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Cuvinte cheie 

 Teza de doctorat intitulată „Cercetare teoretico– aplicativă privind implementarea 

normelor contabile internaționale la nivelul companiilor cotate din Romȃnia” foloseşte 

următoarele cuvinte cheie: standarde internaționale de raportare financiară, sisteme 

contabile, indicele de comparabilitate a lui Gray, Testul Wilcoxon, indicatori financiari,  

situații financiare anuale individuale, companii cotate, cercetare teoretico– aplicativă, 

efectele implementării IAS/ IFRS,. 

 

  



Introducere  

Motivație şi definirea problemei 

Ca o consecinţă a fenomenului tot mai pronunţat de internaţionalizare a contabilităţii, 

calitatea informaţiilor financiar–contabile s–a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani. 

Creşterea acerbă a concurenţei, presiunea pusă de utilizatorii informaţiilor contabile asupra 

producătorilor şi nevoia de informaţii complete şi comparabile au dus la optimizarea 

procesului de comunicare financiară, făcând posibilă formarea unei baze pentru un limbaj 

internaţional comun. 

„Imaginea fidelă” universală, pe care utilizatorii de informaţii o solicită şi sistemele 

contabile ale lumii o oferă rămâne doar o expresie, întrucât  nu există un „adevăr contabil” 

atâta timp cât există diferite sisteme contabile ce depind de principii, norme sau reguli 

sensibile ce nu se pot schimba la discreția, la cerințele părților interesate și în funcţie de voința 

politică, necesitățile de evoluțiile economice sau de inventivitatea contabilităţii. 

Standardele au un rol important în sprijinirea competitivității companiilor europene pe 

piața mondială, ajutând la îmbunătățirea produselor și a serviciilor pe care le oferă, precum și 

la asigurarea accesului la piețele străine. Standardele favorizează intensificarea comerțului sau 

a serviciilor prin prisma scăderii asimetriilor dintre informațiile despre cerere și ofertă, în 

special în cazul comerțului transfrontalier. 

Raportarea financiară ar trebui să furnizeze informaţii utile pentru a fi prezentate 

potenţialilor investitori şi creditori şi altor utilizatori cu scopul de a face investiţii raţionale, de 

creditare şi deciziile similare. Informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles pentru cei care au o 

înţelegere rezonabilă a activităţilor economice şi de afaceri şi sunt dispuşi a studia informaţiile 

prezentate cu atenţia cuvenită . 

Apărut mult mai recent decât marile modele contabile
1
, modelul mondial îşi face rapid 

adepţi în toate ţările lumii, odată cu liberalizarea piețelor şi apariţia fenomenului de 

globalizare.  

Cu toate că raportarea financiară anuală a unei entități trebuie să prezinte o imagine 

corectă şi fidelă a informațiilor divulgate și a cifrelor prezentate, ȋn umbra scandalurilor 

                                                           
1
 În cartea sa „Fundamentele contabilităţii”, B. Colasse identifică 3 modele contabile contemporane ale 

întreprinderii. Ne referin aici la cele 2 mari modele stabilite de: modelul european – continental şi modelul anglo 

– saxon şi la modelul mondial – cel promovat de IASC/IASB. 

Modelul anglo–saxon foloseşte principiul true and fair view, iar utilizatorii de informaţi contabile sunt în 

special investitorii, actuali ori potenţiali. Modelul european–continental aplică principiul regularităţii iar 

utilizatorii sunt consideraţi parteneri (M. Albert, 1991), fiind managerii, asociaţii, creditorii şi debitorii entităţii 

sau statul. Aceste noţiuni vor fi tratate mai departe în prezenta lucrare. 



contabile, cum ar fi Enron, Parmalat sau Worldcom, acest prezentare fidelă a fost pusă la 

ȋndoială. 

Comisia Europeană a decis că standardele internaționale de raportare financiară să 

devină obligatorii de folosit pentru firmele care sunt listate la bursele de pe piețele de schimb 

europene.  

Această decizie de adoptare a IFRS a avut rolul de a crea transparență organizațională, 

cu scopul de a reduce asimetria de informații, incertitudinea, riscul și estimarea. În general, 

datorită acestei transparențe a informațiilor, se aşteaptă un cost mai scăzut al capitalului și 

lichidităților mai mari pe piață
2
. 

Cu toate că există studii
3
 care sugerează faptul că, ȋn ciuda schimbării standardelor de 

raportare, comportamentul profesioniştilor contabili şi a auditorilor privind practicile 

contabile creative este posibil să nu se schimbe, după adoptarea IAS/ IFRS şi pentru 

raportările anilor următori, este de aşteptat o reducere a practicilor contabile creative şi astfel 

o creştere a încrederii utilizatorilor în situațiile financiare prezentate de companii.  

Adoptarea IAS/ IFRS oferă mai multe informații complete pentru investitori, prin 

creşterea substanțială a comunicării financiare, şi astfel oferă siguranță investitorilor existenți 

şi celor potențiali.  

Prin identificarea și examinarea standardelor contabile care au generat cel mai mare 

impact economic asupra elementelor din situațiile financiare odată cu tranziția la IFRS, am 

ȋncercat să oferim răspunsuri asupra cauzelor care au determinat aceste modificări. 

Avȃnd ȋn vedere elementele de mai sus, lucrarea de față  adresează următoarea ȋntrebare 

de cercetare:  „Trecerea la Standardele Internaționale de Raportare Financiară a avut un 

efect semnificativ asupra datelor financiare prezentate ȋn situațiile financiare ale companiilor 

cotate la bursă din Romȃnia?”  

 

Obiective 

Pentru perioadele ȋncepȃnd cu ianuarie 2012, legislativul din Romȃnia a solicitat 

companiilor ale căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

să folosească pentru ȋntocmirea situațiilor financiare anuale individuale baza legislativă 

prevăzută ȋn Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Această decizie a fost luată 

ȋn ȋncercarea de a creşte comparabilitatea informațiilor la nivel internațional pentru 

                                                           
2
 Whittington, G. (2005). The adoption of International Accounting Standards in the European Union, 

European Accounting Rewiev, Vol. 01/2005 nr.14 (1), pg. 127-153. 
3
 A se vedea  de exemplu Nobes, 2006 sau Ball, 2006. 



companiile din Romȃnia şi vine ȋn ajutorul procesului de armonizare prin intermediul 

directivelor de drept european. Toate companiile listate au fost obligate să treacă la IFRS, ȋn 

acelaşi timp. 

Această evoluție vine ȋn continuarea procesului ȋnceput de Romȃnia ȋn anul 2006, cȃnd 

s–a prevăzut obligativitatea ȋntocmirii situațiilor financiare anuale consolidate conform IFRS, 

pentru companiile listate la bursă, un eveniment foarte important pentru raportarea financiară 

a țării. 

Decizie de aplicare a IAS/ IFRS şi pentru conturile anuale individuale a dorit sporirea 

comparabilității informațiilor şi astfel atragerea de noi investitori. 

Dacă ȋn 2006, decizia de implementare a standardelor internaționale a fost primită cu 

oarecare scepticism, putem spune că ȋn cazul situațiilor financiare individuale, companiile au 

fost mai pregătite din punct de vedere profesional şi al cunoştințelor ȋn ceea ce presupune 

cerințelor standardelor. 

 

Ca urmare a oportunităților de cercetare care au luat naştere din această tranziție de la 

normele romȃneşti la implementare a IAS/ IFRS, studiul contribuie la cunoaștere prin 

conectarea teoriei comportamentului organizațional cu contabilitate practică, într–o economie 

de tranziție, printr–un mod nou şi nu foarte cercetat anterior, în scopul de a obține o mai bună 

înțelegere a rolului contabilității în România.  

Studiul efectuat pe companii din România oferă o perspectivă deosebită și abordare 

nouă, deoarece România este o economie post–comunistă și astfel orientarea sa instituțională 

națională este semnificativ diferită față de originile anglo–saxone ale IFRS.  

România este, de asemenea, un membru mai nou a UE și astfel interacțiunea dintre 

moștenirea comunistă cu orientarea către piață permite o mai bună înțelegere a factorilor 

instituționali și economici care au modelat contabilitatea. 

Lucrarea de față profită de această ooprtunitate legislativă, avȃnd scopul de a analiza 

efectele schimbării din punct de vedere al informațiilor din situațiile financiare individuale, ȋn 

timpul tranziției obligatorii de la legislația romȃnească la cea propusă de IASB şi adoptată de 

UE.  

De asemenea, explorează efectele imediate ale adoptării obligatorii a IAS/ IFRS asupra 

situațiilor financiare individuale, datorate diferențelor semnificative ale reglementărilor 

contabile, folosind declarațiile de reconciliere prevăzute ȋn primele situații financiare 

ȋntocmite ȋn conformitate cu IFRS 1 – Aplicarea pentru prima oară a IFRS. 



Obiectivul principal este: Analiza efectelor asupra datelor din situațiile financiare 

anuale individuale ale companiilor cotate din Romȃnia simțite odată cu implementarea 

normelor contabile internaționale.  

 

Obiectivele secundare ale cercetării au fost identificate pe parcursul etapelor de studiu şi 

au ajutat la atingerea rezultatelor aferente obiectivului principal.  

Obiectivele secundare au decurs din dorința de poziționare a contabilității din Romȃnia 

pe harta internațională şi din analiza factorilor implicaţi în procesul de întocmire al 

raportărilor financiare, ţinând cont de principalii actori care interacţionează şi sunt influenţaţi 

de schimbarea normelor contabile. 

Obiectiv secundar 1: Analiza teoretică a principalelor sisteme contabile la nivel 

mondial.  

Obiectiv secundar 2: Identificarea proceselor de convergență internațională a 

contabilității la cadrul contabil propus de IASB. 

Obiectiv secundar 3: Prezentarea evoluției istorice şi a dezvoltării sistemului contabil 

național. 

Obiectiv secundar 4: Prezentarea reglementărilor contabile ce au marcat evoluția către 

adoptarea IAS/ IFRS. 

Obiectiv secundar 5: Analiza principalelor prevederi ale standardelor internaționale de 

raportare financiară cu privire la structura şi formatul situațiilor financiare individuale. 

Obiectiv secundar 6: Analiza principalelor prevederi ale standardelor internaționale de 

raportare financiară cu privire la politicile şi procedurile contabile. 

Obiectiv secundar 7: Analiza teoretică a importanței procesului de divulgare a 

informațiilor economico– financiare. 

Obiectiv secundar 8: Identificarea şi analiza teoretică a elementelor comunicate prin 

intermediul raportărilor financiare ȋntocmite conform IAS/IFRS. 

Obiectiv secundar 9: Analiza evoluției ȋn dinamică a activității prin prisma 

indicatorilor economico– financiari pentru perioadele pre şi post– adopție IAS/ IFRS. 

Obiectiv secundar 10: Investigarea efectelor adopției IAS/ IFRS asupra indicatorilor 

din situațiile financiare inițiale şi a celor retratate. 

Obiectiv secundar 11: Analiza indicelui de comparabilitate al informațiilor din 

situațiile financiare inițiale şi cele retratate pentru fiecare unitate statistică a eşantionului.  

  



Metodologia cercetării 

Contabilitatea recurge la metodologii de cercetare care aparţin ştiinţelor empirice, dar 

utilizează şi metodologii din ştiinţele teoretice, fiind un domeniu deschis cercetării 

fundamentale şi aplicative . 

Culegerea, prelucrarea şi comunicarea datelor din sfera de cunoaştere a contabilităţii 

este guvernată de un ansamblu de norme, principii, reguli şi proceduri. În acest mod, este 

posibilă soluţionarea optimă a problemelor de contabilitate, precum şi de obţinerea unor 

informaţii relevante, compatibile şi comparabile. 

Sursele de date pot fi împărțite în cinci surse de baze de informații: respondenți, situații 

similare, experimente, date primare și date secundare (Easterby–Smith et. al, 1996). 

Colecţia de date a început cu sursele de date secundare, pe baza cărora este construit 

cadrul teoretic.  

