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SECTIUNEA 6 
Inovaţii contabile în economia cunoaşterii 
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Abstract 
At present companies tend to concentrate because groups, including industrial and financial groups and 

transnational corporations, are currently a fundamental element of the world economy. The business of entities is not 
conducted solely through independent entities. There is a growing trend of establishment of groups of entities united 
among them by capital structure, and whose business is under the control of or is influenced by on of them. The latter 
entity is required to prepare and furnish, in addition to its own accounts, consolidated accounts of the entities of the 
group that it controls or influences. 

 
Key words: group of entities, concentration of entities, conglomerate, parent entity, branch, consolidated 

financial statements. 
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INTRODUCTION 
În prezent este elaborată baza legislativă privind funcţionarea grupurilor industrial-financiare, 

care sunt obligate să prezinte situaţii financiare, ce cuprind informaţia tranzacţiilor economice inter-
grup şi faptele economice cu alte entităţi din afara grupului de entităţi. În practică autohtonă, în 
prezent, sunt dezvoltate subiecte ce ţin de contabilitatea acestor tranzacţii inevitabile în condiţiile 
economiei de piaţă, practicate la nivelul persoanele juridice din cadrul grupurilor de entităţi ce îşi 
desfăşoară activităţile, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova mai mult din prisma entităţilor - 
fiice. De aceea este necesară argumentarea teoretică şi elaborarea modului de contabilizare a acestor 
fapte economice la nivelul grupurilor industrial-financiare ce activează pe teritoriul ţării, accent 
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punându-se şi pe entităţile – mamă, care de fapt şi sunt obligate să genereze şi întocmească Situaţii 
financiare consolidate. 

Sunt necesare pârghii de determinare a modalităţilor de derulare a procesului de consolidare, 
precum şi examinarea metodelor de consolidare a Situaţiilor financiare consolidate la nivelul 
grupurilor industrial-financiare în contextul experienţei mondiale şi al cerinţelor legislaţiei în 
vigoare a Republicii Moldova, depistarea neajunsurilor aferente acestui domeniu, elaborarea unor 
propuneri pentru înlăturarea acestora.  

 
MATERIAL AND METHOD 
În general, concentrarea reprezintă gruparea sau regruparea societăţilor economice, 

activităţilor, forţei economice, bunurilor şi patrimoniul, considerate în desfăşurarea sau realizarea 
lor. Concentrarea este determinată de necesitatea creşterii eficienţei economice, capacităţii 
entităţilor de a acţiona pe pieţe tot mai mari care se mondializează şi concurentei. Poate avea loc 
prin acumulare de capital, înţelegeri, convenţii, etc. Are ca efect principal formarea marilor firme şi 
capitalurilor concentrate, centrelor industriale, agricole, de putere. Odată cu aceasta are loc însă 
dispariţia unor firme mai mici şi / sau mai slabe, precum şi restrângerea unor activităţi. 

Grupurile de entităţi au astăzi o foarte mare importantă economică. Câteva zeci dintre ele 
asigura o mare parte a activităţii comerciale din principalele ţări industriale europene şi din lume. 
Entităţile numite „multinaţionale” au filiale în numeroase ţări, iar puterea lor economică şi 
financiară depăşeşte uneori pe cea a unui stat . 

Consolidarea Situaţiilor financiare este o consecinţă (un efect) a procesului de concentrare şi 
centralizare a capitalului, constituirii entităţilor–fiice, filialelor în cadrul concernelor şi grupurilor 
de entităţi în limitele unor frontiere naţionale a câtorva state, pe scara internaţională. 

Constituirea companiilor transnaţionale (CTN ), care desfăşoară activităţile sale pe teritoriul 
diferitor ţări, constituirea entităţilor cu participarea capitalului străin, apariţia diferitor forme de 
legături comerciale, industriale şi financiare între companii au necesitat prezentarea informaţiilor 
despre activitatea acestora în forma Situaţiilor financiare consolidate. 

