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CCUUVVIINNTTEE  CCHHEEIIEE    

Situaţii financiare consolidate, IAS, IFRS, Directiva a 7-a, consolidarea conturilor, metoda integrării 

globale, perimetrul consolidării, relevanţa pe piaţa de capital a informaţiilor financiare 

 

IINNTTRROODDUUCCEERREE  ŞŞII  MMOOTTIIVVAAŢŢIIAA  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  

La nivel mondial grupurile de societăţi reprezintă o realitate la fel de importantă ca şi întreprinderea. 

Fenomenul grupării de întreprinderi s-a extins în ultimele decenii, cuprinzând o gamă largă de sectoare 

de activitate (Feleagă & Malciu, 2002: 295). Nucleul economiilor dezvoltate îl constituie marile grupuri 

multinaţionale industriale, comerciale sau bancare, în marea lor majoritate cotate la bursă. Structura 

de grup este însă adoptată tot mai mult şi de către societăţile mici şi mijlocii care conştientizează 

avantajele economice (şi nu numai) ale acestei forme de concentrare a capitalului. În România 

constituirea de grupuri este relativ recentă, având o vechime de 10-15 ani. Privind însă spre ţările cu o 

economie de piaţă cu tradiţie şi ţinând cont şi de aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, se 

aşteaptă o amplificare a acestui fenomen în România.  

 

Un grup de societăţi, întrucât constituie o unitate economică, trebuie prezentat în ansamblul său (ca 

un tot unitar). În acest sens se impune în mod firesc întocmirea unor situaţii financiare de grup 

(consolidate), pe lângă situaţiile financiare individuale ale membrilor grupului.  Publicarea unor situaţii 

de grup are la nivel mondial şi european o istorie destul de îndelungată, care porneşte în Statele Unite 

încă de la începutul secolului 20. În România practica raportărilor consolidate are o vechime de cel 

mult un deceniu (Malciu & Feleagă, 2004: 16). Ea se va extinde, cu siguranţă, având în vedere relativ 

recentele reglementări contabile armonizate cu Directivele europene a IV –a şi a VII-a (OMFP 

1752/2005 înlocuit de curând de OMFP 3055/2009) precum şi aderarea la Uniunea Europeană, pe 

teritoriul căreia, pentru grupurile cu societăţi-mamă cotate la bursă există, conform Regulamentului 

(CE) 1606/2002,  obligativitatea (începând cu 01.01.2005) de a întocmi situaţiile financiare consolidate 

conform IFRS adoptate de UE. 
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Importanţa problematicii situaţiilor financiare de grup rezultă şi din preocupările în această privinţă ale 

IASC/IASB încă de la înfiinţarea acestui organism. În literatura de specialitate se afirmă adesea că 

filozofia IASB în materie de normalizare este astăzi axată cu predilecţie pe conturile consolidate 

(Malciu & Feleagă, 2004: 16). Actualitatea la nivel internaţional a temei situaţiilor financiare 

consolidate reiese, pe de-o parte din finalizarea proiectul comun FASB – IASB Combinări de 

întreprinderi, concretizată în  emiterea (în decembrie 2007 şi ianuarie 2008) a unor variante revizuite 

pentru FAS 141 şi respectiv IFRS 3 şi amendarea punctuală a IAS 27 şi ARB 51 pe tema intereselor 

minoritare,  organismul nord-american publicând în acest sens chiar un nou standard FAS 160. Pe de 

altă parte, actualitatea temei reiese şi din existenţa pe agenda comună FASB – IASB a trei proiecte 

majore, respectiv Entitatea Raportoare, Consolidări, şi Asocieri în participaţie. Primul dintre ele, 

concretizat în Documentul de discuţii intitulat „Preliminary Views on an improved Conceptual 

Framework for Financial Reporting. The Reporting Entity” (IASB, 2008f), face parte din faza D a 

proiectului de îmbunătăţire a Cadrului Conceptual actual (planificarea textului final fiind pentru 

trimestrul patru 2010).1 Celelalte două au depăşit faza de proiect de expunere prin publicarea ED 10 

„Consolidated financial statements” respectiv ED 9 „Joint Arrangements”, emiterea standardelor finale 

aferente fiind planificată pentru trimestrul patru respectiv doi 2010. 

 

Literatura de specialitate din România în domeniul consolidării conturilor este de factură relativ 

recentă şi cuprinde un număr destul de redus de lucrări (ex. Munteanu, 1998; Tiron-Tudor, 2000 şi 

2005; Săcărin, 2001 şi 2002; Malciu & Feleagă, 2004; Petriş et al., 2004; Pitulice, 2007; Feleagă & 

Feleagă, 2007) în raport cu literatura corespunzătoare a ţărilor occidentale (extrem de vastă şi 

diversificată, ca urmare a unei tradiţii de mai multe decenii). Multe lucrări autohtone se concentrează 

pe prezentarea conţinutului reglementărilor internaţionale şi/sau naţionale relevante şi la 

exemplificarea cifrică a tehnicilor (metodelor) de consolidare existente, şi mai puţin pe aspecte 

conceptuale respectiv pe studii empirice.  Problematica situaţiilor financiare consolidate necesită şi din 

aceste raţiuni a fi cercetată în vederea  unei dezvoltări şi aprofundări utile atât în peisajul literaturii de 

specialitate cât şi în practica întocmirii situaţiilor financiare de grup. 

 

În afara acestor aspecte susmenţionate, a fost determinantă în alegerea acestei teme de cercetare 

şi elaborarea de către autor a celor două disertaţii de masterat: prima intitulată „Aspecte tehnice 

                                                
1 În cadrul acestui proiect este adusă în discuţie problema raportării duale (situaţii financiare consolidate şi situaţii 
financiare individuale ale societăţii-mamă) şi a utilităţii celor două categorii de situaţii financiare, prezentând diferite 
puncte de vedere întâlnite în lumea contabilă (pro şi contra raportării duale). 
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privind consolidarea conturilor” şi susţinută în 2003 la Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, respectiv a doua intitulată „Retratarea situaţiei consolidate a 

fluxurilor de trezorerie de la Standardele Germane de Contabilitate la IAS/IFRS”, întocmită în urma 

unei practici de şase luni la grupul german K+S, şi susţinută în 2005 în cadrul programului MBA 

„International Management” la University of Applied Sciences Fulda, în Germania.  

 

Având în vedere aspectele precizate anterior, obiectivul central al proiectului de cercetare la care 

ne-am angajat, îl constituie dezvoltarea şi aprofundarea problematicii situaţiilor financiare 

consolidate la nivel internaţional, european şi naţional. Acest obiectiv fundamental este 

descompus în patru obiective subordonate (sau obiective operaţionale), după cum urmează: 

 

1. Prezentarea stadiului actual al cercetării, a cadrului conceptual şi a reglementărilor 

internaţionale, europene şi naţionale relevante în domeniul situaţiilor financiare consolidate,  

2. Dezvoltarea şi aprofundarea aspectelor de natură tehnică şi practică cu privire la activitatea 

de consolidare a situaţiilor financiare, 

3. Dezvoltarea şi aprofundarea pe de-o parte, a aspectelor privind conţinutul şi prezentarea situaţiilor 

financiare de grup şi pe de altă parte, a problematicii analizei financiare a acestor situaţii. 

4. Investigarea empirică a problematicii relevanţei pentru piaţa de capital a situaţiilor financiare 

consolidate. 

 

În vederea atingerii celor patru obiective operaţionale, am planificat demersul nostru ştiinţific în mai 

multe etape, reflectate prin intermediul acestei lucrări în cadrul a şase capitole distincte: primele trei 

capitole vizează atingerea primului obiectiv operaţional, iar următoarele trei capitole urmăresc, pe 

rând atingerea celorlalte obiective fixate mai sus.  Sinteza celor şase capitole ale tezei este prezentată 

distinct în ce-a de-a treia parte a prezentului rezumat. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  

Primul pas al oricărui demers ştiinţific îl constituie poziţionarea ariei generale de cercetare alese în 

sfera cunoaşterii ştiinţifice, care se împarte în domenii de cercetare specifice. Aria generală de 

cercetare a prezentei lucrări o constituie problematica situaţiilor financiare consolidate la nivel 

internaţional, european şi naţional şi poate fi plasată în cadrul sferei cercetărilor contabile (eng. 

Accounting Research) la intersecţia dintre domeniul de cercetare privind contabilitatea şi 

raportarea financiară (eng. Financial Accounting and Reporting Research) şi respectiv domeniul de 

cercetare privind contabilitatea internaţională (eng. International Accounting Research), după cum 

reiese şi din schema următoare2.  

 
Schema 1: Poziţionarea ariei generale de cercetare în sfera cercetărilor contabile 

 

 

 

Sub aspectul curentului de cercetare predominant, demersul nostru se poziţionează, în 

principiu, în cadrul curentului pozitivist, urmărind să explice, printr-o abordare detaliată şi 

aprofundată diferitele laturi (conceptuale şi practice) ale problematicii situaţiilor financiare 

consolidate, căutând, totodată să ofere previziuni în legătură cu evoluţia reglementărilor şi 

practicilor în domeniu. În acelaşi timp, însă, se regăsesc pe parcursul acestei lucrări, elemente 

                                                
2 Această încadrare am realizat-o pornind de la sistematizarea cercetărilor contabile realizată în cadrul unui studiu de 
către Baker & Barbu (2007: 274). Schema expusă reprezintă o adaptată la aria problematicii situaţiilor financiare 
consolidate, pornind de la o schemă asemănătoare, concepută de cei doi autori. 

 

Sfera cercetărilor contabile 

Domeniul de cercetare   
Contabilitate şi raportare fin. 

Domeniul de cercetare  
Contabilitate internaţională 

Aria de cercetare  
Probl. SFC la nivel 

int., eur. şi naţ. 
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ale curentelor interpretative şi critice, cercetătorul abordând diferite concepte, reglementări şi 

practici în domeniu, într-o manieră interpretativă (adoptând un punct de vedere neutru) dar şi 

critică (implicându-se printr-un punct de vedere particular).  

 

În ceea ce priveşte metodologia şi perspectiva de cercetare, demersul ştiinţific în ansamblu a 

îmbinat cercetarea calitativă cu cea cantitativă, şi perspectiva teoretică (descriptiv-conceptuală) cu 

perspectiva practică (empirică). La nivelul cercetării teoretice, se remarcă, în general o abordare 

de tip deductiv, pornind de la concepte, teorii şi reglementări existente, înspre particularizarea 

acestora la nivelul situaţiilor financiare ale unui grup de societăţi. Cât priveşte cercetările de 

factură empirică, cantitativă, acestea prezintă o abordare preponderent inductivă, prin 

desprinderea unor concluzii cu caracter general, plecând de la rezultatele desprinse la nivelul 

studiului de caz particular3, a eşantionului de răspunsuri ale organismelor internaţionale 

respectiv a eşantionului de firme (grupuri) selectate de pe cele mai mari pieţe de capital 

europene (în cadrul studiului empiric din partea finală a lucrării). 

 

La nivelul întregii lucrări am utilizat o paletă largă de metode de cercetare (atât la nivelul abordărilor 

teoretice cât şi la nivelul abordărilor empirice), remarcându-se analiza documentelor, metoda 

comparativă, metoda tipologică, observaţia externă (neparticipativă) şi observaţia participativă. În 

plus, anumite metode de cercetare aferente studiului empiric din capitolul şase prezintă, desigur, o 

natură matematic-statistică, şi sunt expuse pe larg în cadrul respectivului studiu. 

 

Analiza documentelor a constat în: parcurgerea literaturii de specialitate selectate; analiza standardelor şi 

reglementărilor contabile relevante; studierea documentelor oficiale ale diferitelor organisme de profil 

(IASB, FASB, SEC, EFRAG etc.); analiza documentelor contabile furnizate de societăţile ce au făcut obiectul 

studiului de caz; interpretarea conţinutului scrisorilor-comentariu primite de IASB şi FASB; precum şi 

analiza rapoartelor anuale ale entităţilor care au făcut obiectul studiului empiric. În ceea ce priveşte 

metoda comparativă, aceasta a fost folosită, în special, pentru a studia: cercetarea ştiinţifică în domeniu 

din diferite perioade, diversele abordări ale conceptelor şi teoriilor specifice ariei de cercetare alese, 

diferitele norme internaţionale relevante şi prevederile reglementărilor internaţionale, europene şi 

naţionale în vederea identificării similitudinilor şi diferenţelor între elementele analizate. Această metodă  

                                                
3 Studiile de caz reprezintă o abordare de cercetare, un mod sistematic şi organizat de a produce informaţii despre un 
topic, precum şi produsul respectivei abordări, cum ar fi spre exemplu o lucrare (Stake, 2000 în Cooper & Morgan, 
2008: 160). Ele constituie o examinare bazată pe informaţii de profunzime şi contextuale, a unor organizaţii sau 
evenimente specifice, examinare care face în mod explicit apel la teorie (Cooper & Morgan, 2008: 160). 