Am început cu lecturi din literatura de specialitate anterioară și actuală, care s–au 

dovedit a fi relevante la întrebarea noastră de cercetare, și ne–au oferit cunoștințele de 

termeni–cheie care ar trebui să fie abordaţi în studiu în continuare. În primul rând, am folosit 

căutarea asistată de calculatori şi am încercat să identificăm cuvinte cheie precum 

„standardele internaţionale de contabilitate”, „comunicarea economico– financiară”, 

„sisteme contabile”, „efectul implementării IFRS–urilor în companiile din România”, 

„standarde de contabilitate”, „situaţii financiare anuale”, „comparabilitate situații 

financiare”.  

Găsirea unor surse secundare exact specifice și relevante, în conformitate la întrebarea 

de cercetare aleasă a fost o activitate complexă, deoarece este un muncă grea a găsi în mod 

obiectiv aceeași temă tratată anterior. Dar au fost identificate surse secundare relevante și au 

fost incluse în teză. Ca şi criteriu de alegere a informaţiilor din sursele secundare de date, am 

ales să studiem cărţile şi articolele ştiinţifice cu numărul cel mai mare de citări, care asigură 

astfel notorietatea autorului citat şi certifică credibilitatea şi încrederea în date.   

Din punct de vedere teoretic, sursele de informaţii, atât din România cât şi cele 

internaţionale, (cărţi, articole, legislaţie) au fost valorificate, fiindcă s–a urmărit nevoia de 

raportări financiare diferenţiate pentru diferite categorii de întreprinderi, evoluţia contabilităţii 

prin prisma standardizării acesteia cu ajutorul unui referenţial contabil acceptat la nivel 

internaţional, precum şi individualizarea raportărilor financiare în cadrul întreprinderilor din 

România.  



Sursele primare de informaţii au presupus analiza datelor obţinute din comunicarea 

financiară a companiilor analizate (rapoarte de audit, rapoarte ale administratorilor, raportări 

anuale şi raportări periodice), iar sursele secundare de informaţii au fost utilizate pentru a 

confirma sau întări concluziile.   

Dintr–o cercetare practică întocmită în prealabil, alături de observarea tendinţelor şi a 

rezultatelor procesului de implementare a standardelor contabile în alte ţări ale Uniunii 

Europene, am dedus că efectele implementării standardelor internaţionale de contabilitate 

pentru întreprinderile din România implică mai multe segmente.  

Studiile empirice şi aspectele teoretice au fost combinate cu aspectele practice, pentru a 

obţine o succesiune continuă şi logică a cercetării, începând de la efectele la nivel personal, de 

mediu intern şi extern al companiei, şi până la efecte macro– economice. 

Prezenta lucrare se concentrează pe situațiile financiare ȋntocmite de companiile 

romȃneşti listate la Bursa de Valori Bucureşti, pentru a observa consecințele asupra evoluției 

indicatorilor economico– financiari a adoptării Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Metodologia cercetării pentru lucrarea de faţă este strâns legată de obiectivele de 

cercetat pe care ni le–am propus şi stabilit prin ipotezele de lucru. Instrumentele şi metodele 

de cercetare folosite sunt prezentate în fiecare subcapitol în parte, în funcţie de necesitatea şi 

designul cercetării. 

Ținȃnd cont de obiectivele propuse şi de datele colectate, cercetarea a fost structurată pe 

3 categorii. 

I. Pentru observarea dinamică a companiilor per totalul lor, am analizat comparativ 

diferențele generale ȋntre informațiile financiare din cele 2 perioade: pre– adopție IAS/IFRS 

(2010 şi 2011) şi post– adopție IAS/ IFRS (2012, 2013 şi 2014).  

Din cadrul rapoartelor financiare ale celor 28 de societăți comerciale lista la Bursa de 

Valori București am extras, respectiv am determinat prin calcule proprii, valorile aferente 

următorilor indicatori: Total active, Total datorii, Capital propriu, Cifra de Afaceri, Total 

venituri, Total cheltuieli, Rezultat net, Venituri din exploatare, Cheltuieli din exploatare, 

Cheltuieli cu amortizarea, Cheltuieli cu impozitul, Capital social subscris, EBITDA, EBIT, 

ROE, Marja de vȃnzări, Rata rentabilității economice, Rata resurselor consumate. 

Pentru evidențierea diferențelor apărute ca urmare a implementării IFRS, cu ajutorul 

eşantioanelor perechi, folosind ca şi referință ȋn analiză valoarea P  la nivelul fiecărei societăți 

comerciale, am determinat o medie a valorilor raportate în perioada 2010– 2011 pre– adopție 

și, respectiv, o medie a valorilor obținute în perioada 2012– 2014, după implementarea IFRS. 



 

II. Pentru a calcula dacă ȋntre valorile obținute conform retratării informațiilor contabile 

aferente anului 2011 există diferențe, şi cu scopul de a analiza dacă şi care sunt aceste 

diferențe ȋnregistrate valoric dintre datele din situațiile financiare obținute conform 

prevederilor naționale şi cele obținute sub IFRS, am calculat raportul dintre indicatorii 

obținuți din rapoartele inițiale (2011 RAS) şi cei retratați (2011 IFRS), folosind formula 

indicelui de comparabilitate a lui Gray: 

     
                    

            
, 

unde 

– IC reprezintă indicele de comparabilitate propus de Gray; 

 – Ind. Y RAS reprezintă fiecare din indicatorii anului 2011 prezentați conform tabelului 

de mai jos, tratați ȋn conformitate cu O.M.F.P. 3055/2009; 

– Ind. Y IFRS reprezintă fiecare din indicatorii anului 2011 prezentați conform tabelului de 

mai jos, retratați ȋn conformitate cu IFRS. 

 

Ȋn interpretarea rezultatelor, putem ȋntȃni 3 variante: 

–  există conservatorism dacă valorile indicelui de comparabilitate sunt mai mici decȃt 

0,95;  

– există neutralitate dacă valorile indicelui sunt cuprinse ȋntre 0,95 şi 1,05; 

– există optimism dacă valorile indicelui de comparabilitate sunt mai mari de 1,05. 

 

Utilizarea indicelui de comparabilitate este o metodă acceptată pentru a studia 

asemănările și deosebirile dintre situațiile financiare elaborate în conformitate cu diferite 

cadre de raportare, folosind datele furnizate ȋn situațiile financiare. Am ales această metodă de 

analiză pentru că este considerată una de ȋncredere, ȋntrucȃt datele de reconciliere sunt 

produse de companie și verificate de către auditori. A fost posibilă folosirea ȋn cercetarea 

noastră a indicilor prezentați datorită disponibilității datelor comparabile, obținute prin 

ȋntocmirea situațiilor financiare atât în conformitate cu RAS cȃt și în conformitate cu IFRS. 

Perioada studiată, de un an, o considerăm un avantaj, ȋntrucȃt am putut păstra toate celelalte 

variabile constante (situația macro– economică, evoluția pieței, poziționarea companiei pe 

piață şi relațiile cu stakeholderii).  

 



Folosind indicele de comparabilitate a lui Gray, am calculat nivelul de neutralitate,  

conservatorism sau cel de optimism care rezultă din rapoarte calculate şi am centralizat 

rezultatele pentru a fi folosite ȋn fundamentarea concluziilor.   

 

Ipotezele de lucru sunt: 

 

Pentru analiza indicatorilor financiari, ipotezele de lucru sunt următoarele: 

H1.IC1. Valoarea indicatorului Rata Rentabilității Capitalului Propriu nu a fost 

semnificativ afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară. 

H1.IC2. Valoarea indicatorului  Rata Rentabilității Activelor nu a fost semnificativ afectat 

de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC3. Valoarea indicatorului  Rata de ȋndatorare globală nu a fost semnificativ afectat 

de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC4. Valoarea indicatorului  Rata de Ȋndatorare a Capitalului nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

 

Pentru analiza indicatorilor contabili din bilanț şi din contul de profit şi pierdere, 

ipotezele de lucru sunt următoarele: 

H1.IC5. Valoarea indicatorului Total Active nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC6. Valoarea indicatorului Total Datorii nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC7. Valoarea indicatorului Capital propriu nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC8. Valoarea indicatorului Cifră de afaceri nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC9. Valoarea indicatorului Total venituri nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC10. Valoarea indicatorului Total cheltuieli nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC11. Valoarea indicatorului Rezultat net nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 



Ȋn condițiile ȋn care analiza Indicelui de comparabilitate oferă rezultate pe care le putem 

considera nesemnificative din punct de vedere al diferențelor ȋnregistrate ȋntre valorile 

obținute conform  normelor naționale şi cele retratate(adică dacă valoarea medianei indicelui 

de comparabilitate calculat pentru fiecare element ȋn parte nu aparține intervalului [0,95, 

1,05]), am folosit mai departe Testul Wilcoxon. De asemenea, am folosit acest test şi pentru a 

verifica şi ȋntări concluziile obținute prin calcului Indicelui de comparabilitate. 

Testul Wilcoxon este un test non parametric bivariat şi permite analiza ȋntre grupuri sau 

analiza a 2 eşantioane perechi. 

Testul Wilcoxon permite studiul comparativ ȋntre 2 valori corelate, pentru a ȋncerca să 

se determine mărimea diferențelor dintre rezultate. Testul are avantajul de a se aplica pentru 

eşantioane mai mici de 30 şi identifică diferența dintre variabile măsurate ale aceloraşi 

respondenți. Rezultatele cu 0 sunt excluse din calcului numărului valorii critice, iar valoarea 

critică se obține din Tabelul Wilcoxon signed rank
4
.  

Ipoteza nulă pentru Testul Wilcoxon este:  

H0W: Nu există diferențe semnificative ȋntre valorile analizate. 

Iar ipoteza alternativă: 

H1W: Există diferențe semnificative ȋntre valorile analizate. 

 

III. Pentru a observa ȋn detaliu efectele retratării informațiilor asupra companiilor, am 

analizat ȋn detaliu, folosind indicele de comparabilitate, nivelul de neutralitate, conservatorism 

sau optimism pe care fiecare din companiile din eşantion l–a ȋnregistrat conform situațiilor 

financiare retratate. 

 

Pe parcursul lucrării am urmărit confirmarea (validarea) sau infirmarea (invalidarea) 

ipotezelor stabilite şi am tras concluzii pentru fiecare ȋn parte. 

Lucrarea conține cercetare teoretică şi cercetare empirică.  

Metodele de cercetare pe care le–am folosit ȋn procesul de atingere a obiectivelor 

propuse au fost atȃt de tip calitativ, cȃt şi de tip cantitativ.  

Pentru a construi baza de date necesară analizei, am ales un eşantion format din 28
5
 de 

companii alese aleatoriu din baza de date a Bursei de Valori. Am urmărit ca şi condiții  

esențiale următoarele: 

– companiile să fie ȋnființate şi cotate la bursă ȋnainte de anul 2010; 

                                                           
4
 www.real-statistics.com/wilcoxon-signed-ranks-table/. 

5
 Mărimea inițială a eşantionului a fost de 35 de entități, ȋnsă ȋntrucȃt companiile au fost alese aleatoriu, ȋn 

urma aplicării condițiilor esențiale pentru ca studiul să fie relevant, 7 au fost excluse. 



– să nu fie societăți de investiții financiare, societăți de asigurare, asigurare– 

reasigurare şi reasigurare sau bănci; 

– să fie cotate la bursă pe toată perioada supusă analizei
6
; 

– să nu fie absorbite, aflate ȋn faliment, lichidare sau dizolvare; 

– să nu fi aplicat standardele internaționale IAS/ IFRS pentru situațiile financiare 

individuale ȋnainte sau după anul de referință 2012
7
. 

 

Am testat conformitatea eşantionului prin verificarea fiecărei companii componente ȋn 

ceea ce priveşte alinierea la IFRS. Deși existența unui raport de audit calificat fără rezerve 

reprezintă o confirmare evidentă a respectării referențialului IAS/IFRS, aceasta nu înseamnă 

că firmele sunt întotdeauna conforme atunci cȃnd primesc un raport de audit curat. Astfel, ȋn 

acest studiu, am luat ȋn considerare nivelul de conformare cu trecerea la IAS/ IFRS cu ajutorul 

unei Disclosure list, prin studierea IFRS1– Aplicarea pentru prima dată a IFRS și prin 

compararea rapoartelor ȋntocmite ȋn anul 2013 pentru exercițiul financiar 2012 cu o listă de 

validare.  