Actualmente, în cadrul realizării activităţilor, bazate pe progresul tehnico – ştiinţific, la 
nivelul diferitor societăţi, grupurile de entităţi joacă un rol important. Astfel se explică interesul 
manifestat de diferiţi utilizatori de informaţie interni şi externi ai grupurilor de entităţi faţă de datele 
prezentate în situaţiile financiare ale acestora. 

Entitatea – mamă, care dispune de independenţă economică şi financiară ca persoană juridica, 
entitate distinctă în cadrul unui grup de entităţi, întocmeşte propriile situaţii financiare. Însă 
situaţiile financiare individuale ale acesteia nu oferă utilizatorilor informaţiile necesare pentru 
evaluarea poziţiei financiare şi performanţelor întregului grup. Astfel, în vederea unei mai bune 
informări financiare externe, dar şi pentru luarea mai bunelor decizii din partea managementului 
grupului, entitatea – mamă întocmeşte şi prezintă Situaţii financiare consolidate, care sunt depuse la 
necesitate ca şi cum acestea ar prezenta o singură entitate. 

Grupurile de entităţi contemporane, cotate la principalele burse de valori folosesc prioritar 
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), elaborate de Consiliul pentru 
Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB). [4] 

Elaborarea situaţiile financiare de către entităţi se reglementează prin utilizarea unor principii 
contabile general acceptate (GAAP), prin legea contabilităţii şi reglementări privind situaţiile 
financiare, prin intermediul unor standarde recunoscute la nivel internaţional IFRS/IAS. Importanţa 
informaţiei financiar - contabile contribuie la examinarea continuă a cerinţelor şi caracteristicilor 
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acesteia atât la nivel naţional, cât şi mondial. Principiile contabile general acceptate (GAAP) impun 
unei companii să pregătească situaţiile financiare anuale conforme cu reglementările în materie. 

Grupurile de entităţi europene cotate sunt obligate să întocmească şi să publice Situaţii 
financiare consolidate în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. 
Indiferent de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea, sunt obligate toate entităţile situate într-un 
sta membru al Uniunii Europene, care prezintă Situaţii financiare consolidate şi care, la data 
întocmirii situaţiilor financiare, au titluri admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un 
stat membru. 

În Republica Moldova, deşi consolidarea ca procedeu de agregare a informaţiilor mai multor 
entităţi a fost studiată de mulţi ani, aceasta a devenit o realitate practică ca rezultat a aprobării 
actelor legislative ce reglementează procedurile de consolidare şi la nivel naţional. [2] 

Expunerea modului de întocmire şi prezentare a Situaţiilor financiare consolidate ale unui 
grup de entităţi şi de reflectare a investiţiilor în entităţile - fiice în situaţiile financiare distincte ale 
entităţii - mamă (care aplică Standardele Naţionale de Contabilitate) sunt reglementate conform 
Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea Situaţiilor financiare consolidate”, aprobat prin 
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 07.06.19, publicat în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 209-216 din 28.06.2019. 

Noul Standard Naţional de Contabilitate (în continuare - SNC) prevede situaţiile în care 
entitatea-mamă este obligată să întocmească Situaţiile financiare consolidate şi care sunt excepţiile 
de la această obligaţie, defineşte scopul şi reglementează componenţa Situaţiilor financiare 
consolidate, stabileşte regulile generale de întocmire a acestora. 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea contabilităţii şi raportării financiare, suplimentar la situaţiile 
financiare individuale, entitatea-mamă întocmeşte Situaţiile financiare consolidate în conformitate 
cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare şi ale standardelor de contabilitate. [3] 

Situaţiile financiare consolidate se întocmesc şi cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 
20 din Legea contabilităţii şi raportării financiare, fiind întocmite cu claritate, oferind o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a altor informaţii aferente activităţii 
entităţilor din cadrul grupului. [5] 

Astfel, dacă entitatea-mamă deţine controlul asupra entităţilor-fiice, aceasta va fi obligată să 
prezinte Situaţii financiare consolidate. Controlul se caracterizează prin majoritatea drepturilor de 
vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate şi oferă: 

1) dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului, organului executiv şi de 
supraveghere, după caz, ale altei entităţi şi este simultan acţionar sau asociat al acesteia; 

2) dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau 
asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din 
actul constitutiv sau din statutul entităţii respective; 

3) dreptul de a exercita o influenţă semnificativă asupra unei entităţi al cărei acţionar sau 
asociat este, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din 
actul constitutiv sau din statutul entităţii respective; 

4) faptul că este acţionar sau asociat al unei entităţi şi deţine singură controlul asupra 
majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor la entitatea respectivă, ca 
urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi ai entităţii. [1] 

Situaţii financiare consolidate nu vor fi prezentate în situaţiile în care entitatea-mamă este o 
entitate-fiică în alt grup, a cărui entitate-mamă întocmeşte Situaţii financiare consolidate în 
conformitate cu noul Standard sau dacă toate entităţile - fiice sunt excluse din consolidare.  
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Pe lângă cazurile prevăzute în Legea contabilităţii şi raportării financiare, entitatea-mamă se 
scuteşte de obligaţia de întocmire a Situaţiilor financiare consolidate în cazul în care toate entităţile-
fiice sunt excluse din consolidare, caz explicat prin prevederile pct. 10 din Standardul Naţional de 
Contabilitate „Prezentarea Situaţiilor financiare consolidate”, adică o entitate se exclude din 
consolidare dacă părţile sociale ale sale sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare într-
o perioadă nu mai mare de 12 luni. [1] 

În componenţa Situaţii financiare consolidate vor fi incluse cinci acte:  
1) Bilanţul consolidat;  
2) Situaţia consolidată de profit şi pierdere;  
3) Situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu;  
4) Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar; şi  
5) Nota explicativă. [1] 

Bilanţul consolidat va prezenta valoarea totală (cumulativă) a elementelor similare din 
bilanţurile individuale ale entităţilor grupului, ţinându-se cont de ajustările specifice provenite din 
efectuarea etapelor de consolidare. 

Bilanţul consolidat, situaţia consolidată de profit şi pierdere şi nota explicativă sunt 
obligatorii, pe când situaţia consolidată a modificărilor capitalului propriu şi situaţia consolidată a 
fluxurilor de numerar au caracter de recomandare şi se întocmesc în funcţie de necesităţile 
informaţionale ale utilizatorilor. 

Scopul Situaţiilor financiare consolidate constă în prezentarea informaţiilor privind poziţia 
financiară, performanţa financiară, modificările capitalului propriu şi fluxurile de numerar la nivelul 
grupului de entităţi. 

Standardul prevede că etapele de întocmire şi prezentare ale Situaţii financiare consolidate sunt: 
1) efectuarea lucrărilor de consolidare a indicatorilor din situaţiile financiare 

individuale; 
2) completarea formelor Situaţiilor financiare consolidate; 
3) întocmirea notei explicative la Situaţiile financiare consolidate; 
4) aprobarea, semnarea şi prezentarea Situaţiilor financiare consolidate. 

Comunicarea financiară este un instrument extrem de important care permite entităţii 
economice să îşi gestioneze relaţiile externe prin intermediul informaţiilor financiare şi contabile, 
reuşind astfel să creeze o interconectare cu mediul extern prin furnizarea informaţiilor solicitate de 
părţile interesate, astfel încât nu este surprinzător faptul că găsirea mijloacelor de comunicare 
eficientă cu părţile interesate se numără printre priorităţile guvernanţei corporative şi, în acord cu 
acestea, un rol foarte important îl joacă comunicarea cu investitorii. Comunicarea financiară are 
rolul de a spori notorietatea companiei şi credibilitatea pentru a atrage potenţialii investitori. 
Comunicarea financiară se bazează atât pe transparenţă, cât şi pe credibilitate. Credibilitatea joacă 
un rol foarte important în lumina informaţiilor pe care entitatea le furnizează părţilor interesate, 
informaţii care trebuie să se încadreze în domeniul corectitudinii, realităţii, relevanţei şi coerenţei, 
astfel încât acestea să fie percepute ca fiind credibile de către părţile interesate 

Astfel, Standardul stabileşte caracteristicile calitative fundamentale ale Situaţiilor financiare 
consolidate (relevanţa şi reprezentarea exactă) şi caracteristicile calitative amplificatoare 
(comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea şi inteligibilitatea). 