Rezumatul tezei de doctorat: Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare consolidate 

 9 

a fost utilizată şi la nivelul studiului de caz (pentru cuantificarea impactului diferitelor metode alternative 

asupra consolidării), a studiului empiric privind opiniile diverselor instituţii pe tema prezentării situaţiilor 

financiare (în vederea identificării diferenţelor şi asemănărilor de opinie), precum şi la nivelul studiului 

empiric privind relevanţa absolută şi relativă a situaţiilor consolidate în raport cu situaţiile individuale. 

Metoda tipologică a fost frecvent utilizată pentru realizarea diferitelor clasificări la nivelul conceptelor, 

teoriilor şi metodelor şi tehnicilor legate de situaţiile financiare consolidate. Observaţia neparticipativă, 

care presupune situarea cercetătorului în afara sistemului observat (Chelcea, 2004: 400), a constat în 

analiza evoluţiei cunoaşterii ştiinţifice în aria fixată, a reglementărilor privind situaţiile de grup la nivel 

internaţional, european şi naţional, evidenţiindu-se totodată interacţiunile dintre acestea. Observaţia 

neparticipativă se regăseşte şi la nivelul cercetărilor empirice, unde cercetătorul nu a avut nicio influenţă 

asupra conţinutului scrisorilor-comentariu respectiv al rapoartelor anuale  analizate. În ceea ce priveşte 

observaţia participativă, care poziţionează cercetătorul în interiorul sistemului analizat, aceasta se 

regăseşte la nivelul studiului de caz, întrucât cercetătorul a luat parte la fenomenul analizat (întocmirea 

situaţiilor consolidate la grupul SCR).  

 

Din perspectiva criteriului temporal, metodele de cercetare alternează caracterul transversal cu cel 

longitudinal. Astfel, cercetările transversale vizează analiza comparativă a diferitelor concepţii 

(viziuni) specifice consolidării, a aspectelor teoretice şi tehnice privind întocmirea şi prezentarea 

situaţiilor de grup (din perspectiva stadiului actual al reglementărilor), precum şi a relevanţei pe 

piaţa de capital a situaţiilor consolidate şi individuale (la nivelul unei anumite perioade). 

Cercetările longitudinale au avut în vedere analiza evoluţiei în timp a cunoaşterii ştiinţifice în 

domeniu, a reglementărilor internaţionale, europene şi naţionale relevante, precum şi a relevanţei 

(absolute şi relative) pentru piaţa de capital europeană a situaţiilor financiare consolidate. 

 

Demersul investigativ, având caracter ştiinţific, a presupus apelarea la un ansamblu de surse 

informaţionale constând în articole ştiinţifice publicate în diferite jurnale (cu recunoaştere 

naţională şi internaţională), cărţi de specialitate relevante domeniului de referinţă, acte 

legislative, analize şi studii aferente ariei de cercetare, documente oficiale şi comunicate de 

presă ale diferitelor organisme de profil (IASB, FASB, SEC, EFRAG), rapoarte anuale ale entităţilor 

(grupurilor) selectate în cadrul studiului empiric precum şi diverse baze de date cu informaţii 

financiare privind respectivele entităţi. 
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PPRREEZZEENNTTAARREEAA  SSIINNTTEETTIICCĂĂ  AA  CCAAPPIITTOOLLEELLOORR  TTEEZZEEII  DDEE  DDOOCCTTOORRAATT  

Aşa cum am precizat şi în partea introductivă, în vederea atingerii celor patru obiective operaţionale, 

am planificat demersul nostru ştiinţific în mai multe etape, reflectate la nivelul acestei lucrări în cadrul 

a şase capitole separate: primele trei capitole vizează atingerea primului obiectiv operaţional, iar 

următoarele trei capitole urmăresc, pe rând atingerea celorlalte obiective fixate mai sus.   

 

Capitolul 1: Stadiul actual al cunoaşterii în aria problematicii situaţiilor financiare consolidate 

În cadrul primului capitol am realizat o recenzie a stadiului cunoaşterii ştiinţifice în domeniul de 

cercetare al situaţiilor financiare consolidate în vederea fixării unui cadru de raportare relevant 

pentru desfăşurarea demersului ştiinţific. Totodată, aceasta constituie o premisă obligatorie 

pentru atingerea obiectivului principal al oricărei cercetări ştiinţifice autentice, respectiv crearea 

de valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică existentă în aria de cercetare vizată (Mustaţă, 

2008:17). Pentru înfăptuirea acestei dimensionări a stadiului cunoaşterii ştiinţifice, am realizat mai 

întâi o analiză cantitativă în cadrul căreia am urmărit atât la nivel global, cât şi în timp (la nivelul a 

patru perioade delimitate în prealabil), anumite caracteristici ale cercetărilor publicate, respectiv 

tematica abordată, curentul, metodologia şi perspectiva de cercetare şi ţara/regiune pe care se 

axează cercetarea. Această abordare cantitativă a fost urmată de o analiză calitativă, prin care am 

urmărit trecerea în revistă a literaturii de specialitate în aria problematicii situaţiilor financiare 

consolidate, analizând la nivelul fiecărei perioade delimitate principalele contribuţii ale diverşilor autori 

la cunoaşterea ştiinţifică din aria fixată. De asemenea am analizat şi cercetările contabile pe plan 

naţional, publicate în jurnale academice în acest domeniu. 

 

Capitolul 2: Abordări conceptuale privind situaţiile financiare consolidate 

La nivelul celui de-al doilea capitol am urmărit conturarea unui cadrul conceptual aferent ariei de 

cercetare fixate. În această privinţă am analizat cele mai relevante noţiuni specifice situaţiilor 

financiare consolidate (grupul, controlul, perimetrul consolidării, interesul minoritar şi fondul 

comercial), noţiuni care au constituit de-a lungul timpului teme de cercetare distincte, circumscrise 

ariei de cercetare a situaţiilor financiare consolidate. De asemenea, am cercetat raţiunile care stau la 

baza elaborării situaţiilor financiare consolidate şi obiectivele aferente acestora. Abordarea 
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conceptuală a situaţiilor financiare consolidate a vizat în continuare analiza comparativă a diferitelor 

teorii specifice aflate la baza acestora. Am identificat în literatura contabilă patru teorii specifice: teoria 

proprietăţii, teoria societăţii-mamă, teoria extinsă a societăţii-mamă şi teoria entităţii.  

 

Capitolul 3: Reglementări internaţionale, europene şi naţionale privind situaţiile financiare consolidate 

După ce am fixat cadrul de referinţă ştiinţific precum şi coordonatele conceptuale în aria 

problematicii situaţiilor financiare consolidate, am continuat demersul ştiinţific printr-o abordare 

critică (în cadrul capitolului al treilea) a principalelor reglementări relevante la nivel internaţional, 

european şi naţional, analizând în acest sens evoluţia lor în timp, interrelaţionările existente şi 

stadiul actual. La nivelul reglementărilor internaţionale ne-am axat, desigur, pe referenţialul 

IAS/IFRS respectiv pe referenţialul nord-american US GAAP, analizând totodată şi procesul de 

convergenţă contabilă internaţională. În plan european am avut în vedere Directiva a VII-a CEE în 

contextul euroarmonizării contabile şi Regulamentele (CE) de implementare a IFRS în UE. La nivelul 

României am analizat reglementările relevante în domeniul situaţiilor financiare consolidate 

începând cu OMF 1414/1997 (nepublicat în M.Of.) şi până la recent adoptatul OMFP 3055/2009. 

 

Capitolul 4: Întocmirea situaţiilor financiare consolidate 

În continuare, eforturile noastre au fost orientate în cadrul capitolului al patrulea al prezentei lucrări 

spre atingerea celui de-al doilea obiectiv operaţional fixat, respectiv dezvoltarea şi aprofundarea 

aspectelor de natură tehnică şi practică cu privire la activitatea de consolidare a situaţiilor financiare. 

Întrucât, pe de-o parte, problematica activităţii de consolidare este extrem de vastă şi de complexă, iar 

pe de altă parte, fondul de timp şi spaţiul alocat lucrării de faţă prezintă evident un caracter limitat, a 

fost nevoie de o selectare a anumitor tematici relevante, asupra cărora să fie concentrate eforturile de 

dezvoltare şi aprofundare ale cercetătorului. Astfel, am avut mai întâi în vedere o particularizare a 

cercetării la problematica consolidării filialelor (nu şi a societăţilor în participaţie respectiv a 

întreprinderilor asociate), axându-ne astfel pe integrarea globală (lăsând de-o parte integrarea 

proporţională şi punerea în echivalenţă). Am optat pentru această selectare pornind de la definiţiile 

oferite de referenţialul internaţional şi de reglementările româneşti, conform cărora grupul este 

format din societatea-mamă şi filialele acesteia, iar situaţiile financiare consolidate reprezintă 

raportările financiare ale unui grup, de unde rezultă că obligativitatea întocmirii acestor documente 

este legată strict de existenţa unei filiale (şi nu a societăţilor în participaţie sau a întreprinderilor 

asociate). Cu alte cuvinte, inexistenţa unei/unor filiale duce la inexistenţa obligativităţii întocmirii 

situaţiilor financiare consolidate iar caracterul consolidat al situaţiilor financiare ale unui grup e dat de 
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integrarea filialelor şi nu de integrarea societăţilor în participaţie sau a întreprinderilor asociate. Un alt 

motiv pentru această selectare este strâns legat de preocupările IASB în privinţa consolidărilor, acestea 

axându-se pe identificarea raportului mamă-fiică (fiind deci vizate filialele) şi pe stabilirea cerinţelor de 

întocmire a situaţiilor financiare de grup. De asemenea, am ţinut cont şi de posibila renunţare de către 

IASB la integrarea proporţională (vezi Tiron-Tudor & Müller, 2008) precum şi la concepţia larg 

răspândită în literatura de specialitate, conform căreia metoda punerii în echivalenţă ar fi mai degrabă 

o metodă de evaluare şi nu una de consolidare. 

 

În prima parte a acestui capitol am abordat problematica preliminariilor întocmirii situaţiilor 

financiare consolidate. Am avut în vedere perimetrul consolidării globale, insistând asupra 

aspectelor legate de identificarea raportului (societate-)mamă - (societate-)fiică şi de posibilele 

îngrădiri ale perimetrului consolidării. De asemenea, am cercetat aspecte esenţiale ale problematicii 

retratării situaţiilor financiare individuale în vederea aplicării unitare a politicilor contabile la nivelul 

grupului, insistând asupra subiectului uniformizării regulilor de recunoaştere, evaluare şi prezentare. 

În cea de-a doua parte a acestui capitol am abordat (din punct de vedere teoretic) consolidarea 

propriu-zisă a filialelor, dezvoltând şi aprofundând problematica consolidării capitalurilor proprii. În 

acest context analiza a fost defalcată pe aspectele legate de prima consolidare (metodele de 

consolidare a capitalurilor proprii, diferenţa de achiziţie, interesele minoritare) şi pe particularităţile 

privind consolidările ulterioare. În partea practică a acestui capitol am prezentat un studiu de caz 

ilustrativ privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate la un grup industrial românesc (SCR). 

Obiectivele fixate pentru acest studiu au vizat (1) evidenţierea punctelor critice privind procesul de 

întocmire pentru prima dată a situaţiilor consolidate pentru un grup românesc, (2) ilustrarea cifrică a 

modului de calcul a diferenţei de achiziţie şi a partajării capitalurilor proprii, (3) evidenţierea 

eliminării operaţiunilor intragrup şi a efectelor acestora, (4) cuantificarea impactului diferitelor 

metode alternative asupra consolidării precum şi (5) identificarea unor soluţii practice pentru 

rezolvarea unor probleme specifice primei consolidări.  