 

Nr. Disclosure list Da Nu 

D1. 
Declarație explicită de conformitate cu 

IFRS 

Opțiune validă, 

compania este inclusă 

ȋn eşanion. 

Opțiune invalidă, 

compania este exclusă 

din eşantion dacă şi 

celelale opțiuni sunt 

invalide. 

D2. 

Prezentarea elementelor poziției 

financiare pentru anul fiscal ȋncheiat 

2012 ȋntocmite conform  IFRS  

Opțiune validă, 

compania este inclusă 

ȋn eşantion. 

Opțiune invalidă, 

compania nu este 

inclusă ȋn eşantion. 

D3. 

Prezentarea elementelor  contului de 

rezultate pentru anul fiscal ȋncheiat 

2012 ȋntocmit conform  IFRS  

Opțiune validă, 

compania este inclusă 

ȋn eşantion. 

Opțiune invalidă, 

compania nu este 

inclusă ȋn eşantion 

D4. 

Prezentarea reconcilierii poziției 

financiare ȋntocmite conform 

standardelor romȃneşti de contabilitate 

cu IFRS pentru anul fiscal ȋncheiat 

2011 

Opțiune validă, 

compania este inclusă 

ȋn eşantion. 

Opțiune invalidă, 

compania nu este 

inclusă ȋn eşantion 

D5. 

Prezentarea reconcilierii contului de 

rezultate ȋntocmit conform  

standardelor romȃneşti de contabilitate 

cu IFRS pentru anul fiscal ȋncheiat 

2011 

Opțiune validă, 

compania este inclusă 

ȋn eşantion. 

Opțiune invalidă, 

compania nu este 

inclusă ȋn eşantion 

D6. Prezentarea ȋn Raportul anual a Opțiune validă, Opțiune invalidă, 

                                                           
6
  Acest lucru este esențial pentru consistența bazei legale ȋn care au fost ȋntocmite situațiile financiare şi 

astfel pentru comparabilitatea datelor financiar– contabile.  
7
 Literatura de specialitate face referire la aceste societăti ca fiind early adopters sau late adopters.  



standardelor aplicate pentru ȋntocmirea 

situațiilor financiare individuale 

conform IAS/ IFRS 

compania este inclusă 

ȋn eşantion. 

compania nu este 

inclusă ȋn eşantion 

 

Tabel 1  Listă de selecție a companiilor pe baza informațiilor divulgate 

Sursă: prelucrare proprie 

 

 

Pentru o analiză optimă, am folosit informațiile disponibile de pe site–ul Ministerului 

Finanțelor Publice (www.mfinante.ro), site–ul Bursei de Valori Bucureşti (www.bvb.ro) şi 

Situațiile financiare, Rapoartele de audit şi Rapoartele anuale disponibile pe site–ul fiecărei 

societăți parte a analizei. 

Perioada principală pe care am studiat–o se referă la anul retratat 2011, iar acest lucru 

elimină influența diferențelor cauzate de perioade de timp diferite, pentru că analizează pentru 

aceelaşi an fiscal ambele referențiale contabile
8
. 

 

 

Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 

 

Analiza la nivel internațional a sistemelor contabile a reprezentat punctul de plecare ȋn 

studiul pe care l–am ȋntreprins. 

Ȋn Capitolul 1. Abordări teoretice privind sistemele contabile la nivel mondial, am 

analizat din punct de vedere teoretic clasificarea sistemelor contabile prin identificarea, pe de 

o parte, a diferenţelor ce apar între sisteme, şi pe de altă parte, prin identificarea cauzelor care 

au condus la aceste diferenţe. 

Factorii cei mai importanți care explică diferențele în contabilitate și ȋn prezentarea 

conturilor sunt sistemul juridic, forma de proprietate şi metodele de finanțare a companiilor şi 

fiscalitatea, ȋnsă fiecare contabilitate naţională în parte are un specific.  

Cercetarea teoretică a continuat cu analiza celor 3 sisteme contabile tradiționale 

(sistemul continental– francez, sistemul anglo– saxon şi US– GAAP–urile) şi apoi cu analiza 

noului model mondial. 

Modelul continental – francez este caracterizat de o formă statică. Cu toate că piața este 

cea care serveşte ca mod de reglementare, statul intervine activ pentru a urmări modalitatea de 

distribuire a veniturilor. Reglementările contabile franceze sunt bazate pe un set de reguli 
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 Studiul de caz porneşte de la premisa că datele şi informaţiile puse la dispoziţie de managementul 

companiilor şi analizate de noi ȋn sursele consultate sunt corecte şi complete şi că reprezentanţii companiilor au 

furnizat toate datele şi informaţii esenţiale şi relevante în ceea ce priveşte activitatea societăţilor. 

http://www.bvb.ro/


formale, rigide și ierarhice. Principalele surse ale dreptului contabil sunt legile și 

regulamentele
9
 judiciare și academice.  

În modelul anglo–saxon, cunoscut pentru faptul că favorizează expertiza, dezvoltarea de 

standarde de contabilitate a fost în mod tradițional încredințată profesiei contabile. Aceasta 

are motivaţie în faptul că specialiştii sunt familiarizați cu problemele de contabilitate și cu 

cele pe care le întâmpină în activitatea de zi cu zi, indiferent dacă aceștia sunt angajați, liberali 

sau cadre universitare
10

, astfel ei sunt în măsură să elaboreze standarde de contabilitate și de a 

face față la creșterea complexității problemelor de rezolvat.   

Țările anglo–saxone au dezvoltat o tradiție legală pe bază de utilizare. Prin urmare, 

contabilitatea anglo–saxonă nu este supusă standardizării deosebit de largi. 

Deşi reglementările contabile diferă, ȋn context internațional, sistemul contabil anglo– 

saxon şi cel al SUA sunt ȋn mare parte similare, avȃnd ca punct de plecate aceleaşi principii. 

De exemplu, normele de raportare financiară sunt separate de normele fiscale ȋn ambele 

sisteme, spre deosebire de sistemul continental. Astfel, putem spune că normele fiscale au o 

influență mică asupra raportării financiare. 

Ca și multe alte țări de drept comun, guvernul Statelor Unite nu stabilește în mod direct 

standardele de contabilitate. SUA a privit controlul, normele contabile şi necesitatea aplicării 

acestora diferit față de celelalte sisteme contabile.  

Principiile contabile ale US– GAAP se bazează pe cȃteva ipoteze de bază
11

: raportarea 

financiară trebuie să fie utilă ȋn a prezenta potențialilor investitori şi creditorilor situația 

companiei, resursele şi performanța acesteia pentru a lua decizii financiare optime;  compania 

o să ȋşi desfăşoare activitatea ȋn exerciții financiare clar stabilite,dar ȋn mod continuu şi 

permanent; separarea activității companiei de proprietari, concomitent cu separarea veniturilor 

şi a cheltuielilor comerciale de cele personale. 

 

Ȋn continuare, am făcut trecerea de la sistemele contabile aplicabile la nivel mondial la 

sistemul național, subliniind ȋn special componentele referențialului IAS/ IFRS. 

Capitolul 2 Sistemul contabil național al companiilor necotate şi cotate din Romȃnia 

tratează din punct de vedere teoretic cadrul contabil național din punctul de vedere al 
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 De exemplu Codul de Comerț sau Planul General de Conturi. 

10
 Chantiri–Chaudemanche, R. & Kahloul, A. (2010). The actors of international accounting standard–

setting: an epistemic community? Crises et nouvelles problématiques de la Valeur, Nice, disponibil la 

http://hal.archives–ouvertes.fr/hal–00479522/fr/. 
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entităților cotate şi a celor necotate. Scopul capitolului este de a evidenția locul companiilor ȋn 

Romȃnia şi criteriile care se aplică ȋn contabilitatea națională. 

Primul subcapitol tratează companiile necotate (microentitățile, entitățile mici şi 

entitățile mijlocii şi mari) şi caracteristicile principale ale acestora, din punct de vedere 

particularităților.  

La nivel internaţional, multe țări au sisteme de raportare financiară diferenţiată pentru 

companiil necotate, față de cele cotate. Este şi cazul Romȃniei, unde în procesul de divulgare 

al informaţiilor financiar– contabile obligatorii, întreprinderile aplică reglementările naţionale 

prevăzute de O.M.F.P. nr. 1802/2014 în ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale. Chiar 

dacă, ȋn principiu, raportările financiare ar trebui folosite de toți stakeholderii entității, putem 

afirma cu certitudine că principalul utilizator extern al informaţiilor din situaţiile financiare 

ale întreprinderilor mici şi mijlocii este statul, care îndeplineşte funcţiile de colectare a 

impozitelor şi de distribuire a veniturilor. Acest lucru este ȋntărit şi de faptul că, întrucât în 

România se păstrează un anumit secret asupra informaţiilor şi a rezultatelor economico– 

financiare obţinute, solicitarea ca o întreprindere să comunice informaţii către parteneri nu 

este uzual întâlnită. 

Ȋn privința raportării diferențiate, ȋn jurul anului 2010 a existat un proiect referitor la 

implementareai Standardelor Internaționale de Raportare Financiară pentru IMM–uri, aşa cum 

au fost ele emise de IASB, care ȋnsă a fost abandonat, ȋntrucȃt legislația națională a devenit tot 

mai conformă cu Directivele Europene. 

Al doilea subcapitol analizează companiile ale căror valori mobiliare sunt admise spre 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Am dorit să analizăm reperele legislative şi direcțiile 

convergență la IAS/IFRS care au avut loc ȋn Romȃnia. Introducerea şi adoptarea IAS/IFRS la 

nivel național a avut loc în mai multe etape, începând cu anii `90, odată cu liberalizarea pieţei, 

cu schimbarea sistemului politic şi cu tranziţia la o economie de piaţă. 

 

Ȋn cadrul lucrării am tratat aceste etape importante ȋn evoluția reglementărilor naționale 

şi normalizarea acestora cu cadrul internațional, ȋnsă cel mai mult ne–am axat pe momentul 

macat de apariția O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale 

căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor 

Internaționale de Raportare şi a O.M.F.P. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor 

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile 

societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată. 



Procesul de tranziție la IFRS pentru situațiile financiare individuale ale societăților ale 

căror valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată poate fi restȃns 

conform figurii următoare: 

 

Figură 1  Procesul de tranziție la IFRS a companiilor cotate 

Sursă: prelucrare autoare 

 

 

 

Mai departe, pentru a putea ȋndeplini obiectivele stabilite, am analizat ȋn amănunt 

normele internaționale aplicabile companiilor cotate din Romȃnia. 

Ȋn Capitolul 3 Standardele Internaționale de Contabilitate cu efect asupra Situațiilor 

Financiare Anuale am tratat aspectele principale ale referențialului internațional. 

Obiectivul acestui demers a fost aprofundarea teoretică a Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară privind structura şi formatul Situațiilor Financiare Anuale şi a celor 

privind politicile şi procedurile contabile. Prin examinarea acestor norme internaționale, am 

creat o bază teoretică fundamentată pentru observarea efectelor din partea aplicativă a lucrării.  

Am analizat teoretic cerințele solicitate de standardul IAS 1 privind descrierea 

modalității de prezentare a situațiilor financiare, prin oferirea unor recomandări ȋn ceea ce 

priveşte formatul şi minimul de cerințe pe care bilanțul, situația veniturilor şi a cheltuielilor, 

situația modificării capitalurilor proprii şi notele explicative la politicile contabile folosite 

trebuie să le prezinte. Am continuat cu IAS 7, care prevede prezentarea obligatorie a 



fluxurilor de trezorerie pe 3 categorii: din activități de exploatare, din activități de investire şi 

din activități de finanțare. 

Tratarea Standardelor privind politicile şi procedurile contabile a avut ca scop 

identificarea prevederilor din standarde cu efecte ȋn ceea ce priveşte prima aplicare a IFRS, 

imobilizările corporale, imobilizările necorporale, investițiile imobiliare, deprecierea 

activelor, stocurile, veniturile şi altele.  