Caracteristicile calitative fundamentale se caracterizează prin: 
a) relevanţa – prevede că informaţiile trebuie să fie importante pentru utilizatori şi să-i ajute 

să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, să confirme sau să corecteze 
evaluările anterioare ale acestora; 
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b) reprezentarea exactă – prevede că informaţiile prezentate în situaţiile financiare trebuie să 
fie complete, imparţiale şi fără erori. 

Caracteristicile calitative amplificatoare sânt: 
a) comparabilitatea – presupune că situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii 

comparative, aferente perioadei precedente, pentru toate elementele contabile raportate 
ale perioadei de gestiune curente, dacă standardele de contabilitate nu prevăd altfel; 

b) verificabilitatea – constă în asigurarea posibilităţii utilizatorilor de a verifica direct sau 
indirect informaţiile din situaţiile financiare; 

c) oportunitatea – presupune că informaţiile sânt disponibile utilizatorilor într-un timp util 
pentru a le influenţa deciziile; 

d) inteligibilitatea – prevede că informaţiile trebuie clasificate, caracterizate şi prezentate în 
mod clar şi concis. [1] 

De asemenea, reiterăm că Situaţiile financiare consolidate se întocmesc, se semnează, se 
prezintă şi se publică în acelaşi mod ca şi situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă, 
ţinându-se cont de ajustările semnificative care decurg din caracteristicile specifice ale Situaţiilor 
financiare consolidate. 

Situaţiile financiare consolidate se întocmesc pentru aceeaşi perioadă de gestiune ca şi 
situaţiile financiare individuale ale entităţii-mamă. 

Potrivit pct. 13 din Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare 
consolidate”, acestea se întocmesc în baza unor politici contabile uniforme pentru fapte economice 
asemănătoare în circumstanţe similare. În cazul în care o entitate inclusă în consolidare aplică alte 
politici contabile decât cele adoptate în Situaţiile financiare consolidate se efectuează ajustările 
corespunzătoare ale situaţiilor financiare individuale. 

 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
Prin intermediul Situaţiile financiare consolidate, managerii entităţii – mamă dispun de 

informaţii omogene pentru aprecierea gestiunii filialelor, indiferent de locul de implantare al 
acestora (pe teritoriul ţării sau peste hotarele statului analizat), de reglementările naţionale şi de 
sectorul de activitate. De asemenea, punerea în evidenţă a unor proceduri de consolidare, contribuie 
la crearea unui circuit informaţional care permite entităţii - mamă să: 

 stabilească obiective pentru fiecare entitate a grupului; 
 evalueze performanţele entităţilor din cadrul grupului şi să le compare; 
 efectueze sub-consolidări pe ramuri de activitate. 
 
CONCLUSIONS 
Ca o generalizare, se poate de menţionat că Situaţiile financiare consolidate trebuie să 

respecte principiile şi metodele de evaluare ale contabilităţii financiare specifice grupului, luându-se 
în vedere reglementările legale care impun un anumit număr de principii contabile aplicate de 
fiecare entitate din cadrul grupului, elementele legate de principiile reţinute pentru comunicare a 
grupului cu exteriorul şi cu organele de conducere a politicii grupului.  

 
Situaţiile financiare consolidate oferă informaţii utile la efectuarea unor analize particulare ce 

urmăresc: 
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 rezultatele obţinute pe ramuri de activitate, atunci când entităţile grupului desfăşoară 
activităţi de naturi diferite, astfel se poate pune în evidenţă contribuţia fiecărui sector de 
activitate la rentabilitatea globală a grupului; 

 rezultatele pe zone geografice; 
 evoluţia cifrei de afaceri şi a investiţiilor grupului; 
 evoluţia situaţiei financiare a grupului; 
 evoluţia rentabilităţii grupului în raport cu alte grupuri, etc. 
Situaţiile financiare consolidate, ale căror obiectiv constă în furnizarea de informaţii utile în 

luarea deciziilor, sunt considerate indispensabile atât pentru informarea internă, cât şi pentru 
informarea externă. 
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