 

Capitolul 5: Conţinutul, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare consolidate 

În ceea ce priveşte capitolul al cincilea, ne-am propus să urmărim în cadrul acestuia dezvoltarea 

şi aprofundarea problematicii privind conţinutul, prezentarea şi analiza financiară a situaţiilor financiare 

de grup. Structura acestui capitol are la bază cele trei funcţii ale situaţiilor financiare, respectiv 

funcţia de generalizare a informaţiilor contabile (constând în gruparea, sistematizarea şi 

prezentarea centralizată a acestora), funcţia de informare a utilizatorilor (constând în 
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furnizarea unui conţinut informaţional relevant utilizatorilor în fundamentarea deciziilor) şi 

funcţia de analiză (constând în stabilirea unui diagnostic al poziţiei financiare şi al 

performanţei unei entităţi – individuale sau grup) (Matiş & Pop, 2008: 728). Astfel, primele 

două subcapitole au fost dedicate problematicii prezentării situaţiilor financiare consolidate, al 

treilea subcapitol a vizat aspectele specifice legate de conţinutul informaţional al acestor 

situaţii iar în subcapitolul patru au fost expuse particularităţile analizei (cantitative şi calitative) 

a situaţiilor financiare de grup.  

 

În primul subcapitol au fost abordate aspectele cheie ce ţin de modul de prezentare al situaţiei poziţiei 

financiare, situaţiei performanţelor, situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificării capitalului 

propriu şi al notelor explicative, insistând asupra particularităţilor specifice grupurilor. Un interes 

deosebit a fost acordat problematicii raportării performanţelor globale şi a alternativei de prezentare a 

fluxurilor de trezorerie după metoda directă/indirectă.  În cadrul acestei părţi am analizat şi 

propunerile IASB/FASB de modificare a prezentării situaţiilor financiare generale. De asemenea, am 

abordat şi evoluţia componenţei setului de situaţii financiare consolidate în contextul aplicării 

reglementărilor internaţionale, europene respectiv naţionale. Cel de-al doilea subcapitol a vizat de 

asemenea problematica prezentării situaţiilor financiare, având ca punct central propunerile de 

modificare a prezentării situaţiilor financiare, expuse în documentul de discuţii publicat de IASB/FASB 

în octombrie 2008 şi intitulat Viziuni preliminare privind prezentarea situaţiilor financiare. Subcapitolul 

a fost dedicat unei analize cantitative (pe domenii de activitate şi pe regiuni geografice) şi calitative a 

reacţiilor venite din partea diferitelor organizaţii interesate (reglementatori, preparatori, utilizatori de 

situaţii financiare ş.a.) cu privirea la respectivele propuneri.  

 

În cea de-a treia parte a capitolului am abordat conţinutul informaţional al elementelor specifice 

diferitelor componente ale situaţiilor financiare consolidate. La nivelul situaţiei consolidate a poziţiei 

financiare am insistat asupra elementelor fond comercial, titluri puse în echivalenţă, interese minoritare 

şi rezerve din conversie. În cadrul situaţiei consolidate a performanţelor am detaliat diferitele categorii 

de rezultate relevante la nivelul grupului. La nivelul situaţiei consolidate a fluxurilor de trezorerie, 

elementele centrale expuse au fost plăţile din achiziţia de filiale, încasările din vânzarea de filiale şi 

modificările trezoreriei grupului ca urmare a fluctuaţie cursului valutar. În ceea ce priveşte valenţele 

informaţionale ale notelor explicative la situaţiile financiare consolidate, am identificat şi analizat patru 

categorii de informaţii, şi anume perimetrul consolidării, metodele de evaluare şi consolidare, explicaţii 

privind posturile componentelor primare şi alte precizări (inclusiv raportarea pe segmente).   
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Ultima parte a acestui capitol a fost dedicată aspectelor specifice analizei situaţiilor financiare 

consolidate, care rezultă, în principiu, din particularităţile grupului ca entitate raportoare (ex. 

dualitatea unitate economică - diversitate juridică, diferitele intensităţi ale controlului asupra 

părţilor componente, complexitatea structurii organizaţionale, caracterul deseori multinaţional) şi 

a situaţiilor financiare consolidate (ex. aria de cuprindere, metodele de consolidare, elementele de 

conţinut specifice). Abordarea tradiţională cantitativă s-a axat pe analiza performanţei, analiza 

gestiunii financiare, analiza riscului (echilibrului) financiar şi analiza perspectivei investiţionale, 

insistând asupra determinării şi interpretării indicatorilor financiari relevanţi în contextul situaţiilor 

financiare de grup. Analiza calitativă a fost descompusă în două componente, prima având ca 

obiect cercetarea instrumentarului politicilor contabile aplicate de entitate (specifice grupurilor 

fiind: delimitarea perimetrului consolidării, alegerea metodei de integrare a societăţilor grupului şi 

a metodei de consolidare a capitalului propriu) iar a doua vizând analiza semiotică a situaţiilor 

financiare la nivel sintactic, pragmatic şi semantic. 

 

Capitolul 6: Studiu empiric privind relevanţa pentru piaţa de capital a situaţiilor financiare consolidate 

După parcurgerea acestor etape ale cercetării, caracterizate printr-o abordare preponderent 

teoretică, de factură calitativă (excepţie făcând studiul de caz şi studiul empiric), în vederea 

îndeplinirii celui de-al patrulea obiectiv fixat, în capitolul al şaselea ne-am propus investigarea 

empirică a problematicii relevanţei pentru valoarea de piaţă (eng. market value relevance) a 

situaţiilor financiare consolidate ale companiilor listate în perioada 2003-3008 pe cele mai mari pieţe 

de capital din Europa (bursele din Londra, Paris şi Frankfurt). Pentru acest scop am structurat analiza 

pe trei secţiuni. Prima secţiune a urmărit „confruntarea” (pe tema relevanţei) a situaţiilor 

financiare consolidate şi a celor individuale ale societăţii-mamă. A doua secţiune a vizat 

compararea teoriei entităţii şi a teoriei societăţii-mamă prin prisma relevanţei situaţiilor financiare 

consolidate (incluzând şi problematica intereselor minoritare). În final, cea de-a treia secţiune a 

avut în vedere impactul aplicării obligatorii a IFRS asupra relevanţei absolute şi relative a situaţiilor 

financiare consolidate.   

 

După cum este firesc, în finalul proiectului de cercetare la care ne-am angajat, am realizat o 

expunere in extenso principalele concluzii şi rezultate desprinse pe parcursul demersului ştiinţific 

precum şi o subliniere a contribuţiilor aduse la stadiul cunoaşterii ştiinţifice în aria problematicii 

situaţiilor financiare consolidate. Totodată, am avut în vedere la final şi precizarea limitelor acestui 

demers ştiinţific precum şi reliefarea perspectivelor cercetărilor viitoare în acest domeniu complex. 
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CCOONNCCLLUUZZIIII  ŞŞII  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  AALLEE  CCEERRCCEETTĂĂRRIIII  

În încheierea prezentei lucrări se cuvine o expunere a principalelor concluzii şi rezultate desprinse 

pe parcursul demersului ştiinţific precum şi o subliniere a contribuţiilor aduse la stadiul cunoaşterii 

ştiinţifice în aria problematicii situaţiilor financiare consolidate. Totodată, am avut în vedere la 

final şi precizarea limitelor acestui demers ştiinţific precum şi reliefarea perspectivelor cercetărilor 

viitoare în acest domeniu complex.  

  

La nivelul primului capitol am realizat o recenzie a stadiului cunoaşterii ştiinţifice în domeniul 

de cercetare al situaţiilor financiare consolidate în vederea fixării unui cadru de raportare 

relevant pentru desfăşurarea demersului ştiinţific. Totodată, aceasta constituie o premisă 

obligatorie pentru atingerea obiectivului principal al oricărei cercetări ştiinţifice autentice, 

respectiv crearea de valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică existentă în aria de cercetare 

vizată (Mustaţă, 2008:17). Pentru înfăptuirea acestei recenzii, am realizat mai întâi o analiză 

cantitativă în cadrul căreia am urmărit atât la nivel global, cât şi în timp (la nivelul a patru 

perioade delimitate în prealabil), anumite caracteristici ale cercetărilor publicate, respectiv 

tematica abordată, curentul, metodologia şi perspectiva de cercetare şi ţara/regiune pe care 

se axează cercetarea. 

 

În ceea ce priveşte temele de cercetare, am delimitat opt mari categorii, dintre care cele mai des 

abordate sunt: fondul comercial (GW), perimetrului consolidării (PerC), metodele de raportare a 

investiţiilor în societăţile în participaţie şi în întreprinderile asociate (CP/PE) precum şi situaţiile 

financiare consolidate abordate în ansamblul lor (GenSFC), fiind vizate conţinutul informaţional, 

relevanţa, principiile ce stau la baza lor (vezi Schema 2). Alte teme identificate (însă mai rar abordate) 

sunt metodele de combinare a întreprinderilor (MetC), educaţia în domeniul situaţiilor financiare 

consolidate (Edu), teoriile situaţiilor financiare consolidate inclusiv interesele minoritare (Teo/Imin), şi 

Tehnica de consolidare (TehC). 
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Schema 2: Teme (subdomenii) abordate aferente ariei problematicii situaţiilor financiare consolidate 
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În cazul majorităţii temelor identificate s-a putut observa o tendinţă ascendentă în ceea ce priveşte 

interesul cercetătorilor. Dacă ne referim la curentul principal de cercetare, am constata o inversare 

în timp a dominaţiei de la curentul normativist la cel pozitivist. Se observă, totodată, o creştere a 

orientărilor interpretative şi critice, ca reacţie a cercetătorilor la limitele curentului pozitivist, axat în 

special pe testări empirice ale diferitelor ipoteze formulate, şi mai puţin pe o analiză profundă a 

interacţiunii contabilităţii cu lumea înconjurătoare. O inversare a supremaţiei a putut fi sesizată şi în 

ceea ce priveşte perspectiva şi metodologia de cercetare, şi anume de la o abordare preponderent 

teoretică înspre o abordare preponderent empirică, respectiv de la o cercetare calitativă înspre o 

cercetare cantitativă, cercetătorii devenind tot mai interesaţi de practicile contabile în domeniu, 

căutând testarea în realitatea economică a ipotezelor/teoriilor formulate. În ceea ce priveşte 

ţările/regiunile geografice asupra cărora se axează cercetarea, am remarcat tendinţa de diversificare 

a interesului pentru practicile contabile din diferitele ţări/regiuni, pe fondul procesului de 

internaţionalizare a grupurilor de firme şi de globalizare a  reglementărilor şi practicilor contabile în 

general, şi privind raportările consolidate, în special. 

 

Această recenzie cantitativă a fost urmată de o analiză calitativă, prin care am urmărit trecerea în 

revistă a literaturii de specialitate în aria problematicii situaţiilor financiare consolidate, analizând la 

nivelul fiecărei perioade delimitate principalele contribuţii ale diverşilor autori la cunoaşterea ştiinţifică 

din aria fixată. În ceea ce priveşte planul naţional, cercetările contabile publicate în jurnale academice 

în acest domeniu, sunt de factură relativ recentă, începând a se dezvolta doar în ultima perioadă 

analizată (2002-2009). Aceste cercetări se caracterizează printr-o abordare pozitivistă, preponderent 

calitativă, orientată spre o analiză teoretică, urmărind în special prezentarea reglementărilor 

internaţionale, europene şi/sau naţionale în domeniu. 
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În cel de-al doilea capitol al lucrării ne-am propus o abordare conceptuală a celor mai relevante 

noţiuni (grupul, controlul, perimetrul consolidării, interesul minoritar şi fondul comercial) şi a 

teoriilor specifice situaţiilor financiare consolidate (teoria proprietăţii, teoria societăţii-mamă, teoria 

extinsă a societăţii-mamă şi teoria entităţii). Aceste noţiuni şi teorii au reprezentat de-a lungul 

timpului teme de cercetare distincte, circumscrise ariei de cercetare a situaţiilor financiare de grup.  