 

Pentru a putea cuantifica efectele implemetării referențialului internațional asupra 

raportărilor, am descris indicatorii contabili din situațiile financiare, care sunt cei mai afectați 

de aplicarea IFRS şi de retratarea informațiilor. 

Capitolul 4. Principalii indicatori comunicați prin intermediul rapoartelor financiare 

ȋntocmite conform IAS/IFRS a tratat ȋn profunzime importanța procesului de comunicare 

economico– financiară. 

Comunicarea reprezintă modul în care managementul informează stakeholderii entității, 

despre „sănătatea financiară” a companiei şi despre deciziile care au fost luate, despre 

strategiile sau perspective viitoare de dezvoltare. Părţile interesate, în special investitorii, 

folosesc aceste comunicări financiare emise de companii pentru a analiza datele financiare, în 

scopul fundamentării viitoarelor procese economico– decizionale în legătură cu firma. 

Principalele decizii economice sunt sintetizate mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figură 2  Deciziile economice
12

 

Ȋn cea de–a doua secțiune, am abordat Situațiile financiare anuale ȋntocmite conform 

IFRS.  
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IFRS solicită ȋn ȋntocmirea şi prezentarea situațiilor financiare oferirea de informații 

exacte, oportune şi cuprinzătoare, iar acest lucru tinde să facă raportările mai uşor de ȋnțeles 

pentru investitori companiei, fără a fi nevoie să solicite şi alte surse de informații. 

Convergența cu IAS/ IFRS a îmbunătățit comparabilitatea situațiilor financiare atȃt în 

Romȃnia, cȃt şi ȋn alte țari din Uniunea Europeană, prin existența aceluiași standard de 

raportare, în temeiul unei piețe economice unice.  

Bilanțul întocmit în conformitate cu IFRS tinde să fie mai util datorită aspectul său, 

precum și al coerenței. Ingineriile economice (de exemplu prin crearea de rezerve ascunse) nu 

mai sunt permise în conformitate cu IFRS, iar situațiile financiare devin orientate mai mult 

spre acționari. Referențialul internațional nu solicită folosirea unui format standard pentru 

prezentarea bilanțului, considerȃnd că entitățile ȋşi cunosc mai bine specificul activităților şi 

astfel pot să stabilească o structură personalizată, se solicită prezentarea cȃtorva elemente 

minime. 

Ȋn ceea ce priveşte Contul de profit şi pierdere, nici ȋn acest caz referențialul 

internațional nu obligă la utilizarea unei structuri şi a unui format standard, ci prezintă un 

format minim de elemente de prezentat: venituri, costuri de finanțare, cheltuieli cu impozitul, 

cota–parte din profitul sau pierderea aferent(ă) entităților asociate și asocierilor în participație, 

contabilizată prin metoda punerii în echivalență. Alegerea şi prezentarea celorlalte elemente 

este lăsată la liberul raționament al celor care ȋntocmesc situațiile financiare, ȋn funcție de 

caracteristicile activității. Este totuşi solicitată o prezentare relevantă şi semnificativă, pentru 

ȋnțelegerea performanței financiare a companiei.  

Capitolul a continuat cu o scurtă prezentare a 2 din indicatori de performanță care nu 

sunt prevăzuți sau solicitați ȋn vreun standard referitor la oferirea de informații: EBITDA 

(Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization), care  măsoară performanța 

economică a companiei pentru perioada respectivă, arătȃnd excedentul generat de modul ȋn 

care au avut lor operațiunile din exploatare şi EBIT (Earning Before Interest and Tax) 

măsoară performanța economică a activității de exploatare, ȋnsă ia ȋn considerare şi 

deprecierea şi amortizarea suferite de factorii de producție. 

 

 

Ultimul capitol al lucrării, Capitolul 5 Evaluarea efectelor implementării normelor 

internaționale IAS/ IFRS ȋn cadrul companiilor cotate din Romȃnia a fost consacrat 

cercetării aplicative. 



Pentru a putea compara şi susține rezultatele obținute prin studiul efectuat de noi, am 

făcut mai ȋntȃi o scurtă recenzie a literaturii de specialitate ȋn ceea ce priveşte studii relevante 

efectuate atȃt la nivel internațional (Niskanen, Kinnunen şi Kasanen 2000; Jermakowicz 

2004; Ormrod şi Taylor 2004, Van Tendeloo şi Vanstraelen 2005; Bertoni și De Rosa 2006; 

Horton şi Serafeim 2006; Aisbitt 2006; Callao, Jarne şi Lainez 2007), cȃt şi la nivel național 

(Păşcan şi Ţurcaş 2012; Colbu 2013; Munteanu, Brad, Ciobanu şi Dobre 2014; Istrate 2014).  

 

Prin partea practică, am ȋncercat să plecăm de la considerente generale şi să ajungem la 

elementele aprofundate.  Demersul ȋntreprins a fost reprezentat de analiza per ansamblu, de la 

mare (perioada de 5 ani aferentă anilor pre– adopție şi post– adopție), la intermediar  

(indicatorii financiari şi indicatorii contabili per total eşantion) şi apoi la mic (informațiile 

financiare retratate pentru fiecare companie aparținȃnd eşantionului).  

 

I. Ȋn prima parte a analizei noastre ne–am concentrat asupra diferențelor existente ȋntre 

cele 2 perioade de analiză: pre– IFRS şi post– IFRS petru indicatorii prezentați ȋn 

metodologie.  

Prin calcului valorii medii a rezultatelor economico– financiare şi analiza valorii P
13

, am 

centralizat rezultatele conform tabelului:  

 

 
Indicator 

Nu există diferențe 

semnificative 

Există diferențe 

semnificative 

1 Total active X  

2 Total datorii X  

3 Capital propriu X  

4 Cifra afaceri  X 

5 Total venituri X  

6 Total cheltuieli  X 

7 Rezultat net X  

8 Venit exploatare  X 

9 Cheltuieli din exploatare  X 

10 Cheltuieli cu amortizarea X  

11 Cheltuieli cu impozitul X  

12 Capital social X  

13 EBITDA X  

14 EBIT X  

15 ROA X  

16 Resurse consumate X  

 Frecvență 75 % 25 % 

 

                                                           
13

 Am considerat un prag de semnificație  α=0,05. 



Din datele analizate mai sus, putem confirma faptul că per total, pe ȋntreaga perioadă de 

analiză (anii 2010 şi 2011 = pre– adopție şi anii 2012, 2013 şi 2014 = post– adopție) nu există 

diferențe semnificative din punct de vedere static pentru indicatorii observați. Cu alte cuvinte, 

modelul statistic folosit nu a ȋnregistrat variații semnificative care să genereze o fluctuație a 

liniarității datelor pentru cele 2 perioade de timp luate ȋn calcul. 

 

II. Ȋn subcapitolul Analiza comparativă a situațiilor financiare anuale inițiale şi 

retratare, am putut identifica 2 categorii de variabile de comparație.  

– Valorile absolute (indicatorii contabili), rezultate din diferențele nominale ale celor 2 

referențiale contabile, care au legătură directă cu cei care au ȋntocmit situațiile financiare 

retratate şi cu utilizatorii interni ai companiei. Din punctul de vedere al utilizatorilor interni, 

considerăm că impactul retratării este mai profund, această trecere la referențialul 

internațional avȃnd puternice implicații nu numai asupra activității firmei, dar şi asupra 

profesionalismului şi cunoştințelor celor direct implicați, iar cunoaşterea informațiilor 

complete şi relevante este un element care ȋi ajută ȋn fundamentarea direcției viitoare a 

companiei; 

– Valorile relative (indicatorii economico– financiari) rezultați din interpretarea 

situațiilor financiare, care folosesc celorlalte categorii de utilizatori ai informației, pentru care 

sumele ȋn valori numerice nu au importanță. Considerăm că aceşti utilizatori preferă 

informații pentru a decide cum să ȋşi raporteze acțiunile ȋn relație cu firma, şi că valorile 

nominale nu le dau informațiile transparente şi oportune de care au nevoie.  

 

II.A. Din cadrul raportărilor financiare ale celor 28 de companii, am determinat prin 

calcule proprii valorile obținute conform referențialului național şi valorile obținute prin 

retratare conform IAS/ IFRS  pentru următorii indicatori: 

 

 Indicator Formulă de calcul Interpretare 

1 
ROE (Return On 

Equity) 

            

                  
 

ROE măsoară rata de rentabilitate a 

capitalului propriu. Măsoară eficiența unei 

firme la generarea de profit din fiecare 

unitate de capitaluri proprii şi arată cât de 

bine o companie foloseşte investițiile 

pentru a genera creșterea veniturilor. 

2 
ROA (Return on 

Assets)/ 

            

            
 

Rentabilitatea activelor arată relația dintre 

rezultate și baza de active deținute de 



(Rentabilitatea 

activelor) 

companie. Cu cȃt valoarea acesteia este 

mai mare, cu atȃt indicatorul are o valoare 

optimă. Aceasta se datorează faptului că 

un raport mai mare indică faptul că 

societatea poate obține rezultate mari în 

comparație cu baza sa de active, ceea ce 

ȋnseamnă o folosire eficientă a capitalului 

de lucru. 

3 
Rata de ȋndatorare 

globală (RȊG) 

             

            
 

Rata datoriilor totale raportate la activele 

totale este utilizată pentru a descrie 

ponderea „banilor altora” ȋn totalul 

pretențiilor legate de activele companiei. 

Cu cȃt această rată este mai mare, cu atȃt 

riscul asumat de către creditori este mai 

mare
14

. 

4 
DER (Debt to 

Equity Ratio)  

             

                  
 

Indicatorul este poate unul din cele mai 

importante rapoarte de adecvare a 

capitalului
15

. Indicatorul reprezintă o 

măsură de risc a companiei şi se referă la 

sănătatea financiară a acesteia, exprimȃnd 

valoarea relativă a datoriilor care se 

regăsesc ȋn captal. Indicatorul este optim 

cu cȃt valoarea rezultată este mai mică. 

 

Ipoteza alternativă pentru cercetare este : 

H1.IC1. Valoarea indicatorului Rata Rentabilității Capitalului Propriu nu a fost 

semnificativ afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară. 

H1.IC2. Valoarea indicatorului  Rata Rentabilității Activelor nu a fost semnificativ afectat 

de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC3. Valoarea indicatorului  Rata de ȋndatorare globală nu a fost semnificativ afectat 

de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC4. Valoarea indicatorului  Rata de Ȋndatorare a Capitalului nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru testul Wilcoxon, ipoteza nulă de cercetare este:  

 Ipoteza nulă: H0.W1: Nu există diferențe semnificative ȋntre valorile analizate. 

Şi alternativ,  

H1.W1: Există diferențe semnificative ȋntre valorile analizate. 
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 http://www.goldring.ro/gradul-de-indatorare-teorie.html 
15

 http://www.managementstudyguide.com/debt-to-equity-ratio.htm 



Pentru fiecare dintre cei 4 indicatori financiari propuşi, am calculat indicele de 

comparabilitate cu ajutorul valorilor obținute din situațiile financiare ȋntocmite pentru anul 

2011, conform celor 2 referențiale. Am măsurat frecvența poziționării indicelui ȋn unui din 

cele 3 intervale propuse de Gray şi pe baza celei mai mari frecvențe, am concluzionat efectul 

retratării informațiilor conform IFRS. 

  

Influența implementării IAS/ IFRS asupra Ratei Rentabilității Capitalului Propriu  

Din rezultatele analizei, am obținut de asemenea 2 valori pentru testul unilateral dreapta 

(9 companii) şi respectiv pentru testul unilateral stȃnga (8 companii). Astfel, putem observa că 

abaterea la stȃnga şi abaterea la dreapta față de zona de neutralitate au valori semnificative, 

cumulat reprezentȃnd 17 companii din 28 (60,71%). Astfel, putem spune că entitățile au simțit 

o variație a Ratei rentabilității capitalurilor odată cu retratarea informațiilor conform 

referențialului internațional.  

Ȋntrucȃt am putut confirma ipoteza, ȋnsă nu am putut afirma cu certitudine dacă 

eşantionul ales a simțit variații semnificative ȋn ceea ce priveşte retratarea Ratei rentabilității 

capitalurilor, am procedat la efectuarea Testului Wilcoxon, care a confirmat că ȋntre cele 2 

valori analizate nu există diferențe semnificative. 

