte; 
 raportării intermediare (30.06.201N) – 6 000 lei; 
 raportării anuale (31.12.201N) – 2 000 lei. 

Valoarea justă a contractului forward se determină ca diferenţa dintre preţul de piaţă al acţiunii şi 
preţul stabilit în contract. La data decontării, aceasta a constituit 2 000 lei [100 acţ. × 20 lei (1 060 lei – 1 
040 lei)]. 

Reieşind din condiţiile pieţei (valoarea pozitivă a contractului forward), decontarea pe bază netă pe 
calea acţiunilor se efectuează prin transmiterea acestora de către partener Companiei conform valorii 
contractului forward la data decontării. 

    Tabelul 9 
Înregistrările contabile referitoare la investiţiile curente cu decontarea prin acţiuni 

pe bază netă  
Conturi corespondente Data  Conţinutul operaţiei Suma, 

lei Debit Credit 
01.01 
201N 

Recunoaşterea iniţială a 
contractului forward 

Înregistrările contabile lipsesc 

30.06 
201N 

Recunoaşterea profitului din 
modificarea valorii acţiunilor 

6000 
Instrumente derivate 
curente/Contracte 
forward (2542) 

Venituri financiare/ 
Venituri din modificarea 
valorii instrumentelor 
derivate (6226) 

31. 
12 
201N 

Recunoaşterea pierderii din 
modificarea valorii acţiunilor 

4000 

Cheltuieli financiare/ 
Cheltuieli din 
modificarea valorii 
instrumentelor derivate 
(7227) 

Instrumente derivate 
curente/Contracte forward 
(2542) 

31. 
12 
201N 

Achitarea de către partener a 
diferenţei din modificarea 
valorii acţiunilor 

2000 Capital acţionar (311) 
Instrumente derivate 
curente/Contracte forward 
(2542) 

   
Concluzii 

 Recunoaşterea, evaluarea şi prezentarea informaţiei privind activele financiare se efectuează în 
conformitate cu SIRF, care conţin reguli detaliate aferente instrumentelor financiare, şi cu SNC „Creanţe şi 
investiţii financiare”. 
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Toate activele financiare la recunoaştere se evaluează la valoarea de intrare, iar ulterior, la costul 
amortizat sau la valoarea justă. La calculul amortizării valorii activului financiar, este binevenit de luat în 
considerare rata efectivă a dobânzii. Diferenţele din modificarea valorii instrumentelor financiare se 
contabilizează în profit sau pierdere, sau la conturi de capital. Considerăm, la fel, mai raţional deschiderea 
conturilor contabile în funcţie de modul de evaluare, decât conform criteriului de afiliere a entităţilor.  

Schema corespondenţei conturilor depinde: de tipul investirii – în instrumente de capital sau în 
instrumente de datorie, în întreprindere asociată sau ordinară, de faptul dacă la investire se folosesc 
instrumente financiare derivate sau nu, şi de alte criterii.  
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