 

În privinţa conceptului de grup se poate remarca faptul că acesta nu dispune de o definiţie unanim 

acceptată, însă punctele de vedere exprimate în special în literatura de specialitate gravitează în jurul 

aceleiaşi idei, şi anume reunirea unui număr de societăţi independente juridic aflate sub conducerea 

unitară (controlul) a unei societăţi. Am considerat această polaritate diversitate juridică – unitate 

economică trăsătura definitorie a grupului. Am putut constata, de asemenea, şi o abordare „în trepte” 

în funcţie de intensitatea legăturii între societăţi, pe care conceptul de grup o cunoaşte în literatura de 

specialitate, având în vedere cursivitatea trecerii de la conducerea unitară (respectiv puterea conferită 

de control) la independenţa economică. Astfel, societatea-mamă reprezintă nucleul, filialele prima 

treaptă, asocierile în participaţie treapta a doua, iar entităţile asociate treapta a treia. În strânsă 

legătură cu noţiunea de grup se află conceptul de control (- criteriu fundamental pentru stabilirea 

componenţei unui grup), în jurul căruia gravitează, în opinia noastră, întreaga problematică a situaţiilor 

financiare. Importanţa sa a condus în literatura de specialitate la manifestarea unei largi diversităţi de 

opinii (Henry, 1999: 39), neputându-se cristaliza o definiţie standardizată. Totuşi, au putut fi desprinse 

două criterii cumulative (şi definitorii) pentru existenţa controlului (exclusiv), şi anume criteriul puterii 

şi cel al beneficiilor. De asemenea, strâns legat de noţiunile de grup (ca entitate raportoare) şi de 

control se găseşte conceptul perimetrul consolidării, care are menirea de a stabili graniţele ansamblului 

de consolidat. În teoria contabilă acest concept este interpretat şi definit în două variante: în sens 

restrâns (cuprinzând doar societatea-mamă şi fiicele de consolidat) şi respectiv în sens lărgit (incluzând 

şi asocierile în participaţie şi întreprinderile asociate). Am considerat necesară o delimitare clară între 

perimetrul consolidării şi perimetrul grupului, sau cu alte cuvinte între ansamblul de consolidat şi grup. 

Între cele două concepte există un raport parte la întreg, întrucât nu toate societăţile aparţinând unui 

grup sunt incluse în perimetrul consolidării. 

 

În ceea ce priveşte interesul minoritar, am putut surprinde controversele prezente în literatura 

contabilă în legătură cu natura sa (ca o datorie a grupului, ca o cvasi-datorie respectiv ca un 

element al capitalului propriu al grupului – Aceituno, 2006). Am conchis că a treia abordare 

corespunde teoriei entităţii şi obiectivului situaţiilor financiare consolidate, şi anume prezentarea 
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poziţiei financiare, performanţelor şi evoluţiei poziţiei financiare a societăţilor din cadrul grupului, 

ca şi cum ar fi vorba de o singură societate. Cu toate acestea, considerăm că importanţa acordată 

interesului minoritar nu trebuie supraevaluată, întrucât schimbarea permanentă a centrului 

atenţiei de la interesul majoritar la interesul minoritar în tratarea anumitor aspecte ale consolidării 

putând fi dăunătoare concepţiei conform căreia, situaţiile financiare consolidate sunt întocmite 

din perspectiva unei entităţi unificate. 

 

Ultimul concept abordat în mod distinct, respectiv fondul comercial (sau goodwill-ul), a constituit de-a 

lungul timpului probabil cel mai spinos şi controversat aspect dezbătut în literatura contabilă 

internaţională în contextul problematicii situaţiilor financiare consolidate, în ceea ce priveşte definirea, 

natura şi măsurarea sa. Analizând cele două abordări ale definiţiei acestui concept („valoare reziduală” 

respectiv „profituri excedentare”) am remarcat că acestea reprezintă de fapt o raţionalizare a 

metodelor folosite în general pentru a calcula valoarea fondului comercial. În privinţa componenţei 

fondului comercial considerăm că acesta este format în esenţă din două părţi (nucleul), una 

reprezentând active intangibile ce nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere (eng. going concern 

goodwill), iar a doua reprezentând fondul comercial aferent efectelor de sinergie (eng. synergy 

goodwill). Ar mai putea fi luată în considerare şi  o eventuală componentă reziduală, apărute în special 

ca urmare a unei supraevaluări a firmei achiziţionate sau a unei prime de control, ea neputând fi 

asociată cu anumite beneficii economice. De asemenea, în urma analizei diferitelor tipuri de fond 

comercial (generat intern, sau derivat, rezultat fie din fuziune, fie din consolidare) putem afirma că 

în cazul unei combinări de întreprinderi, fondul comercial generat intern (al unei întreprinderi) se 

transformă (integral sau parţial) în fond comercial achiziţionat (derivat). 

 

Dincolo de analiza conceptelor specifice situaţiilor financiare de grup, am cercetat raţiunile care 

stau la baza elaborării situaţii financiare consolidate şi obiectivele aferente acestora. Urmare a 

apartenenţei filialelor la entitatea grup, funcţia de informare a situaţiilor financiare individuale ale 

acestora este într-o asemenea măsură îngrădită, încât ele nu permit o apreciere fidelă a situaţiei 

economico-financiare a ansamblului, devenind insuficiente şi chiar irelevante. Considerăm că 

necesitatea elaborării unor situaţii financiare consolidate, în care să fie recunoscute activele, 

datoriile, veniturile şi cheltuielile entităţilor controlate de către societatea-mamă poate fi 

argumentată şi la nivel conceptual, pornind de la definiţiile şi criteriile (cadrului conceptual IASB) 

privind recunoaşterea structurilor situaţiilor financiare. Se poate constata că activele şi datoriile 

societăţilor grupului – fiind controlate şi generând intrări/ieşiri de beneficii economice pentru 
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societatea-mamă, întrunesc condiţiile de a fi recunoscute în situaţiile financiare consolidate 

întocmite de aceasta. Totodată avem convingerea că situaţiile financiare de grup reprezintă o 

consecinţă firească a aplicării principiului prevalenţei economicului asupra juridicului la nivelul 

poziţiei financiare şi a performanţelor întregului grup, caracterizat de polaritatea unitate 

economică – diversitate juridică. Drept urmare, în viziunea noastră, obiectivul primordial al 

situaţiilor financiare consolidate reprezintă o transpunere a obiectivului situaţiilor financiare 

individuale la nivelul entităţii grup, şi constă în furnizarea de informaţii utile unei game largi de 

utilizatori, prin prezentarea unei imagini fidele asupra poziţiei financiare, performanţelor şi 

evoluţiei poziţiei financiare referitoare la un grup de societăţi, privit ca entitate economică.  

 

Abordarea conceptuală a situaţiilor financiare consolidate a fost completată prin analiza diferitelor 

teorii aflate la baza acestora, putând identifica patru teorii specifice: teoria proprietăţii, teoria 

societăţii-mamă, teoria extinsă a societăţii-mamă şi teoria entităţii (Baxter & Spinney, 1975; 

Săcărin, 2008). Am constatat faptul că niciuna dintre acestea nu oferă o îndrumare cu privire la 

entităţile care ar trebui incluse consolidate, ele pornind de la premisa că perimetrul consolidării a 

fost deja stabilit. Aceste teorii oferă soluţii de principiu privind evaluarea şi prezentarea activelor 

(inclusiv a fondului comercial), datoriilor, capitalurilor proprii, rezultatelor şi a intereselor 

minoritare. Am remarcat totodată faptul că aplicarea teoriilor conduce la rezultate diferite doar în 

situaţia în care o societate-mamă nu deţine 100% din capitalul filialelor consolidate. În opinia 

noastră, teoria entităţii corespunde cel mai bine obiectivului general (fixat) al situaţiilor financiare 

consolidate (de a oferi informaţii utile unei game largi de utilizatori), întrucât ea prezintă activele, 

datoriile şi tranzacţiile din perspectiva întregului grup, ca entitate economică şi nu doar din 

perspectiva unei părţi a acestuia, anume societatea-mamă (cu acţionarii ei). Desigur, o problemă 

practică care se naşte (sau ia amploare) în urma aplicării teoriei entităţii, o constituie 

determinarea valorii juste a fiecărei societăţi achiziţionate, operaţiune de regulă solicitantă şi 

costisitoare pentru achizitori. Acest tip de evaluare este însă şi în prezent aplicat (cel puţin) anual 

pentru stabilirea unei eventuale deprecieri a fondului comercial de către societăţile (grupurile) 

care întocmesc situaţii financiare consolidate conforme cu IFRS. 

 

După fixarea coordonatelor conceptuale în aria problematicii situaţiilor financiare consolidate, am 

considerat indispensabilă şi o abordare critică (în cadrul capitolului 3) a principalelor reglementări 

relevante la nivel internaţional, european şi naţional, analizând în acest sens evoluţia lor în timp, 

interrelaţionările existente şi stadiul actual. 
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În ceea ce priveşte recunoaşterea şi acceptarea internaţională a IFRS-urilor (de către IOSCO, UE), 

putem afirma că acestea sunt puse în directă legătură cu întocmirea situaţiilor financiare 

consolidate, întrucât societăţile cotate la marile burse de valori ale lumii fac de regulă parte dintr-un 

grup financiar (în care sunt deseori societate-mamă) şi publică pentru informarea utilizatorilor în 

primul rând situaţiile financiare consolidate. De altfel, încă de la înfiinţare, IASC/IASB a fost 

preocupat de problematica situaţiilor financiare consolidate. „Se poate afirma că, astăzi, filozofia 

IASC/IASB, în materie de normalizare, este axată cu predilecţie pe conturile consolidate” (Feleagă & 

Malciu, 2002: 296). În prezent trei IAS-uri, un IFRS şi două SIC-uri au ca obiect (cel puţin parţial) 

situaţiile financiare consolidate, desigur şi celelalte standarde sau interpretări putând avea 

aplicabilitate la nivelul situaţiilor financiare de grup. În privinţa contabilităţii nord-americane (şi 

anglo-saxone în general), o caracteristică esenţială a acesteia o constituie prioritatea situaţiilor 

financiare consolidate asupra situaţiilor financiare individuale, ca urmare a modelului american de 

gestiune, în care în mod permanent, societăţile vând, cumpără sau creează filiale pentru a dezvolta 

noi activităţi (Walton, 1996). În rândul standardelor americane (US-GAAP) se regăsesc în prezent 

nouă reglementări specifice în domeniul situaţiilor financiare consolidate, dintre care ARB 51, cea 

mai veche reglementare internaţională în domeniu (emisă în 1959), este şi în prezent aplicabilă. Între 

cele două referenţiale există în prezent un proces de convergenţă oficializat, începând din 2002, prin 

Acordul de la Norwalk. În acest context, apreciem că autoritatea de facto a IASB sporeşte prin 

eliminarea reconcilierii IFRS – US-GAAP pentru firmele străine listate în SUA şi va creşte substanţial 

odată cu acceptarea IFRS-urilor şi pentru firmele americane pe cea mai importantă piaţă de capital a 

lumii. Totodată considerăm că succesul convergenţei IFRS – US GAAP în plan practic depinde şi de 

coordonarea activităţii organelor de interpretare ale IASB şi FASB, şi anume IFRIC şi EITF, întrucât, chiar 

dacă standardele emise de cele două organisme vor fi identice, situaţiile financiare (întocmite în 

conformitate cu IFRS sau US GAAP) nu vor fi comparabile (sau vor fi doar limitat comparabile), 

eforturile de convergenţă fiind astfel subminate, dacă recomandările de punere în aplicare a acestor 

standarde nu vor fi şi ele aceleaşi (sau comparabile). 

 

Ajungând în plan european, instrumentul principal de armonizare în ceea ce priveşte situaţiile 

financiare consolidate, îl constituie Directiva a VII-a, aceasta reprezentând totodată o extensie a 

principiilor Directivei a IV-a asupra aspectelor legate de întocmirea situaţiilor de grup (Alexander et al., 

2003). În opinia noastră, obiectivul armonizării contabile prin intermediul Directivelor la nivelul 

situaţiilor financiare de grup - respectiv obţinerea comparabilităţii şi echivalenţei informaţiilor 

financiare consolidate, furnizate de societăţile mamă din diferitele state membre, nu a fost atins până 
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la ora actuală decât parţial, şi anume cu precădere în ceea ce priveşte obligaţia întocmirii şi publicării 

acestora, precum şi forma de prezentare a lor. Comparabilitatea la nivelul conţinutului informaţional al 

situaţiilor de grup este, în opinia noastră, mult îngrădită din cauza numeroaselor opţiuni contabile 

oferite de Directiva a VII-a şi implementate în moduri diferite de statele membre. Conformizarea 

Directivei (în forma actuală) cu IFRS extinde doar opţiunile Directivei pentru a nu intra în conflict cu 

referenţialul internaţional, comparabilitatea urmărită a informaţiilor financiare consolidate, provenite 

de la societăţile diferitelor state membre nefiind cu nimic îmbunătăţită. Considerăm că acest proces de 

conformizare ar trebui, pe cât posibil, să restrângă paleta de opţiuni existente, eliminându-le pe acelea 

care contravin normelor internaţionale (spre ex. amortizarea fondului comercial, eşalonarea treptată 

la venituri a fondului comercial negativ, metoda uniunii de interese etc) şi ar trebui repetat la intervale 

mai dese, pentru a ţine pasul cu dezvoltarea continuă a IFRS-urilor. Desigur, acest proces ar impune 

modificări substanţiale în legislaţiile statelor membre, restricţionând de la caz la caz unele practici de 

consolidare intrate în tradiţia naţională. 