Concluzii indicator: 

– Valoarea mediană a indicatorului ROE este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd 

valoarea de 1,0032.  

– Ȋntrucȃt numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate conform Indicelui de 

comparabilitate nu este majoritar (39,28%), nu putem spune că este o valoare reprezentativă 

pentru a putea trage concluzii cu privire la efectele retratării indicatorului; 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza nulă ce cercetare, respectiv că nu există diferențe semnificative ȋntre cele 2 valori 

analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

ROE, companiile analizate nu au simțit o variație semnificativă odată cu retratarea 

informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile 

conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra Ratei Rentabilității Activelor 



Din rezultatele analizei, am obținut de asemenea 2 valori pentru testul unilateral dreapta 

(11 companii) şi respectiv pentru testul unilateral stȃnga (6 companii). Eşantionul de companii 

care are valoarea indicelui de comparabilitate abătut spre stȃnga sau spre dreapta față de zona 

de neutralitate ȋl excede pe cel al companiilor aparținȃnd intervalului [0,95, 1,05]. 17 

companii din 28 (60,71%) aparțin zonei de optimism şi zonei de conservatorism conform 

interpretării lui Gray.  

Ȋntrucȃt am putut confirma ipoteza referitoare la mediană, ȋnsă nu am putut afirma cu 

certitudine dacă eşantionul ales a simțit variații semnificative ȋn ceea ce priveşte retratarea 

Ratei de rentabilitate a activelor, am procedat la efectuarea Testului Wilcoxon, care a 

confirmat că ȋntre cele 2 valori analizate nu există diferențe semnificative. 

Concluzii indicator: 

– Valoarea mediană a indicatorului ROA confirmă ipoteza alternativă de cercetare, ȋn sensul 

că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 1,0197.  

– Ȋntrucȃt numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate conform Indicelui de 

comparabilitate nu este majoritar (39,28%), nu putem spune că este o valoare reprezentativă 

pentru a putea trage concluzii cu privire la efectele retratării indicatorului; 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza nulă ce cercetare, respectiv că nu există diferențe semnificative ȋntre cele 2 valori 

analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

ROA, companiile analizate nu au simțit o variație semnificativă odată cu retratarea 

informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile 

conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra Ratei de Ȋndatorare Globală 

Din rezultatele analizei ȋntreprinse mai sus, am obținut de asemenea 2 valori pentru 

testul unilateral dreapta (3 companii) şi respectiv pentru testul unilateral stȃnga (11 companii). 

Eşantionul de companii care are valoarea indicelui de comparabilitate abătut spre stȃnga sau 

spre dreapta față de zona de neutralitate reprezintă jumătate din numărul total al companiilor 

analizate.   

Ȋntrucȃt am putut confirma ipoteza referitoare la mediană, ȋnsă nu am putut afirma cu 

certitudine dacă eşantionul ales a simțit variații semnificative ȋn ceea ce priveşte retratarea 

Ratei de ȋndatorare globală, am procedat la efectuarea Testului Wilcoxon, care a infirmat 

faptul că ȋntre cele 2 valori analizate nu există diferențe semnificative. 



Concluzii indicator: 

– Valoarea mediană a indicatorului RȊG confirmă ipoteza alternativă de cercetare, ȋn sensul 

că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 0,9890. 

– Deoarece companiile din zona de neutralitate reprezintă 50% din totalul eşantionului, nu 

putem spune că este o valoare reprezentativă pentru a putea trage concluzii cu privire la 

efectele retratării indicatorului. 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza alternativă de cercetare, respectiv că există diferențe semnificative ȋntre cele 2 valori 

analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

RȊG, companiile analizate au simțit o variație semnificativă odată cu retratarea informațiilor 

financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile conform IAS/ 

IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra Ratei de Ȋndatorare a Capitalului 

Din rezultatele analizei ȋntreprinse mai sus, am obținut de asemenea 2 valori pentru 

testul unilateral dreapta (4 companii) şi respectiv pentru testul unilateral stȃnga (12 companii). 

Eşantionul de companii care are valoarea indicelui de comparabilitate abătut spre stȃnga sau 

spre dreapta față de zona de neutralitate ȋl excede pe cel al companiilor aparținȃnd intervalului 

[0,95, 1,05]. 16 din cele 28 de companii analizate aparțin fie zonei de optimism, fie zonei de 

conservatorism conform interpretării lui Gray.  

Ȋntrucȃt am putut confirma ipoteza referitoare la mediană, ȋnsă nu am putut afirma cu 

certitudine dacă eşantionul ales a simțit variații semnificative ȋn ceea ce priveşte retratarea 

Ratei de Ȋndatorare a Capitalului, am procedat la efectuarea Testului Wilcoxon, care a 

infirmat faptul că ȋntre cele 2 valori analizate nu există diferențe semnificative. 

Concluzii indicator: 

– Valoarea mediană a indicatorului Ratei de Ȋndatorare a Capitalului este confirmă ipoteza 

alternativă de cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd 

valoarea de 0,9775.  

– Ȋntrucȃt numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate conform Indicelui de 

comparabilitate reprezintă doar jumătate din eşantion, putem spune că este o valoare 

reprezentativă pentru a putea trage concluzii cu privire la efectele retratării indicatorului; 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza  alternativă de cercetare, respectiv că există diferențe semnificative ȋntre cele 2 valori 



analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

DER, companiile analizate nu au simțit o variație semnificativă odată cu retratarea 

informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile 

conform IAS/ IFRS. 

 

Din analiza ȋntreprinsă, observăm că retratarea conform IFRS a datelor din 

situațiile financiare anuale nu a generat variații semnificative de valori ȋntre indicatorii 

tratați conform reglementărilor naționale şi conform reglementărilor propuse de IASB. 

Valoarea medianei pentru toți cei 4 indicatori utilizați a fost ȋn intervalul de neutralitate, 

astfel putem spune că ȋntre reglementările naționale şi cele internaționale nu au fost 

găsite diferențe majore de valoare, care să afecteze comparabilitatea informațiilor.   

 

II.B. Pentru ȋndeplinirea acestui obiectiv al lucrării, am colectat manual, pe baza 

surselor de date secundare obținute de la www.bvb.ro sau din rapoartele anuale ale 

companiilor toate informațiile disponibile referitoare la anul 2011, atȃt datele contabile din 

situațiile financiare ȋntocmite conform O.M.F.P. 3055/2009, cȃt şi datele obținute prin 

retratare conform IFRS. Toate valorile sunt exprimate ȋn lei.  

Pentru a analiza diferențele ȋntre valorile ȋnregistrate conform celor 2 referențiale, am 

selectat următoarele posturi bilanțiere: 

 

 Indicatori Interpretare 

1. Total active (TA) Se referă la totalitatea bunurilor deținute de companie. 

2. Total datorii (TD) 

Se referă la totalitatea sumelor pe care compania trebuie 

să le returneze. Sunt compuse din datorii pe termen lung/ 

necurente şi datorii pe termen scurt/ curente.  

3. Capitaluri proprii (CP) 
Reprezintă interesul rezidual al acționarilor ȋn activele 

unei entități după deducerea tuturor datoriilor sale. 

4. Cifră de afaceri (CA) 

Reprezinta valoarea totală, fără TVA, a tuturor 

operațiunilor, livrări de bunuri şi prestări de servicii, 

efectuate ȋn cursul unui an calendaristic. 

5. Venituri (TV) 

Constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate 

pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau 

creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se 

concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele 

decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor. 

6. Cheltuieli (TCh) 

Constituie diminuări ale beneficiilor economice 

înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de 

ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale 

http://www.bvb.ro/


datoriilor, care se concretizează în reduceri ale 

capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din 

distribuirea acestora către acționari. 

7. Rezultat net (RN) 
Pierderea aferentă exercițiului financiar sau profitul 

rămas de repartizat pentru dividende.  
 

Ipoteza alternativă pentru cercetare este : 

H1.IC5. Valoarea indicatorului Total Active nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC6. Valoarea indicatorului Total Datorii nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC7. Valoarea indicatorului Capital propriu nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC8. Valoarea indicatorului Cifră de afaceri nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC9. Valoarea indicatorului Total venituri nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC10. Valoarea indicatorului Total cheltuieli nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

H1.IC11. Valoarea indicatorului Rezultat net nu a fost semnificativ afectat de retratare, 

conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. 

 

Pentru Testul Wilcoxon, am stabilit: 

Ipoteza nulă de cercetare H0W2: Nu există diferențe semnificative ȋntre valorile 

analizate. 

Şi ipoteza alternativă H1W2: Există diferențe semnificative ȋntre valorile analizate. 

 

Pentru a calcula dacă ȋntre valorile obținute conform normelor naționale şi retratării 

informațiilor contabile aferente anului 2011 există diferențe, şi cu scopul de a analiza dacă şi 

care sunt aceste diferențe ȋnregistrate valoric dintre datele din situațiile financiare obținute sub 

RAS şi cele obținute sub IFRS, am calculat raportul dintre indicatorii obținuți din rapoartele 

inițiale (2011 RAS) şi cei retratați (2011 IFRS), folosind formula Indexului de comparabilitate 

şi Testul Wilcoxon. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Total active  



14,28 % din valorile analizate aparțin zonei de conservatorism, iar 10,71% aparțin zonei 

de optimism. Valoarea majoritară este deținută de zona de neutralitate, cu 75% din totalul 

eşantionului.  

Astfel, se confirmă H1.IC5. Valoarea indicatorului Total Active nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicatorului Gray pentru Total Active confirmă ipoteza alternativă 

de cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 

1,0013.  

– Numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate măsurată prin indicatorul Total 

Active este majoritar, reprezentȃnd 75% din total eşantion. 

– Pentru verificare şi confirmare, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de semnificaţie 

pentru test bilateral, ale cărui rezultat a confirmat Ipoteza nulă de cercetare. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Total Active, companiile analizate nu au simțit per total o variație semnificativă odată cu 

retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la 

valorile conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Total datorii  

Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

cu tendințe spre valoarea minimă a intervalului, astfel putem concluziona că mediana 

Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Total datorii aparține intervalului [0,95, 1,05]. 

57,14% din companiile analizate au indicele Gray aferent Total datorii ȋn zona de neutralitate. 

42,86% din companii aparțin zonei de conservatorism. Nu există valori pentru zona de 

optimism.  

Astfel, se confirmă H1.IC6. Valoarea indicatorului Total Datorii nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicatoului Gray pentru Total datorii confirmă ipoteza alternativă de 

cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 0,9756. 



– Numărul companiilor care se regăsesc ȋn zona de neutralitate conform Gray este de 16 

(57,14%). 

– Pentru verificare şi confirmare, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de semnificaţie 

pentru test bilateral, ale cărui rezultat a confirmat ipoteza alternativă de cercetare. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Total datorii, companiile analizate au simțit o variație odată cu retratarea informațiilor 

financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile conform IAS/ 

IFRS, ȋnsă nu una semnificativă. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui de Capital Propriu 

Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

astfel putem concluziona că mediana Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Capital 

Propriu aparține intervalului [0,95, 1,05]. Indicele Gray caracterizat prin neutralitate 

reprezintă 46,43% din valoarea totală a eşantionului. Zona de conservatorism are ȋn 

component 5 entități (17,85%), iar ȋn zona de optimism regăsim 35,72% din totalul 

eşantionului.  

Astfel, se confirmă H1.IC7. Valoarea indicatorului Capital propriu nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Numărul de companii care au valoarea indicelui de comparabilitate abătut spre stȃnga 

sau spre dreapta față de zona de neutralitate ȋl excede pe cel al companiilor aparținȃnd 

intervalului [0,95, 1,05]. 15 companii nu sunt incluse ȋn zona de neutralitate conform 

interpretării lui Gray, astfel se impune efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicatorului Capital Propriu confirmă ipoteza alternativă de cercetare, 

ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 1,0096.  