 

În opinia noastră, implementarea IFRS-urilor în UE pentru grupurile de societăţi (prin Regulamentele 

1606/2002, 1725/2003 şi 1126/2008) reprezintă cu certitudine un progres major în procesul 

armonizării contabile, contribuind semnificativ la îmbunătăţirea integrării şi competitivităţii pieţelor de 

capital din UE, prin oferirea cadrului legal de aplicare a unor standarde de contabilitate de calitate 

superioară, care permit într-o măsură sporită comparabilitatea informaţiilor contabile. Cu toate 

acestea, datorită mecanismului de andosare a IFRS-urilor, pot apărea situaţii când UE nu acceptă 

adoptarea completă a referenţialului internaţional, dând practic naştere unei variante a acestuia, fapt 

ce ar putea frâna procesul convergenţei contabile internaţionale şi acceptarea fără reconciliere pe 

pieţele de capital ale lumii (în special din SUA) a situaţiilor financiare consolidate ale companiilor din 

UE. Considerăm din acest punct de vedere ca fiind absolut necesar, ca UE să adopte în întregime 

referenţialul IFRS, ceea ce, desigur, impune o mai strânsă colaborare a EFRAG cu IASB, în special în 

fazele premergătoare emiterii unor noi standarde.  

 

În ceea ce priveşte peisajul legislativ românesc pe tema situaţiilor financiare consolidate, am 

remarcat faptul că acesta a început a prinde contur abia din 1997, odată cu emiterea O.M.F. 

1414/1997 pentru aprobarea Normelor privind consolidarea conturilor (nepublicat însă în Monitorul 

Oficial). După o evoluţie marcată de unele inconsecvenţe legislative, apariţia OMFP 1752/2005 pentru 

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene a consfinţit aplicarea 

directivelor europene pentru toate categoriile de entităţi începând cu 2006, inclusiv în domeniul 
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situaţiilor financiare consolidate. În plus, în vedere asigurării conformităţii reglementarilor naţionale în 

domeniul contabilităţii cu reglementările Uniunii Europene de implementare a IFRS, peisajul legislativ 

românesc a fost îmbogăţit cu o nouă reglementare (OMFP 1121/2006), ce vizează aplicarea în România a 

IFRS pentru entităţile de interes public începând cu 2007. De asemenea, s-a putut remarca şi faptul că 

Legea 82/1991 impune pentru prima dată sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiei de întocmire şi 

publicare a situaţiilor financiare consolidate anuale, abia din iulie 2007. În ceea ce priveşte recent emisul 

OMFP 3055/2009 (care înlocuieşte OMFP 1752/2005), acesta nu prezintă modificări semnificative faţă 

de precursorul său, exceptând o corectură adusă în legătură cu compensările ce trebuie efectuate pe 

baza valorilor juste (şi nu a valorilor contabile)   în cadrul consolidării capitalurilor proprii.  

 

Astfel, în prezent, am identificat două mari categorii de entităţi care întocmesc situaţii financiare 

consolidate, în funcţie de reglementările aplicabile şi anume: a) entităţi care sunt obligate să 

întocmească situaţii financiare consolidate, fie în baza reglementărilor conforme cu directivele 

europene (OMFP 3055/2009), fie conform IFRS-urilor adoptate de UE (aici se regăsesc toate 

entităţile exceptând anumite entităţi de interes public printre care şi societăţile cotate) şi b) 

entităţi care sunt obligate să întocmească situaţii financiare consolidate conform IFRS-urilor 

adoptate de UE (aici se regăsesc entităţile cotate, instituţiile de credit şi cele financiare nebancare, 

societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, societăţile de pensii, societăţile 

de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor şi organismele de 

plasament colectiv. Modalitatea de stabilire a obligativităţii întocmirii situaţiilor financiare 

consolidate precum şi reglementările care trebuie aplicate pot fi sintetizate prin schema logică 

expusă pe pagina următoare.  

 

Considerăm că această dualitate privind raportarea consolidată, limitează, atât în spaţiu cât şi în 

timp, comparabilitatea informaţiilor contabile consolidate. De asemenea, în cazul consolidării 

(obligatorii sau voluntare) conform IFRS, apare şi problema necesităţii întocmirii a două seturi de 

situaţii financiare individuale - unul conform OMFP 3055/2009, iar celălalt conform IFRS (în 

vederea consolidării). Un asemenea efort este foarte costisitor şi consumator de timp, putând 

avea un efect inhibator în privinţa adoptării voluntare a IFRS pentru raportarea consolidată. În 

opinia noastră, soluţia ar fi eliminarea obligativităţii întocmirii situaţiilor individuale conform 

OMFP 3055/2009 de către acele entităţi (societăţi-mamă sau filiale) incluse în situaţiile consolidate 

întocmite conform IFRS, fapt care, după părerea noastră, ar fi şi în avantajul tuturor categoriilor de 

utilizatori ai informaţiilor financiar-contabile.  
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Schema 3: Stabilirea obligativităţii întocmirii SFC şi a reglementărilor aplicabile 

 

 

Până în acest moment al demersului ştiinţific am conturat cadrul de referinţă ştiinţific, cadrul 

conceptual şi cadrul reglementar privind aria situaţiilor financiare consolidate, reuşind astfel, în 

opinia noastră, atingerea primului obiectiv operaţional al proiectului de cercetare (enunţat în 

introducerea lucrării). Drept urmare, am continuat demersul ştiinţific (în vederea îndeplinirii 

Există obligativitatea de 
principiu a întocmirii SFC 
cf. OMFP 3055/2009 (Art. 

3, 19-21)? 

Sunt îndeplinite 
condiţiile pt. scutire 

din OMFP 3055/2009 
(Art. 15-16) + Art.18? 

Există în grup 
societăţi cotate pe o 
piaţă reglementată? 

Este societatea-

mamă o filială la 
rândul ei? 

Sunt aplicabile scutirile 
legate de criteriile de 

mărime din OMFP 
3055/2009 (Art. 13)?  

Stabilirea obligativităţii întocmirii SFC şi a 
reglementărilor aplicabile 

Nu există 
obligativitatea 
întocmirii SFC 

Nu există 
obligativitatea 
întocmirii SFC 

 

Există obligativitatea 
întocmirii  SFC conform IFRS 

Societatea-mamă este entitate de 
interes public (instituţie de credit, 

societate de asigurare, 
reasigurare, de pensii, SSIF etc.)? 

Există obligativitatea 
întocmirii SFC  fie conform 

OMFP 3055/2009 fie 
conform IFRS 

Nu 

Da 

Da 

Nu 

Da 

Nu 

Da Da 

Nu Nu 

Nu 

Da 

Nu există 
obligativitatea 
întocmirii SFC 

 
Există obligativitatea întocmirii SFC cf. IFRS 
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următorului obiectiv), urmărind în capitolul următor (capitolul 4) dezvoltarea şi aprofundarea 

aspectelor de natură tehnică şi practică cu privire la activitatea de întocmire a situaţiilor financiare 

consolidate. Am realizat astfel o îmbinare a abordării teoretice cu abordarea empirică (practică) a 

problematicii elaborării situaţiilor consolidate. Pentru început ne-am propus o analiză teoretică 

detaliată a celor mai relevante problematici ce ţin de preliminariile întocmirii situaţiilor financiare 

ale unui grup format din societatea-mamă şi filialele acesteia, respectiv delimitarea perimetrului 

consolidării globale şi aplicarea unitară a politicilor contabile la nivelul grupului. 

 

În abordarea perimetrului consolidării în sens restrâns, am pornit de la premisa că acesta se 

întemeiază pe existenţa controlului (exclusiv), care face posibilă constatarea unui raport 

(societate-)mamă–(societate-)fiică. Am identificat patru cazuri care, în principiu, indică existenţa 

unui asemenea raport şi anume (1) deţinerea majorităţii drepturilor de vot în adunarea generală a 

unei societăţi, (2) posibilitatea numirii/revocării majorităţii membrilor organelor de conducere, (3) 

influenţa dominantă asupra unei societăţi în baza statutului acesteia sau a unui contract şi  

(4) influenţa dominantă de fapt generată de alte circumstanţe. Dintre acestea, prima situaţie 

cunoaşte cea mai extinsă aplicabilitate practică, fiind considerată în teorie şi în practică drept un 

indicator prezumtiv evident pentru existenţa controlului, care poate fi însă infirmat, în anumite 

situaţii excepţionale. Suntem de părere că ignorarea unor asemenea circumstanţe excepţionale 

poate duce la situaţia nefirească de includere a aceleiaşi societăţi ţintă în perimetre de consolidare 

a două grupuri (diferite). În ceea ce priveşte cazul clasic al controlului de fapt (deţinerea unui 

procent semnificativ sub 50% în contextul dispersării restului drepturilor de vot), ne-am asociat 

punctului de vedere al IASB (în antiteză cu o parte a literaturii de specialitate), conform căruia 

acest tip de control justifică existenţa unui raport mamă-fiică, considerând că „pericolul unei 

majorităţi schimbătoare” (argumentul principal al opozanţilor) are doar un caracter potenţial, el 

neafectând retroactiv abilitatea societăţii-mamă de a-şi impune voinţa în adunarea majoritară a 

celeilalte societăţi. De asemenea suntem de părere că nu este necesară impunerea unei limite 

procentuale pentru drepturile de vot deţinute, întrucât existenţa controlului exclusiv de fapt 

trebuie apreciată de la caz la caz. 

 

De asemenea în contextul delimitării perimetrului consolidării, am analizat posibilele îngrădiri 

ale acestuia, întâlnite în literatura de specialitate şi regăsite în diversele reglementări. Pornind 

de la premisa că la baza obligativităţii includerii în consolidare a unei filiale se află conceptul 

de control şi că acesta trebuie fie confirmat, fie infirmat, ne-am exprimat părere că, în esenţă, 
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nu s-ar justifica existenţa unor opţiuni de excludere/includere din/în perimetrul consolidării, 

întrucât apelarea la acestea ar putea îngrădi conţinutul informaţional al situaţiilor financiare 

consolidate rezultate. Cu toate acestea, am găsit şi unele argumente care să susţină existenţa 

anumitor opţiuni de acest gen.  Am putut conchide că, în principiu, doar legislaţia contabilă 

românească (bazată pe cea europeană) oferă în mod explicit opţiuni de includere în perimetrul 

consolidării (restricţii severe pe termen lung, costuri sau întârzieri disproporţionate, intenţia 

exclusivă de vânzare şi caracterul nesemnificativ). Totuşi, şi IFRS-urile permit implicit 

neincluderea în consolidare a filialelor nesemnificative (în baza principiului pragului de 

semnificaţie stipulat în Cadrul conceptual). În plus referenţialul internaţional impune 

neconsolidarea filialelor achiziţionate exclusiv în vederea vânzării (nu însă şi a filialelor pentru 

care ulterior achiziţiei a fost stabilită intenţia exclusivă de vânzare). 

 

Trecând în planul aplicării unitare a politicilor contabile la nivelul grupului, am subliniat mai întâi 

importanţa alinierii datelor de închidere ale situaţiilor financiare pentru evitarea unor denaturări 

ale informaţiilor prezentate în situaţiile financiare consolidate. Am motivat, de asemenea, 

necesitatea retratării situaţiilor individuale ale societăţilor grupului, prin prisma principiului unităţii 

economice la nivel de grup. Din analiza reglementărilor naţionale şi internaţionale a rezultat faptul 

că, spre deosebire de cadrul legislativ românesc, care prevede obligativitatea utilizării în situaţiile 

financiare consolidate a aceloraşi metode ca şi în situaţiile individuale ale societăţii-mamă, în 

viziunea IASB este permisă aplicarea altor politici contabile (pentru situaţiile grupului), existând 

astfel posibilitatea reexercitării opţiunilor contabile privind recunoaşterea, evaluarea şi 

prezentarea. În această situaţie susţinem varianta românească, considerând că o atare 

reexercitare ar putea fi derutantă pentru utilizatorii informaţiilor financiare, care ar analiza pe de-

o parte situaţiile grupului întocmite conform anumitor politici contabile, iar pe de-altă parte, 

situaţiile societăţii-mamă, întocmite conform altor politici contabile.  