– Ȋntrucȃt numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate conform Indicelui de 

comparabilitate nu este majoritar, nu putem spune că este o valoare reprezentativă pentru a 

putea trage concluzii cu privire la efectele retratării indicatorului; 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza nulă ce cercetare, respectiv că nu există diferențe semnificative ȋntre cele 2 valori 

analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Capital Propriu, companiile analizate nu au simțit o variație semnificativă odată cu retratarea 



informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la valorile 

conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Cifra de afaceri 

Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

astfel putem concluziona că mediana Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Cifra de 

afaceri aparține intervalului [0,95, 1,05]. Indicele de comparabilitate caracterizat prin 

neutralitate ȋnsumează 26 de companii (92,85%) din eşantionul total. Zona de optimism 

reprezintă 7,15% din valoarea eşantionului. 

Astfel, se confirmă H1.IC8. Valoarea indicatorului Cifră de afaceri nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate pentru Cifra de afaceri confirmă ipoteza 

alternativă de cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd 

valoarea de 1,0001. 

– Numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate măsurată prin indicatorul Cifra de 

afaceri este majoritar, reprezentȃnd 26 de entități. 

– Pentru verificare şi confirmare, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de semnificaţie 

pentru test bilateral, ale cărui rezultat a confirmat Ipoteza nulă de cercetare. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Cifra de afaceri, companiile analizate nu au simțit per total o variație semnificativă odată cu 

retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la 

valorile conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Total venituri  

Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

astfel putem concluziona că mediana Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Total 

Venituri aparține intervalului [0,95, 1,05]. 28,57 % din valorile analizate aparțin zonei de 

conservatorism sau optimism, iar 71,42% aparțin zonei de neutralitate. 

Astfel, se confirmă H1.IC9. Valoarea indicatorului Total venituri nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 



Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate pentru Total venituri confirmă  ipoteza 

alternativă de cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd 

valoarea de 1,0065. 

– Numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate măsurată prin indicatorul Total 

venituri este semnificativ, reprezentȃnd 20 de companii din valoarea totală a eşantionului. 

– Pentru verificare şi confirmare, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de semnificaţie 

pentru test bilateral, ale cărui rezultat a confirmat Ipoteza nulă de cercetare. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Total venituri, companiile analizate nu au simțit per total o variație semnificativă odată cu 

retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la 

valorile conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Total cheltuieli  

Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

astfel putem concluziona că mediana Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Total 

cheltuili aparține intervalului [0,95, 1,05]. 71,43% din valorile analizate aparțin zonei de 

neutralitate.  

Astfel, se confirmă H1.IC10. Valoarea indicatorului Total cheltuieli nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicatorului Cheltuieli totale confirmă ipoteza alternativă de 

cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 1,0102.  

– Numărul companiilor care se regăsesc ȋn zona de neutralitate conform Gray este de 20, 

reprezentȃnd 71,43% din totalul eşantionului; 

– Ȋn urma analizei Wilcoxon, la 5% nivel de semnificaţie pentru test bilateral, se confirmă 

ipoteza nulă ce cercetare, respectiv că există diferențe ȋntre cele 2 valori analizate. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Cheltuielile Totale, companiile analizate nu au simțit o variație semnificativă odată cu 

retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la 



valorile conform IAS/ IFRS. 

 

Influența implementării IAS/ IFRS asupra indicelui Rezultat net 

 Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate este cuprinsă ȋn intervalul [0,95, 1,05], 

astfel putem concluziona că mediana Indicelui de comparabilitate pentru indicatorul Rezultat 

net aparține intervalului [0,95, 1,05].  

Astfel se confirmă H1.IC11. Valoarea indicatorului Rezultat net nu a fost semnificativ 

afectat de retratare, conform prevederilor Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară. 

Pentru verificarea informației obținute, am procedat şi la efectuarea Testului Wilcoxon. 

    Concluzii: 

– Valoarea mediană a indicatorului Gray pentru Rezultatul net confirmă ipoteza alternativă 

de cercetare, ȋn sensul că aceasta este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05], avȃnd valoarea de 

1,0086.  

– Numărul de companii care aparțin zonei de neutralitate măsurată prin indicatorul Rezultat 

net este semnificativ, reprezentȃnd 50% din total eşantion. 

– Pentru verificare şi confirmare, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de semnificaţie 

pentru test bilateral, ale cărui rezultat a confirmat Ipoteza nulă de cercetare. 

– Cumulȃnd rezultatele Gray cu Wilcoxon, putem spune că ȋn ceea ce priveşte indicatorul 

Rezultat net, companiile analizate nu au simțit per total o variație semnificativă odată cu 

retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub referențialul național la 

valorile conform IAS/ IFRS. 

 

III. Pentru această parte a studiului practic, scopul a fost de a analiza ȋn profunzime 

implicațiile pre care companiile le–au simțit odată cu implementarea normelor internaționale 

IAS/ IFRS. 

 

Folosind ca şi surse de date raportările acestora, declarațiile de conformitate şi 

informațiile financiar– contabile, am cuantificat pe de o parte valoarea medianei indicelui de 

comparabilitate obținut pe fiecare entitate ȋn parte şi am identificat sursele de variație ale 

acestuia (tratamentele diferite, reclasificări, apariția conturilor noi). 

 



Aferent indicelui de comparabilitate, am exprimat ipoteză nulă de cercetare după cu 

urmează: 

 H0.IC12: Valoarea indicelui de comparabilitate pentru populația statistică aleasă nu 

este caracterizată prin neutralitate, conform interpretării indicelui lui Gray. 

Şi ipoteza alternativă H1.IC.12: Valoarea indicelui de comparabilitate pentru populația 

statistică aleasă este caracterizată prin neutralitate, conform interpretării indicelui lui Gray. 

 

Pentru fiecare din cele 28 de companii aparținȃnd eşantionului, am analizat datele din 

situațiile financiare ale anului ȋncheiat 2011 şi ale anului ȋncheiat 2012. Am calculat Indicele 

de comparabilitate conform formulei propuse şi am evidențiat prin grafice variația Indicelui 

de comparabilitate față de zona de neutralitate.  

Pentru fiecare companie am calculat valoarea medianei indicelui de comparabilitate, cu 

scopul de a confirma sau infirma ipoteza stabilită la ȋnceputul secțiunii.  

De asemenea, unde au fost ȋnregistrate variații ȋn afara zonei de neutralitate, am analizat 

cauzele şi am incercat să identificăm standardele şi politicile folosite, care au determinat 

aceste variații. 

Valorile medianei indicelui de comparabilitate pentru toată populația eşantionului au 

fost centralizate, iar rezultatele sunt reflectate ȋn tabelul de mai jos: 

 

 
Valoarea mediană a 

indicelui de comparabilitate 
IC < 0,95 0,95<IC <1,05 IC >1,05 

C1 1 ,0000  X  

C2 0 ,9961  X  

C3 0 ,9677  X  

C4 1 ,0000  X  

C5 1 ,0048  X  

C6 0 ,9834  X  

C7 1 ,0000  X  

C8 1 ,1520   X 

C9 1 ,0161  X  

C10 1 ,0017  X  

C11 0 ,9996  X  

C12 1 ,2588   X 

C13 1 ,0018  X  

C14 1 ,0005  X  

C15 1 ,0002  X  

C16 1 ,0000  X  

C17 1 ,0059  X  

C18 1 ,0000  X  



C19 1 ,0085  X  

C20 1 ,0044  X  

C21 1 ,0098  X  

C22 1 ,1036   X 

C23 1 ,0047  X  

C24 1 ,0461  X  

C25 1 ,0016  X  

C26 1 ,0152  X  

C27 1 ,0040  X  

C28 1 ,0112  X  

Frecvență  0 25 3 
 

Tabel 2   Centralizarea indicelui de comparabilitate aferent eşantionului 

Sursa: proiecție proprie pe baza datelor prelucrate ȋn Excel 

 

 

Grafic 1 Valoarea mediană a indicelui de comparabilitate 

Sursa: proiecție proprie pe baza datelor prelucrate ȋn Excel 

 

Concluzii parțiale: 

Se poate observa că zona predominantă a medianei indicelui de comparabilitate aferent 

fiecărei companii este zona de neutralitate, astfel putem spune că 25 de companii nu au simțit 

variații semnificative odată cu implementarea Standardelor Internaționale de Raportare 

Financiară, iar ca 3 companii au ȋnregistrat efecte semnificative odată cu retratarea 

informațiilor financiar– contabile ȋn conformitate cu IAS/ IFRS. 

  



Concluzii generale, contribuții proprii şi direcții viitoare de cercetare  

 

Teza prezintă demersul ştiințific ȋn ceea ce priveşte proiecția personala asupra analizei 

şi aprofundării noțiunilor de adoptare/ implementare IAS/ IFRS, atȃt din punct de vedere 

teoretic, cȃt şi practic. De aceea, concluziile pot fi desprinse odată din activitatea de cercetare 

teoretică, şi ȋn acelaşi timp şi desprinse din activitatea de cercetare practică.  

Lucrarea a urmărit ȋndeaproape atingerea tuturor obiectivelor propuse inițial.  

 

Concluzii desprinse din activitatea de cercetare teoretică 

Fiecare dintre sistemele contabile analizate ȋn prezenta lucrare are specificul său, fiind 

apărute la momente diferite, ȋn țări sau regiuni cu tradiții de finanțare distincte şi necesități 

caracteristice, astfel că nu putem spune că un sistem contabil este mai bun decȃt altul. Odată 

cu liberalizarea piețelor, cu globalizarea entităților, sporirea tranzacțiilor economice 

internaționale şi cu creşterea mobilității forței de muncă şi a companiilor, tendința actuală este 

una de uniformizare a regulilor de raportare financiară, care să faciliteze accesul la cȃt mai 

multe informații utile, relevante şi comparabile la nivel multunațional. Necesitatea eliminării 

tratamentelor distincte dintre companiile care operează ȋn mai multe țări devine tot mai 

importantă, ȋntrucȃt se urmăreşte protecția intereselor creditorilor. 

Urmărind toate demersurile care au loc la nivel mondial: adoptarea normelor 

internaționale de către din ce ȋn ce mai multe jurisdicții, ȋncercările de convergență a US– 

GAAP cu reglementările IASB şi permanenta ȋmbunătățire şi adaptare a normelor contabile 

internaționale la problemele des ȋntȃlnite ȋn practică, putem previziona pe viitor existența unor 

norme internaționale aplicabile la nivel mondial. 

Contabilitatea românească nu a putut să rămână pasivă la provocările la care este expusă 

contabilitatea în prezent pe plan internaţional, şi prin aderarea la soluţiile propuse de normele 

contabile internaţionale, s–a ȋncercat o rezolvare a problemelor privind atragerea 

investitorilor, costurile cu raportările financiare şi existența informațiilor greu comparabile.  

Sistemul contabil romȃnesc se caracterizează prin existența cerințelor de raportare 

financiară diferențiată, ȋn funcție forma de proprietate, importanța economică şi socială, 

numărul şi diversitatea utilizatorilor informațiilor sau de criteriile de mărime ale entităților, 

stabilite de legislație.  

Ȋn funcție de mărime, necesitate unei raportări diferențiate a apărut datorită dezvoltării 

economiei naționale şi astfel a existenței unui număr mare de entități, cu nevoi de finanțare 

diferite, cu nivele de transparență distincte sau cu posibilități diferite de suportare a costurilor. 



Dacă pentru o companie mică, o raportare financiară cu numeroase cerințe nu numai că 

nu–i foloseşte, dar ȋi şi generează costuri inutile, unei companii mari, care se doreşte a fi 

transparentă, deschisă spre noi investitori, raportarea financiară ȋi poate servi drept carte de 

vizită şi modalitate de prezentare şi promovare a performanțelor financiare.  

Entitățile romȃneşti mici, care nu sunt vizibile pe piața investitorilor şi se finanțează cu 

precădere cu ajutorul ȋmprumuturilor bancare sau a disponibilităților aduse de asociați, sunt 

exceptate de la a ȋntocmi raportări financiare complexe, iar cerințele privind raportarea 

simplificată
16

 au fost construite pentru a satisface nevoile generale de informații ale 

utilizatorilor, pentru a avea o relevanță economică şi socială, dar ȋn special pentru a exista mai 

multe beneficii decȃt costuri implicate.  