 

Măsurile de uniformizare a politicilor contabile ce trebuie aplicate asupra societăţilor grupului în vederea 

întocmirii situaţiilor financiare consolidate depind, pe de-o parte de reglementările aplicate la nivelul 

situaţiilor financiare ale grupului şi respectiv la nivelul situaţiilor financiare individuale, iar pe de altă 

parte, de modul de exercitate al politicilor contabile la nivelul societăţii-mamă. În ceea ce priveşte 

recunoaşterea elementelor componente ale situaţiilor financiare individuale, acestea nu urmează a fi 

recunoscute în situaţiile grupului pentru simplul fapt că sunt recunoscute în situaţiile financiare 

individuale, ci în virtutea existenţei unei obligaţii sau opţiuni de recunoaştere, conform cadrului 
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legislativ aplicat. Mai mult, pot exista şi cazuri de recunoaştere în situaţiile consolidate a unor active 

sau datorii, care nu apar în situaţiile financiare individuale oficiale. Cât priveşte omogenizarea 

metodelor de evaluare în vederea întocmirii situaţiilor de grup, considerăm că aceasta trebuie să se 

realizeze numai în măsura în care este cerută şi la nivelul situaţiilor financiare individuale oficiale.  

 

Din cercetarea efectuată a rezultat faptul că efectele ajustărilor (privind recunoaşterea şi evaluarea) 

asupra situaţiilor financiare individuale ale societăţilor grupului (şi indirect asupra situaţiilor financiare 

consolidate) diferă, de la caz la caz, pe de-o parte în funcţie de caracterul consolidării (iniţială sau 

ulterioară), iar pe de-altă parte în funcţie de natura ajustării. Astfel, cu ocazia primei consolidări, 

ajustările afectează, în principiu, rezervele (sau rezultatul reportat al) filialei în cauză, întrucât privesc 

perioada dinaintea apartenenţei filialei la grup. Ajustările efectuate cu ocazia consolidărilor ulterioare 

pot avea impact fie asupra rezultatului filialei dacă se referă la exerciţiul curent, fie asupra rezervelor 

(sau a rezultatului reportat) dacă se referă la exerciţiile anterioare. Pot exista şi ajustări care nu 

influenţează performanţele, cum ar fi reevaluarea imobilizărilor conform politicii grupului.  

 

Abordarea teoretică a întocmirii situaţiilor financiare consolidate şi-a continuat parcursul prin expunerea 

problematicii consolidării capitalurilor proprii ale filialelor (incluse în perimetrul consolidării). Privitor la 

alegerea datei de referinţă pentru stabilirea valorilor relevante, considerăm că optarea pentru data 

primei consolidări (variantă permisă în anumite condiţii doar de normele româneşti) în locul datei 

achiziţiei poate avea un impact major asupra situaţiilor grupului, influenţând (în ambele sensuri) atât 

diferenţa de achiziţie ca urmare a includerii în procesul de compensare a unor rezultate care, de fapt 

aparţin grupului (fiind obţinute pe perioada apartenenţei filialei la grup), cât şi rezultatul grupului în anul 

primei consolidări.  

 

În ceea ce priveşte determinarea procentului de participare în capitalurile proprii ale unei filiale în 

cadrul grupurilor cu o structură pe mai multe trepte, susţinem aplicarea metodei multiplicative pentru 

consolidarea (partajarea) capitalurilor (în special cu ocazia consolidărilor ulterioare), pentru a nu exista 

riscul producerii unor denaturări ale valorilor raportate în situaţiile financiare consolidate (fapt care ar 

afecta imaginea fidelă asupra grupului). Pe de altă parte, în ceea ce priveşte determinarea diferenţei 

de achiziţie (şi deci a fondului comercial), în opinia noastră, s-ar impune aplicarea metodei aditive, 

având în vedere faptul că o parte din valoarea titlurilor de participare deţinute de o filială a grupului 

(F1) într-o altă filială (F2) corespunde unei diferenţe de achiziţie aferente intereselor minoritare 
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indirecte în F2 (la nivelul procentului lor de participare în F1), aceasta ar trebui raportată în situaţiile 

consolidate în acelaşi mod precum diferenţa de achiziţie aferentă grupului. 

 

Aprofundarea problematicii primei consolidări a vizat identificarea şi analizarea metodelor concurente 

de consolidare a capitalurilor proprii, stabilirea şi tratamentul diferenţei de achiziţie şi evaluarea şi 

prezentarea intereselor minoritare. Dintre cele patru metode de consolidare a capitalurilor proprii 

identificate la nivelul literaturii de specialitate şi al reglementărilor contabile relevante (metoda 

valorilor contabile, a reevaluării proporţionale, a reevaluării complete şi a reevaluării complete cu 

recunoaşterea fondului comercial total) referenţialul internaţional IFRS 3 permite doar ultimele 

două, în vreme ce Directiva a VII-a CEE oferă ca alternativă aplicarea metodei valorilor contabile sau 

a reevaluării complete. În prezent reglementările naţionale (OMFP 3055/2009) prevăd ca tratament 

principal metoda reevaluării complete, permiţând aplicarea celeilalte doar în situaţia imposibilităţii 

determinării valorilor juste. 

 

În ceea ce priveşte determinarea diferenţei de achiziţie şi respectiv a fondului comercial (pozitiv sau 

negativ) am constatat că valoarea stabilită este influenţată de varianta de calcul a procentului de 

participare, de metoda de compensare utilizată precum şi de fixarea datei de referinţă pentru 

stabilirea valorilor relevante. În opinia noastră, diferenţa de achiziţie pozitivă trebuie recunoscută 

drept fond comercial în activul bilanţului (fapt cerut atât de legislaţia naţională cât şi de IFRS 3), o 

deducere din rezerve impunându-se în mod excepţional, doar atunci când în cadrul consolidării iniţiale 

compensarea se efectuează pe baza valorilor de la data primei consolidări (şi nu pe baza valorilor 

existente la data achiziţiei), iar sursa diferenţei de consolidare o reprezintă (total sau parţial) variaţiile 

pozitive ale capitalurilor proprii ale filialei între cele două date amintite. Deosebirile semnificative între 

prevederile contabile româneşti (şi europene) şi IFRS au putut fi constatate în privinţa diferenţei de 

achiziţie negative. Astfel, dacă normele româneşti cer recunoaşterea unui venit amânat sub 

denumirea de fond comercial negativ, referenţialul internaţional impune recunoaşterea unui venit 

curent. Cele două abordări provin din viziunile legate de cauzele diferenţei de achiziţie negative: în 

vreme ce IFRS 3 consideră ca unic motiv o achiziţie avantajoasă, normele naţionale întrevăd şi 

posibilitatea existenţei unor previziuni nefavorabile legate de rezultatele viitoare. Potrivit IFRS 3, 

eventualele previziuni nefavorabile trebuie să luate în considerare încă din momentul 

recunoaşterii şi evaluării (la valoare justă) a activelor şi datoriilor filialei achiziţionate. 

 



Rezumatul tezei de doctorat: Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare consolidate 

 28 

Aprofundarea tematicii intereselor minoritare (non-control) a evidenţiat problema intereselor 

minoritare indirecte, existente în cazul grupurilor cu o structură pe mai multe trepte. Luarea lor în 

considerare este posibilă doar în contextul aplicării metodei multiplicative de calcul a procentului 

de participare în capitalurile proprii ale unei filiale.  Datorită situaţiei des întâlnite, în care 

procentul de interes al acţionarilor minoritari (direcţi şi indirecţi) într-o filială este superior 

procentului de interes al societăţii-mamă denumirea de „minoritari” apare drept neadecvată, 

motiv pentru care, la nivel internaţional denumirea „interese minoritare” a fost înlocuită cu cea de 

„interese non-control”. În ceea ce priveşte evaluarea intereselor minoritare (non-control), este 

determinantă metoda aplicată pentru consolidarea capitalurilor proprii ale unei filiale. Doar în 

cazul metodei reevaluării complete cu recunoaşterea fondului comercial total, interesele non-

control sunt evaluate la valoare justă, putându-le reveni şi o componentă de fond comercial. 

 

În continuare ne-am axat şi asupra particularităţilor principale ale consolidărilor ulterioare. Cu ocazia 

fiecărei consolidări (ulterioare) este necesar în prealabil, ca operaţiunile aferente primei 

consolidări precum şi consolidărilor din anii următori (consolidării iniţiale) să fie reluate, întrucât 

acestea nu se regăsesc în soldurile iniţiale ale exerciţiului pentru care se efectuează noua 

consolidare. Abia apoi sunt efectuate operaţiunile de consolidare aferente exerciţiului curent. În 

ceea ce priveşte tratamentul ulterior al fondului comercial pozitiv, acesta cunoaşte atât în 

literatura de specialitate cât şi în practica raportărilor consolidate două abordări şi anume 

amortizarea (liniară) pe o perioadă de timp determinată (variantă stipulată în reglementările 

româneşti) şi testarea sa pentru depreciere cel puţin anual (conform IFRS). Prima variantă 

porneşte de la premisa că fondul comercial derivat (achiziţionat) prezintă o durată de viaţă 

limitată iar ce-a de-a doua consideră că fondul comercial dispune de o durată de viaţă nedefinită, 

făcând imposibilă stabilirea raţională, pe o bază sistematică, a consumului de valoare a acestuia.  

 

Ultima parte a acestui capitol a vizat latura practică a întocmirii situaţiilor financiare consolidate prin 

intermediul unui studiu de caz privind elaborarea acestora la un grup industrial cu capital românesc 

(SCR), compus dintr-un număr de 14 societăţi consolidate. Studiul a ilustrat, atât prin descrieri narative, 

cât şi prin intermediul numeroaselor tabele de calcul etapele derulate pe parcursul procesului 

consolidării până la finalizarea acestuia, constând în prezentarea setului simplificat de situaţii financiare 

consolidate ale grupului SCR. Concluzia generală desprinsă este că elaborarea în premieră a situaţiilor de 

grup este extrem de dificilă, ridicând numeroase probleme şi constituindu-se, adesea, într-o nebuloasă 

pentru personalul responsabil. Cauzele au putut fi identificate în lipsa unor informaţii necesare precum şi 
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insuficienta pregătire a personalului contabil responsabil în domeniul „de nişă” al contabilităţii 

consolidate. Probleme concrete care pot adesea cauza o serie de inconveniente majore pe parcursul 

procesului de consolidare sunt constituite de neadaptarea organizării contabilităţii financiare la nivel de 

societate pentru necesităţile consolidării precum şi inexistenţa unui manual de consolidare. În 

perspectiva publicării setului de situaţii financiare consolidate, toate aceste probleme trebuie înlăturate 

întrucât afectează în final imaginea fidelă, determinând auditorul să refuze exprimarea unei opinii fără 

rezerve. 

 

În urma dezvoltării şi aprofundării aspectelor de natură tehnică şi practică cu privire la activitatea 

de întocmire a situaţiilor financiare consolidate, expuse în capitolul 4 ( şi a cărui rezultate au fost 

sintetizate mai sus), cutezăm a afirma că a fost îndeplinit şi cel de-al doilea obiectiv operaţional al 

proiectului de cercetare (formulat în partea introductivă a lucrării). Astfel, în capitolul 5 ne-am 

axat pe o abordare teoretică a problematicii prezentării, conţinutului şi analizei situaţiilor financiare 

consolidate, îmbinând o cercetare cu un caracter calitativ, cu o cercetare de tip cantitativ.   