La nivel mondial, se observă o ȋncercare de introducere a standardelor internaționale de 

raportare financiară emise de IASB (IFRS pentru IMM–uri) şi ȋn cadrul raportărilor entităților 

mici şi milocii. Deocamdată, la nivel european, această normă nu se aplică.  

Ȋn ceea ce priveşte companiile mari, de interes public, din analiza demersurilor spre 

standardizare conform IAS/ IFRS care au fost ȋntreprinse ȋn Romȃnia, putem spune că, ȋn 

special ȋn ultimii ani, acestea au devenit aliniate din punct de vedere al reglementărilor privind 

raportarea financiară cu entitățile europene şi internaționale. Testul referitor la implementarea 

IAS/ IFRS cu ajutorul companiilor pilot, adoptarea standardelor internaționale de raportare 

financiară pentru conturile consolidate şi toate celelalte demersurile legislative pentru 

adoptarea unui cadru de raportare financiară care să poată fi comparabil cu cel al altor țări, au 

culminat cu cerințele de adoptare a IAS/ IFRS şi la nivelul situațiilor financiare anuale 

individuale.  

 

Cu toate acestea, trebuie să vedem şi dincolo de beneficiile pe care le prezintă legislația, 

rezultatele unor articole de cercetare sau schimbările pozitive pe care le–au simțit anumite 

categorii de stakeholderi. Procesul de adoptare a reglementărilor contabile internaționale 

aplicate de țările europene se aseamănă ȋntr–o anumită măsură cu procesul de adoptare a 

monedei unice europene (ȋn ambele cazuri s–a dori crearea unui teren uniform, ȋnsă au existat 

dezavantaje precum: costuri materiale legate de tranziție, costul şi necesitatea training–urilor 

şi a perfecționării profesioniştilor sau costuri privind ajustările monetare).  

                                                           
16

 Față de raportarea companiilor mari, listate la bursa. 



Odată cu implementarea normelor contabile internaționale, sistemul contabil romȃnesc a 

suferit anumite schimbări, pe care nu le putem cuantifica drept benefice sau negative, ȋnsă 

care cu siguranță că au modificat mediul contabil național
17

.  

Standardele internaționale de raportare financiară se axează foarte mult pe investitori 

(acesta este şi unul din motivele adoptării la nivel internațional, facilitatea obținerii 

finanțărilor externe prin investiții) şi li se adresează cu precădere acestora. Din acest punct de 

vedere, reglementările naționale sunt mai prudente şi urmăresc prin prezentarea informațiilor 

mai degrabă protejarea asociaților şi a creditorilor.  

Ideea de a avea un singur set de standarde de raportare financiară la nivel internațional 

poate fi atrăgător, ȋntrucȃt acesta conduce la investiții internaționale, informații comparabile şi 

tranzacții transfrontaliere, care sunt măsurate prin norme transparente şi de ȋncredere. Un alt 

beneficiu se referă la diminuarea costurilor, atȃt din punct de vedere al eliminării cerințelor de 

ȋntocmire a 2 rȃnduri de situații financiare, cȃt şi din punct de vedere al costurilor implicate ȋn 

evaluarea performanțelor unei companii din altă zonă geografică atunci cȃnd se 

fundamentează o decizie de investire.  

Pe de altă parte, trebuie să avem ȋn vedere şi celelalte motive pentru care se urmăreşte o 

standardizare a raportării financiare. Considerăm că uniformitatea reglementărilor contabile 

crează, la nivel mondial, un mediu propice doar unor anumite categorii de entități. Companiile 

multinaționale cotate, cu putere financiară superioară, beneficiază mult mai mult de acest 

proces de standardizare a reglementărilor contabile, față de o companie din Romȃnia care, 

deşi cotată, operează doar la nivel național. Putem motiva această afirmație prin faptul că o 

companie care prezintă situațiile financiare anuale ȋn conformitate cu IAS/ IFRS este mult mai 

atrăgătoare şi posibilă de a fi preluată de o multinațională, decȃt o companie a căror situații 

financiare nu sunt facil de ȋnțeles şi de interpretat. 

Pentru mediul economico– financiar din Romȃnia, adoptarea de către companiile cotate 

a standardelor internaționale de contabilitate a fost un pas important către deschiderea de noi 

oportunități de finanțare şi de atrageri de investiții
18

, prin crearea unui limbaj contabil şi de 

raportare comun mai multor țări. 

Ȋn lumina apariției O.M.F.P. 1802/2014, se observă că şi companiile nelistate se aliniază 

ȋncet cerințelor de raportare internațională, prin preluarea unor definiții, politici şi tratamente 

contabile din referențialul internațional.  
                                                           

17
 Acest lucru se poate spune despre toate țările care au adoptat IAS/ IFRS pentru situațiile financiare 

individuale sau pentru cele consolidate. 
18

 Adoptarea IAS/ IFRS a făcut companiile din Romȃnia mai atractive şi din punct de vedere al posibilității 

de a fi preluate/ absorbite sau de a fuziona cu alte companii mari.  



Tranziția de la reglementările naționale la cele internaționale (pentru firmele cotate) şi 

de la reglementările mai conservatoare la cele aliniate cu Directiva 2013/34/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului (pentru firmele necotate) nu pot decȃt să ofere 

certificarea că situațiile financiare anuale prezintă informații calitative, indispensabile 

diferitelor categorii de utilizatori. 

Ȋn analiza principalelor standarde privind politicile contabile şi privind prezentarea 

situațiilor financiare individuale aplicabile companiilor ale căror valori mobiliare sunt admise 

spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată, am observat că accentul cade pe 2 noțiuni: 

valoarea justă şi utilizatorii de situații financiare. Acolo unde a fost cazul, am evidențiat care 

sunt modificările sau ȋmbunătățirile aduse şi diferențele dintre vechea reglementare O.M.F.P. 

3055/ 2009 şi prevederile normelor internaționale, cu scopul de a pregăti baza teoretică pentru 

partea practică a tezei. 

Conform standardelor internaționale de raportare financiară, obiectivul principal al 

situațiilor financiare este acela de a oferi informații calitative, oportune şi corecte categoriilor 

de stakeholderi interesați. Ȋnsă un obiectiv secundar, care poate fi considerat la fel de 

important, este reprezentat de principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Acest 

principiu presupune evaluarea activelor şi a pasivelor
19

 companiei la valoarea justă. 

Conform definiției IFRS, valoarea justă reprezintă „suma la care poate fi tranzacționat 

un activ sau decontată o datorie, între părți interesate și în cunoștință de cauză, în cadrul 

unei tranzacții desfășurate în condiții obiective.” (paragraf 6, IAS 2) 

Valoarea justă se bazează pe faptul că valorile ȋnregistrate ȋn bilanț reflectă valoarea lor 

de schimb, şi astfel se elimină valorile care nu mai corespund cu realitatea.  

Dacă referențialul romȃnesc, cu influențe franceze, a tins spre prezentarea informațiilor 

preponderent pentru scopuri macroeconomice, cadrul contabil conceptual al IASB aduce în 

discuţie o gamă diversificată de utilizatori (investitorii prezenţi şi potenţiali, personalul 

angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, guvernul şi instituţiile sale, 

publicul) care folosesc situaţiile financiare în vederea satisfacerii diverselor necesităţi de 

informare. Astfel, informaţia contabilă trebuie cu prioritate să permită evaluarea capacităţii 

întreprinderii de a genera fluxuri de trezorerie şi deci să servească nevoilor de informare ale 

acţionarilor, care sunt preocupaţi în mod esenţial de determinarea valorii companiei. 
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 De asemenea şi evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor tot la valoarea justă. IAS 18– Venituri impune ca 

veniturile să fie evaluate la valoarea justă a contraprestației primite sau de primit, luând în considerare valoarea 

oricărei reduceri comerciale și de volum acordate de entitate. 



Comunicarea financiară reprezintă metoda prin care companiile ȋşi prezintă situația 

financiară şi performanțele economice obținute şi este principala modalitate de a atrage 

finanțare externă.  

Informațiile comunicate prin intermediul situațiilor financiare stau la baza principalelor 

decizii pe care stakeholderii le pot lua ȋn legătură cu entitatea economică. Ȋn special ȋn 

companiile listate la bursă, informațiile trebuie să ȋmbunătățească comparabilitatea şi să 

reducă asimetria. 

 

Concluzii desprinse din activitatea de cercetare practică 

Prin analiza practică ȋntreprinsă, am ȋncercat să cuantificăm cu ajutorul indicelui de 

comparabilitate şi ale funcției Descriptive statistics efectele statice, aferente anului retratat 

2011, iar cu ajutorul ipotezelor statistice, analiza ȋn dinamică a valorilor din raportările 

financiare, atȃt ȋnainte de data adopției obligatorii a IFRS–urilor, cȃt şi după această dată.  

La fel ca şi concluziile altor cercetători, putem spune că standardele internaționale de 

raportare financiară nu au avut un efect semnificativ din punct de vedere al valorilor 

indicatorilor prezentați ȋn situațiile financiare. Evident că orice schimbare presupune existența 

unor consecințe, iar prevederea legislativă de implementare ȋn Romȃnia a normelor contabile 

internaționale la nivelul situațiilor financiare anuale individuale a cauzat efecte asupra tuturor 

categoriilor de stakeholderi. O cuantificare a tututoror acestor efecte este imposibil de realizat, 

ȋn special din cauza caracterului subiectiv al interpretării unora dintre efecte.  

Din cercetarea predominant comparativă pe care am ȋntreprins–o, putem sintetiza 

concluziile celor 3 subcapitole: 

– Modelul statistic folosit nu a ȋnregistrat variații semnificative care să genereze o 

fluctuație a liniarității datelor pentru cele 2 perioade de timp luate ȋn calcul. Altfel spus, pe 

ȋntreaga perioadă de analiză (anii 2010 şi 2011 = pre– adopție şi anii 2012, 2013 şi 2014 = 

post– adopție) nu există diferențe semnificative din punct de vedere static pentru indicatorii 

observați.  

– Valoarea mediană a indicatorilor analizați pentru exercițiul financiar ȋncheiat la 31 

decembrie 2011 aparține intervalului [0,95, 1,05]. Rezultatele analizei au fost fundamentate 

cu ajutorul indicelui de comparabilitate şi verificate cu ajutorul Testului Wilcoxon, iar 

concluzia generală a subcapitolului este că entitățile analizate nu au simțit o variație 

semnificativă ȋn ceea ce priveşte indicatorii financiari odată cu retratarea informațiilor 

contabile de la valorile obținute conform referențialul național la valorile conform IAS/ IFRS. 

Valoarea medianei pentru toți cei 4 indicatori utilizați a fost ȋn intervalul de neutralitate, astfel 



putem spune că ȋntre reglementările naționale şi cele internaționale nu au fost găsite diferențe 

majore de valoare, care să afecteze comparabilitatea informațiilor.   

–  Ȋn ceea ce priveşte valorile contabile, din centralizarea sumelor aferente ȋntregului 

eşantion de companii, putem observa că referențialul național este mai conservativ decȃt 

referențialul internațional, prezentȃnd o valoare mai mică a activelor totale şi de asemenea 

valoarea datoriilor totale prezentate ȋn situațiile financiare tratate conform normelor naționale 

scade față de valoarea datoriilor retratate conform IAS/ IFRS. Valorile contabile cumulate ale 

capitalului propriu, cifrei de afaceri, veniturilor totale şi cheltuielilor totale ȋnregistrează 

scăderi odată cu retratarea datelor conform prevederilor IAS/ IFRS față de valorile prezentate 

conform reglementărilor naționale. 

–  Valoarea mediană a indicatorului Gray pentru cei 7 indicatori contabili analizați 

confirmă ipoteza alternativă de cercetare, ȋn sensul că este inclusă ȋn intervalul [0,95, 1,05]. 

Pentru verificarea şi confirmarea rezultatelor, am efectuat Testul Wilcoxon la 5% nivel de 

semnificaţie pentru test bilateral, ale cărui rezultate au confirmat concluziile desprinse cu 

ajutorui indicelui de comparabilitate. Cumulȃnd rezultatele testelor efectuate, putem spune că 

ȋn ceea ce priveşte indicatorii contabili analizați, companiile nu au simțit per total o variație 

semnificativă odată cu retratarea informațiilor financiar– contabile de la valorile obținute sub 

referențialul național la valorile conform IAS/ IFRS. 