 

În prima parte a acestui capitol am analizat în detaliu cele mai relevante aspecte ce ţin de prezentarea 

situaţiilor financiare ale unui grup la nivelul setului complet dar în special la nivelul fiecărei componente 

în parte. În ceea ce priveşte setul complet al situaţiilor financiare consolidate, se poate constata o 

dinamică a componenţei (obligatorii a) acestuia de-a lungul timpului în cadrul standardelor 

internaţionale de raportare financiară, în opoziţie cu o relativă constanţă a acestei componenţe în 

peisajul legislaţiei contabile europene (concretizat în directiva a IV-a şi a VII-a) şi naţionale (începând cu 

Ordinul 1414/1997 – nepublicat, până la OMFP 3055/2009). Astfel, dacă setul complet al situaţiilor 

financiare consolidate, potrivit directivelor contabile (transpuse şi în normele româneşti) cuprinde şi în 

prezent în mod obligatoriu doar bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat şi notele 

explicative, reglementările internaţionale privind componenţa setului complet au evoluat de la 

obligativitatea (doar a) celor trei situaţii nucleu, la impunerea unui număr de până la şapte componente 

(incluzând situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie, situaţia consolidată a modificării capitalului 

propriu, iar în anumite condiţii situaţia consolidată a altor rezultate globale şi eventual o situaţie a poziţie 

financiare la începutul celei mai îndepărtate perioade comparative). De asemenea, la nivel naţional se 

constată o discrepanţă nejustificată, în opinia noastră, între setul complet al situaţiilor financiare 

individuale pentru întreprinderile mari (cu cinci componente) şi setul consolidat (cu trei componente), 

având în vedere mai ales faptul că obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare de grup revine (în 

principiu) doar entităţilor mari. 
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În ceea ce priveşte modul de prezentarea a bilanţului (consolidat), aspectele cheie identificate şi analizate 

se referă la format, clasificarea activelor şi datoriilor şi respectiv ordinea de prezentare a activelor, 

datoriilor şi capitalului propriu. În general s-a putut observa pe de-o parte o flexibilitate ridicată a 

reglementărilor internaţionale (care impun în principiu, doar clasificarea pe baza ciclului de exploatare, 

admiţând însă şi o clasificare bazată pe lichiditate), iar pe de-altă parte o stricteţe (rigiditate) a 

reglementărilor contabile naţionale (care impun formatul vertical “multiple step”, o clasificare mixtă şi o 

ordonare a activelor în sens crescător al lichidităţii respectiv o ordonare a datoriilor şi capitalului propriu 

în sens descrescător al exigibilităţii), directivele contabile europene situându-se din punct de vedere al 

flexibilităţii între normele internaţionale şi cele naţionale (ca urmare a stipulării unor alternative de 

prezentare). În opinia noastră, există la nivel naţional anumite inadvertenţe şi inconsecvenţe cu privire la 

clasificarea activelor: pe de-o parte activele sunt grupate în funcţie de ciclul de exploatare 

(imobilizate/circulante), iar pe de-altă parte distincţia imobilizat/circulant se realizează potrivit 

termenului de deţinere (lung/scurt). Aceste inconsecvenţe se pot răsfrânge negativ asupra analizei 

poziţiei financiare, atunci când o entitate (un grup sau întreprindere individuală) produce atât active cu 

ciclu de fabricaţie mai mic de un an cât şi active cu ciclu lung de fabricaţie destinate vânzării. 

 

Coordonatele principale analizate, în jurul cărora gravitează problematica performanţelor grupului 

se referă la metoda de clasificare a cheltuielilor de exploatare respectiv la varianta de prezentare a 

elementelor rezultatului global recunoscute direct în capitalul propriu. Concluzia generală ce se 

poate desprinde din literatura de specialitate cu privire la metoda de clasificare a cheltuielilor este 

că prezentarea cheltuielilor după natură este mai simplu de realizat însă este mai puţin 

informativă (relevantă) pentru utilizatori. Totuşi, în rândul analiştilor şi investitorilor există 

numeroase voci care susţin clasificarea după natură, considerând că aceasta oferă informaţii 

relevante cu un nivel de dezagregare mai ridicat, permiţând o mai bună previziune a 

performanţelor viitoare şi totodată o mai bună comparabilitate. Dintre cele trei seturi de 

reglementări analizate, doar în cel naţional se impune clasificarea după natură (cea mai răspândită 

de altfel în Europa continentală).  

 

Modalitatea de prezentare a altor elemente ale rezultatului global (înregistrate direct în capitalul 

propriu) reprezintă una dintre cele mai disputate şi încă netranşate teme în literatura de 

specialitate legate de prezentarea performanţelor, identificându-se în esenţă două variante, şi 

anume fie prezentarea lor în aceeaşi situaţie (situaţia rezultatului global) în care apar elementele 

contului de profit şi pierdere fie într-o situaţie separată de contul de profit şi pierdere. La originea 
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acestei controverse se află în esenţă însăşi dualismul conceptual privind performanţa entităţii 

(rezultat net / rezultat global). Existenţa celor două concepte are la bază modelul (sistemul) de 

contabilitate mixt (promovat în special de IASB şi FASB, şi preluat într-o anumită măsură şi de UE) 

care combină două sisteme de determinare a rezultatului – sistemul bazat pe costul istoric (care 

promovează rezultatul net) şi sistemul bazat pe valoarea justă (care promovează rezultatul global). 

Ne asociem concluziei generale care se desprinde din vasta literatură contabilă (teoretică şi 

empirică), potrivit căreia atenţia excesivă adresată oricăreia din cele două variante ale rezultatului 

nu poate fi justificată, întrucât din punct de vedere conceptual nu există o delimitare clară între 

rezultatul net şi celelalte elemente ale rezultatului global recunoscute direct în capitalul propriu.  

Drept urmare considerăm că ambele rezultate ar trebui prezentate cu egală proeminenţă, în 

aceeaşi situaţie care să reflecte performanţele globale ale unei entităţi, pentru a nu favoriza 

rezultatul net în detrimentul rezultatului global. În prezent tema prezentării în situaţiile financiare 

a elementelor rezultatului global recunoscute direct în capitalul propriu se regăseşte în mod 

explicit doar în referenţialul internaţional. La fel ca şi standardul nordamerican, IAS 1 (2007) 

permite ambele variante de prezentare amintite, întrucât (deşi IASB-ul şi-a arătat preferinţa 

pentru o singură situaţie) unii membrii constitutivi s-au opus unei singure situaţii pe motiv că s-ar 

pune prea mult accentul pe rezultatul global. 

 

Şi în privinţa prezentării situaţiei (consolidate) a fluxurilor de trezorerie există în literatura şi practica 

contabilă o controversă marcantă (încă netranşată), legată de metoda de prezentare a fluxurilor de 

numerar aferente activităţii de exploatare, distingându-se metoda directă şi metoda indirectă. În 

prezent, referenţialul internaţional permite ambele metode de prezentare, recomandând însă 

utilizarea metodei directe, întrucât aceasta ar furniza informaţii care pot fi folositoare la estimarea 

fluxurilor de trezorerie viitoare. Considerăm că este dificil să adoptăm o poziţie tranşantă în privinţa 

aplicării uneia sau alteia din cele două metode în practică. Desigur, aşa cum rezultă şi din cercetările 

empirice, metoda directă se dovedeşte a fi superioară metodei indirecte, informaţiile furnizate de 

aceasta având o capacitate predictivă mai bună. Pe de altă parte însă, dificultăţile şi costurile ridicate 

de implementare în special în cazul grupurilor vorbesc în favoarea utilizării  metodei indirecte. În 

consecinţă, decizia cu privire la aplicarea sau impunerea metodei directe (mai relevante pentru 

utilizatori) poate fi luată, desigur, doar în urma analizării raportului cost/beneficiu. 

 

În ceea ce priveşte prezentarea notelor explicative la situaţiile financiare consolidate, aceasta nu 

cunoaşte în literatura contabilă anumite formate consacrate, notele explicative având (în mod 
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evident) un caracter narativ pronunţat. De asemenea şi reglementările internaţionale, europene şi 

naţionale includ puţine precizări în legătură cu modul în care ar trebui expuse notele explicative la 

situaţiile financiare individuale (aplicabile şi în cazul grupurilor), limitându-se în esenţă la 

recomandarea (exemplificarea) unei structuri de prezentare a acestora (IAS 1 şi OMFP 3055/2009).  

 

Dincolo de analiza literaturii şi legislaţiei contabile cu privire la aspectele legate de prezentarea 

situaţiilor financiare consolidate, am cercetat în cadrul prezentei lucrări propunerile IASB/FASB de 

modificare a prezentării situaţiilor financiare (concretizate în documentul de discuţii Viziuni 

preliminare privind prezentarea situaţiilor financiare publicat în octombrie 2008) şi mai ales 

reacţiile venite din partea diverselor organizaţii (desprinse din 145 de scrisori-comentariu), 

efectuând în acest sens un studiu empiric cantitativ, cu elemente calitative. Concluziile principale 

la care am ajuns sunt expuse la nivelul următoarelor paragrafe. 

 

Per ansamblu, reacţia la propunerile IASB/FASB este uşor favorabilă, înregistrându-se un acord 

mediu la nivelul celor zece întrebări analizate de 52%, nivelul mediu de dezacord fiind de 41%, 

diferenţa constând în ponderea răspunsurilor indecise. Respondenţii sunt în general de acord cu 

propunerile  de separare a activităţilor de business de activităţile de finanţare, prezentare a 

capitalului propriu într-o secţiune distinctă, aplicare a raţionamentului managementului 

pentru clasificarea activelor şi datoriilor, efectuare a clasificării la nivel de segment operaţional 

şi informare în note privind tranzacţiile mai puţin uzuale. În schimb, se observă un dezacord 

pronunţat pentru propunerile privind dezagregarea cheltuielilor după funcţie şi natură, 

prezentarea cash-flow-ului după metoda directă şi reconcilierea în note a cash-flow-ului cu 

rezultatul global. Cele mai disputate (controversate) propuneri sunt cele legate de prezentarea 

activelor cât şi a datoriilor în secţiunile business şi finanţare şi raportarea performanţelor într-

o singură situaţie a rezultatului global.  

 

Analiza pe regiuni geografice a scos în evidenţă un acord semnificativ mai puternic din parte 

organizaţiilor din Australia (în raport cu cele din SUA şi Europa) în ceea ce priveşte utilitatea abordării 

bazate pe raţionamentul managerial pentru clasificarea activelor, datoriilor şi modificărilor aferente în 

situaţiile financiare respectiv, indicând, în opinia noastră, o orientare mai puternică spre principii 

(compatibilă cu raţionamentul managerial) a organizaţiilor din Australia faţă de cele din Europa şi SUA 

(în detrimentul unei orientări spre reguli). De asemenea respondenţii din Australia se diferenţiază 

semnificativ de cei din Europa şi SUA, prin poziţia lor favorabilă propunerii de impunere a metodei 
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directe pentru prezentarea cash-flow-ului din exploatare, poziţie explicabilă prin faptul că, doar 

legislaţia contabilă din Australia şi Noua Zeelandă impune aplicarea metodei directe. Analiza pe regiuni 

dovedeşte de asemenea (din punct de vedere empiric) o atitudine favorabilă a respondenţilor din 

Europa în legătură cu propunerea de a aloca active cât şi datorii secţiunilor business şi finanţare, 

indicând faptul că, în viziunea „europeană” avantajele ce ar decurge dintr-o eventuală implementare a 

propunerii IASB/FASB (în special facilitarea analizei financiare) ar depăşi dezavantajul creşterii 

complexităţii (mai puţin temute de europeni, având în vedere obişnuinţa lor cu structuri mai complexe 

moştenite din directivele contabile europene). Organizaţiile din Europa s-au remarcat, de asemenea, şi 

prin opinia nefavorabilă cu privire la propunerea de impunere a  prezentării performanţelor globale 

într-o singură situaţie a rezultatului global, rezultat explicabil, ţinând cont de faptul că entităţile 

europene ce aplică IFRS-urile, se vor putea familiariza practic cu această situaţie a rezultatului global 

abia începând cu exerciţiul financiar 2009, când devine aplicabilă versiunea revizuită în septembrie 

2007 a IAS 1 (spre deosebire de entităţile din SUA, familiarizate încă din 1997 cu această situaţie prin 

emiterea de către FASB în acel an a SFAS 130 „Reporting Comprehensive Income”).  