 Ȋn ceea ce priveşte analiza ȋn detaliu a fiecărui element din eşantion, principala 

modificare la nivel de indice de comparabilitate a fost observată la Capitalul propriu, ajustarea 

avȃnd loc ȋn cadrul capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 – Raportarea financiară ȋn 

economiile hiperinflaţioniste sau ca urmarea a reevaluărilor la valoarea justă. Reclasificarea 

activelor corporale şi derecunoaşterea unor active din categoria stocurilor au fost alte 

elemente des ȋntȃlnite care au generat variații ale indicelui Gray. Datoriile au fost influențate 

de ȋnregistrarea datoriei privind impozitul pe profit amȃnat conform IAS 12– Impozitul pe 

profit. Per total, 25 din cele 28 de companii analizate au obținut o valoare mediană a indicelui 

de comparabilitate aparținȃnz zonei de neutralitate, astfel că putem concluziona că marea 

majoritate a entităților studiate nu au fost afectate din punct de vedere al adoptării 

standardelor internaționale de contabilitate şi de ȋntocmirea situațiilor financiare conform 

referențialului IAS/ IFRS. 

 

 

  



Contribuții proprii 

Ȋn lucrarea de față ne–am concentrat asupra impactului pe care standardele 

internaționale de contabilitate IAS/ IFRS le–au avut asupra populației din eşantionul de firme 

listate la bursa de valori. Fără a avea pretenția că am acoperit ȋn ȋntregime efectele, 

problemele şi drumul parcurs ȋn adoptarea referențialului internațional, considerăm că este un 

bun punct de plecare ȋn studiul mai aprofundat al internaționalizării contabilității ȋn lume şi ȋn 

special a raportărilor financiare din Romȃnia. 

Ȋn primul capitol am definit conceptele de sisteme contabile şi am analizat criteriile care 

au generat şi care influențează sistemele contabile la nivel mondial. De asemenea, am 

identificat diverse abordări şi clasificări ale sistemelor contabile existente.  

Avȃnd ȋn vedere clasificarea acestora, am efectuat cȃte o scurtă prezentare a modelelor 

contabile continental– francez, anglo– saxon şi cel al USA, de unde am putut identifica 

elemente caracteristici ale sistemului contabil din Romȃnia. Ȋn cadrul aceluiaşi  capitol am 

tratat cadrul contabil conceptual IAS/ IFRS, din punct de vedere al procesului de convergență 

şi din punct de vedere al procesului de formare a standardelor.  

Ȋn finalul capitolului, am centralizat cei mai importanți factori care au determinat 

diferențele ȋntre sistemele contabile.  

Ȋn capitolul 2 am analizat sistemul contabil național, din prisma mărimii companiilor la 

care se referă. Am ȋntreprins o scurtă incursiune ȋn ceea ce priveşte principalele categorii de 

entități economice existente la nivelul Romȃniei.  

Ținȃnd cont de prevederile legale referitoare la situațiile financiare anuale, am realizat o 

cercetare teoretică privind demersurile legislative şi direcțiile de convergență la IAS/IFRS 

ȋntreprinse ȋn Romȃnia, de asemenea, am conceput o schemă de prezentare a procesului 

legislativ care a avut ca obiect raportările anuale individuale. 

Capitolul 3 a fost destinat analizei Standardelor Internaționale de Raportare Financiară 

privind politicile şi procedurile contabile, unde am ȋncercat să identificăm noutățile aduse de 

acestea şi de asemenea să raportăm prevederile standardelor ȋn legislația națională existentă. 

De asemenea, am realizat o abordare critică a fiecărui standard ales. 

Ȋn capitolul 4 al tezei  am determinat importanța şi am ȋncercat să explicăm necesitatea 

existenței unui proces de comunicare/ divulgare a informațiilor prevăzute ȋn situațiile 

financiare, ȋn special ȋn cadrul companiilor ale căror valori mobiliare sunt admise spre 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Tot ȋn cadrul acestui capitol am identificat anumite 

aspecte specifice privind situațiile financiare anuale ȋntocmite conform IAS/ IFRS şi am 

determinat caracteristicile calitative şi cantitative specifice pentru indicatorii presentați ȋn 



raportările anuale. Am propus spre analiză 2 indicatori care nu sunt prevăzuți ȋn standardele 

internaționale şi nici ȋn reglementările naționale, dar care sunt importanți ȋn  ceea ce priveşte 

prezentarea informațiilor din situațiile financiare. 

Contribuția proprie cu importanța cea mai mare se regăseşte ȋn Capitolul 5 al tezei, 

unde, plecȃnd de la un concept general şi ajungȃnd la unul specific, am realizat analize 

aprofundate ȋn ceea ce priveşte efectele simțite de companiile din eşantion cu privire la 

implementarea normelor contabile internaționale.  

Am efectuat o recenzie a literaturii de specialitate cu privire la efectele simțite de 

companii odată cu aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.  

Am analizat cu ajutorul Indicelui de comparabilitate indicatorii financiari, indicatorii 

contabili şi rezultatele individuale pe fiecare element al eşantionului din perspectiva valorilor 

obținute sub cele 2 referențiale contabile. Se poate vedea din recezia literaturii că, cel puțin ȋn 

Romȃnia, aceasta abordare nu a fost foarte studiată. Cu ajutorul analizei bivariate am 

confirmat sau susținut informațiile obținute inițial. 

Am prezentat per total indicatori financiari şi indicatori contabili influența IAS/ IFRS 

din perspectiva tratamentelor contabile, apoi am procedat la o analiză ȋn profunzime a fiecărei 

companii parte a eşantionului şi am evidențiat efectele ce au fost simțite odată cu retratarea 

informațiilor.  

Posibilele limite ale cercetării pe care am ȋntreprins–o pot fi teoretice sau empirice. Una 

din cele mai ȋntȃlnite limite la nivel internațional o reprezintă disponibilitatea datelor şi astfel 

mărimea eşantionului. Ȋn ceea ce priveşte procesul de colectare a informațiilor, deşi au fost 

folosite proceduri consecvente, măsurarea şi interpretarea datelor implică ȋntotdeauna un grad 

de subiectivitate. Acest lucru poate ȋmpiedica replicarea studiului de către alți cercetători. 

Considerăm că aplicarea studiului pe o singură țară este oportună, ȋntrucȃt astfel 

cercetarea se concentrează pe recunoaşterea şi tratarea specificului țării respective. 

 

Direcții viitoare de cercetare 

Normele contabile internaționale reprezintă o temă permanent actuală
20

, ȋntrucȃt 

necesitatea cunoaşterii standardelor de raportare financiară este acută, dacă urmărim ultimele 
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 Mai mult decȃt o temă de actualitate,  putem spune că este o temă de viitor, ȋntrucȃt apar tot mai multe 

provocări ȋn ceea ce priveşte normalizarea contabilității şi adoptarea standardelor internaționale de raportare 

financiară la nivel mondial. 

Ȋn mediul economic al Romȃniei, putem identifica 2 momente trecute (anul 2006 şi anul 2012) şi un moment 

viitor (anul 2016 cu prevederile referitoare la aplicarea IAS/ IFRS) care pot demonstra cu uşurință importanță şi 

relevanța standardelor internaționale de raportare financiară. 



tendințe la nivel internațional, dar mai ales la nivel național. Ȋn anul 2015, se observă o 

tendință (ba chiar o presiune) din ce ȋn ce mai mare de internaționalizare a contabilității 

romȃneşti, ȋn sensul demersurilor pe care statul le ȋntreprinde ȋn adoptarea Standardelor IAS/ 

IFRS şi pentru alte companii/ entități din Romȃnia.  

O.M.F.P. nr. 666/ 2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu 

Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de 

stat este unul din cele mai noi acte normative ȋn momentul de față care prescrie aplicarea 

IFRS pentru mai multe societăți cu capital de stat. Emiterea acestui act nu poate să nu ne ducă 

cu gȃndul la anul 1999, cȃnd, pentru a pregăti interarea Romȃniei ȋn Uniunea Europeană, 

Ministerul de Finanțe a  selectat 12 companii pilot care să aplice standardele internaționale.  

Ca şi ȋn cazul acelui experiment, normativul romȃnesc a luat ȋn calcul recomandările 

Băncii Mondiale şi pe cele ale FMI, recunoscȃnd totodată amploarea internaționalizării şi 

necesitatea alinierii la practica recomandată de organismele internaţionale pentru promovarea 

transparenţei şi comparabilităţii situaţiilor financiare întocmite de entităţile de interes public. 

Motivȃnd şi prin prevederile Regulamentului CE nr. 1606/2002 a Parlamentului European şi 

al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate
21

, 

Ministerul Finanțelor Publice a ales să impună aplicarea IAS/IFRS odată cu exercițiile 

financiare ȋncheiate ȋn 2016 şi 2017.  

Norma nr. 19/30.10.2015 privind aplicarea Standardelor Internaționale de 

raportare financiară de către societățile de asigurare, asigurare– reasigurare şi de 

reasigurare emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară reprezintă un alt pas spre 

convergența totală a sistemului contabil al Romȃniei spre cel propus de IASB. Norma 

stabileşte baza de ȋntocmire a situațiilor financiare anuale individuale pentru societățile de 

asigurare, supravegheate de ASF ca fiind cea ȋn conformitate cu Standardele internaționale de 

raportare financiară. 

Pentru o perioadă de 3 ani ȋncepȃnd cu situațiile financiare ale anului 2015, aceste 

societăți aplică concomitent reglementările adoptate la nivel european prin Regulamentul 

(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2002 şi prevederile 

naționale
22

. Ca şi ȋn cazul celorlalte companii care au avut o perioadă de acomodare de pre–

                                                           
21

 Prevederile „reglementează modul de aplicare a standarde şi lasă statelor membre posibilitatea de a 

permite sau impune şi altor societăţi decât cele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată să îşi elaboreze situaţiile financiare anuale (individuale şi/sau consolidate) în conformitate 

cu IFRS”. (O.M.F.P. 666/2015) 
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 Ordinul preşedintelul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3129/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare.  



adopție, societățile de asigurare vor prezenta situațiile financiare conform IFRS doar cu scop 

orientativ. 

Ca şi posibile viitoare teme de cercetare care să completeze cercetarea prezentă, putem 

menționa: evaluarea efectelor implementării standardelor interaționale asupra profesioniştilor 

contabili (care sunt primii ȋn bătaia puştii cȃnd au loc modificări contabile), ȋn special de 

asemenea anvergură; evaluarea efectelor asupra stakeholderilor, din punct de vedere al 

ȋncrederii ȋn oportunitatea şi calitatea informațiilor contabile odată cu implementarea IAS/ 

IFRS sau din punct de vedere al decizie de investire. 

Viitoare teme de cercetare care să adapteze studiul prezent la condițiile temporale 

distincte pot fi ȋntreprinse ȋncepȃnd cu anul 2016, pentru companiile şi instituțiile prevăzute ȋn 

O.M.F.P. nr. 666/ 2015 şi ȋn Norma nr. 19/30.10.2015. 

 

Lucrarea de față are avantajul de a genera direcții viitoare de cercetare, la nivelul 

companiilor listate, dar şi la nivelul companiilor cu capital de stat. Chiar dacă privită din 

perspectiva temei generale tratate, lucrarea poate fi considerată „un peşte ȋn ocean”, ținȃnd 

cont de multitudinea articolelor, cercetărilor, studiilor şi tezelor care au fost ȋntreprinse pe 

tema referențialului internațional şi a efectelor implementării lor la nivel mondial, teza se 

poziționează ȋntr–o zonă de cercetare permanent actuală la nivel global şi ȋşi doreşte să 

sublinieze un lucru care este sigur: ȋn condițiile unei piețe unice, cu o monedă unică, nu mai 

putem contesta importanța necesității existenței la nivel european a unui sistem de 

reglementări contabile uniform aplicabile, relevante indiferent de țară, limbă şi cultură.  
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