 

Analiza după domeniul de activitate al respondenţilor a reliefat diferenţe semnificative între domenii 

cu privire la propunerile de prezentare a performanţelor globale într-o singură situaţie a rezultatului 

global, impunere a metodei directe pentru cash-flow-ul din exploatare şi respectiv impunere a 

prezentării în note a reconcilierii între cash flow şi rezultatul global. S-a putut constata o poziţie 

favorabilă (semnificativ diferită de celelalte grupuri) pentru analiştii financiari respectiv o atitudine 

puternic defavorabilă în rândul respondenţilor grupului industrie & servicii.  Atitudinea favorabilă a  

analiştilor financiari sugerează preferinţa acestora pentru raportarea duală a performanţelor unei 

entităţi şi importanţa acordată rezultatului global respectiv superioritatea (în viziunea acestora a) 

metodei directe în previzionarea cash-flow-urilor viitoare şi utilitatea practică  a reconcilierii (pentru 

efectuarea unor analize financiare interne şi externe). Reacţia negativă a grupului industrie & servicii se 

explică prin riscul mai ridicat de afectare negativă a performanţei entităţii ca urmare a volatilităţii mult 

mai mari a altor rezultate globale (ce apar în principiu în urma unor evaluări la valoare justă), respectiv 

prin existenţa unor eforturi financiare şi tehnice considerabile care ar apărea în eventualitatea 

impunerii metodei directe şi a întocmirii reconcilierii cash-flow-ului cu rezultatul global.  

 

În urma rezultatelor obţinute în cadrul analizei efectuate (atât cantitative cât şi calitative), înclinăm a 

previziona că majoritatea propunerilor IASB/FASB se vor concretiza în următorul standard comun ce va fi 

emis, probabil în 2011, conform planului IASB. În ceea ce priveşte însă propunerile legate de 
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dezagregarea cheltuielilor după funcţie şi natură, prezentarea cash-flow-ului după metoda directă şi 

reconcilierea în note a cash-flow-ului cu rezultatul global suntem de părere că cele două organisme 

internaţionale vor renunţa la transpunerea lor în textul viitorului standard comun. La formularea acestei 

predicţii am avut în vedere şi comportamentul din trecut al IASB, referindu-ne aici la propunerea de a 

impune metoda fondului comercial total (eng. full goodwill) în cadrul procesului de revizuire a IFRS 3, 

abandonând însă această variantă (de impunere), ca urmare a îngrijorărilor substanţiale exprimate în 

scrisorile-comentariu de respondenţii proiectului de expunere (octombrie 2005).  

 

În continuarea demersului ştiinţific (în cadrul capitolului 5) am analizat conţinutul informaţional al 

elementelor specifice situaţiilor financiare consolidate. Se poate afirma faptul că, în general, 

conţinutul posturilor este acelaşi ca în cazul unei întreprinderi individuale, având în vedere faptul 

că, în cea mai mare parte, fiecare element din situaţiile financiare consolidate reprezintă, în 

esenţă, o însumare (fie în totalitate, fie procentuală) a aceluiaşi post din situaţiile financiare ale 

societăţilor fiice sau societăţilor în participaţie.  

 

În ceea ce priveşte situaţia consolidată a poziţiei financiare, posturile specifice cele mai semnificative 

identificate şi analizate au fost fondul comercial, interesele minoritare, titlurile puse în echivalenţă şi 

rezervele din conversie. Se poate desprinde concluzia, potrivit căreia valorile stabilite pentru aceste 

elemente pot varia semnificativ, în funcţie de metodele utilizate în baza legislaţiei aplicabile (IFRS, 

directive europene sau OMFP 3055/2009). În ceea ce priveşte elementele specifice situaţiei consolidate a 

performanţelor, acestea constau în diferitele categorii de rezultate relevante la nivelul grupului, apărute 

în urma procesului de consolidare, şi anume rezultatul net al grupului, alte rezultate globale ale grupului 

şi rezultatul global al grupului, fiecare fiind detaliate în rezultate aferente entităţilor 

integrate/întreprinderilor asociate respectiv rezultate aferente societăţii-mamă/ intereselor minoritare. 

Considerăm că fiecare din aceste posturi este relevant pentru analiza performanţei unui grup şi, având în 

vedere că nici referenţialul internaţional şi nici directivele europene respectiv legislaţia naţională nu 

solicită toate aceste elemente de rezultate, suntem de părere că se impune o revizuire (şi) în acest sens a 

respectivelor reglementări.  

 

În cadrul situaţiei consolidate a fluxurilor de trezorerie, posturile specifice cele mai semnificative se referă 

la plăţile pentru achiziţia de filiale respectiv încasările din vânzarea de filiale şi modificarea trezorerie 

grupului ca urmare a variaţiei schimbului valutar. În ceea ce priveşte primele două elemente, raportare 

pe bază netă (conform IAS 7) poate conduce la situaţia mai puţin firească în care, atunci când decontarea 
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aferentă cumpărării/vânzării unei filiale are loc după data bilanţului, să rezulte un flux de numerar 

pozitiv/negativ aferent achiziţiei/vânzării respectivei filiale. Drept urmare considerăm mai transparentă 

prezentarea separată a intrărilor/ieşirilor de numerar de pe urma achiziţiei/vânzării de filiale, pentru a 

reflecta clar influenţa variaţiei perimetrului consolidării.  

 

În ceea ce priveşte notele explicative la situaţiile financiare consolidate, acestea au menirea (funcţia) 

de a închide breşa existentă între informaţiile matematice-abstracte din situaţiile financiare primare şi 

cerinţa unei imagini fidele, cât mai sigure asupra poziţiei financiare şi performanţelor grupului (Küting 

& Weber, 2006a: 546). Am identificat patru categorii de informaţii specifice notelor explicative la 

situaţiile financiare consolidate, şi anume perimetrul consolidării, metodele de evaluare şi consolidare, 

explicaţii privind posturile specifice şi alte precizări (incluzând aici raportarea pe segmente). Din analiza 

comparativă a reglementărilor internaţionale, europene şi naţionale cu privire la conţinutul notelor 

explicative la situaţiile financiare consolidate, se constată un volum al informaţiilor din note şi un nivel 

de detaliu al acestora mult mai ridicate în contextul aplicării referenţialului contabil internaţional (un 

caz elocvent constând în raportarea pe segmente).   

 

În ultima parte a capitolului 5 am abordat aspectele specifice analizei situaţiilor financiare consolidate, 

care derivă, în principiu, din particularităţile grupului ca entitate raportoare (ex. dualitatea unitate 

economică - diversitate juridică, diferitele intensităţi ale controlului asupra părţilor componente, 

complexitatea structurii organizaţionale, caracterul deseori multinaţional) precum şi din 

particularităţile situaţiilor financiare consolidate (ex. aria de cuprindere, metodele de consolidare, 

elementele de conţinut specifice). Doar în urma analizei mediului economic şi de afaceri precum şi a 

strategiei corporative respectiv a strategiei de afaceri a entităţii, analiza financiară poate fi aplicată 

într-o manieră constructivă în vederea unei interpretări fundamentate ale rezultatelor acesteia. O 

analiză completă a situaţiilor financiare (consolidate) cuprinde atât o latură calitativă cât şi una 

cantitativă. Cea mai răspândită tehnică a analizei cantitative o reprezintă analiza bazată pe indicatori 

economico-financiari, putându-se distinge analiza performanţei/rentabilităţii entităţii (grupului), 

analiza gestiunii financiare, analiza riscului (sau echilibrului) financiar al entităţii şi analiza perspectivei 

investiţionale (pentru entităţile prezente pe piaţa de capital). 

 

În cadrul analizei rentabilităţii comerciale a grupurilor (pentru efectuarea unor comparaţii în timp 

şi spaţiu), am considerat utilă calcularea unui indicator (denumit de noi „rata marjei brute a profitului 

din exploatare aferent cifrei de afaceri”) care pune în relaţie mărimi (perfect) corespondente, şi anume 
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pe de-o parte rezultatul înaintea amortizării fondului comercial şi a altor imobilizări necorporale cu 

durată de viaţă nedefinită, a plăţii dobânzilor şi impozitelor (EBITAGW), iar pe de altă parte cifra de 

afaceri. În privinţa celor mai utilizaţi indicatorilor de rentabilitate a capitalului am identificat rata 

rentabilităţii capitalului propriu (ROE), rata rentabilităţii capitalului total sau a activelor (ROA) şi rata 

rentabilităţii capitalului angajat (ROCE). Valorile obţinute de aceşti indicatori la nivel de grup pot fi 

puternic influenţate de metodele de evaluare a fondului comercial şi a intereselor minoritare, astfel 

încât pot apărea serioase probleme de comparabilitate a acestor rate între entităţile de tip grup şi 

entităţile de tip întreprindere individuală. În vederea realizării analizelor de tendinţă şi a analizelor 

comparative între grupuri (ce operează în mai multe domenii de activitate şi/sau mai multe regiuni 

geografice ) în ceea ce priveşte rentabilitatea economică, este recomandabilă o defalcare la nivelul 

segmentelor operaţionale (şi geografice) ale grupurilor în cauză (Pendlebury, 1980: 105). Aceeaşi 

recomandare este aplicabilă şi în cazul indicatorilor ce măsoară gestiunea financiară a activelor şi 

datoriilor grupurilor (vitezele de rotaţie). 

 

O componentă foarte importantă a analizei situaţiilor financiare (consolidate) serveşte reflectării 

echilibrului (sau riscului) financiar pe termen scurt şi lung. Pentru o interpretare corectă a 

indicatorilor de lichiditate şi solvabilitate în cazul situaţiilor financiare consolidate, trebuie avută în 

vedere polaritatea „unitate economică/diversitate juridică” ce caracterizează grupul. O valoare 

satisfăcătoare a lichidităţii/solvabilităţii la nivelul grupului, poate ascunde valori scăzute ale 

lichidităţii/solvabilităţii la nivelul unor societăţi consolidate. În situaţia în care plata datoriilor pe 

termen scurt/lung ale societăţilor consolidate (în special faţă de furnizori) nu este garantată la 

nivelul grupului, creditorii trebuie să fie sensibili şi la nivelul şi evoluţia lichidităţii/solvabilităţii 

societăţilor grupului (independente din punct de vedere juridic), cu care desfăşoară relaţii 

comerciale. Pe de altă parte însă, dacă managementul lichidităţilor (eng. cash management) este 

organizat la nivelul întregului ansamblu consolidat, ratele de lichiditate ale grupului sunt mai 

relevante în raport cu ratele de lichiditate calculate pentru diferitele societăţi consolidate. De 

asemenea, pentru aprecierea echilibrului financiar pe termen lung al unui grup (pe baza 

indicatorilor de solvabilitate), trebuie avut în vedere impactul negativ pe care procesul de 

consolidare îl are asupra raportului datorii / capitaluri proprii (ca urmare a eliminării capitalului 

social al filialelor şi a rezultatelor intragrup). 

 

În ceea ce priveşte particularităţile analizei investiţionale a grupurilor, se poate concluziona faptul 

că ratele bursiere de creştere (PBR, PER şi PEG) înregistrează valori mai scăzute în raport cu aceiaşi 



Rezumatul tezei de doctorat: Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare consolidate 

 37 

indicatori calculaţi la nivelul societăţii-mamă ca urmare a faptului că aceştia pun în relaţie pe de-o 

parte informaţii (preţul de piaţă) legate de acţiunile societăţii-mamă, iar pe de-altă parte 

informaţii cu privire la poziţia financiară şi performanţele grupului. De asemenea, şi ratele bursiere 

de dividend înregistrează valori diferite faţă de aceleaşi rate calculate separat pentru societatea-

mamă: astfel, rata distribuirii dividendelor este mai scăzută iar rată de acoperire a dividendelor 

este mai ridicată în cazul grupurilor în situaţia clasică, în care rezultatul consolidat atribuibil 

acţionarilor-majoritari este superior rezultatului societăţii-mamă. 

 

Un potenţial ridicat pentru analiza financiară este încorporat şi în informaţii calitative, ce nu pot fi 

cuantificate prin intermediul unor indicatori operaţionali, informaţii ce se regăsesc în notele explicative 

la situaţiile financiare (dar şi în raportul administratorilor şi în raportul anual). Aceste informaţii fac 

obiectul analizei calitative şi vin în completarea analizei cantitative, având menirea de a anula limitarea 

analizei tradiţionale la datele cantitative din situaţiile financiare.  Am delimitat două componente ale 

analizei calitative, prima având ca obiect cercetarea instrumentarului politicilor contabile aplicate de 

entitate (specifice grupurilor fiind: delimitarea perimetrului consolidării, alegerea metodei de integrare 

a societăţilor grupului şi a metodei de consolidare a capitalului propriu) iar a doua vizând analiza 

semiotică a situaţiilor financiare la nivel sintactic, pragmatic şi semantic.  

 

Revenind la planul de realizare al proiectului de cercetare asumat, considerăm că, în urma 

dezvoltării şi aprofundării problematicii prezentării, conţinutului şi analizei situaţiilor financiare 

consolidate, expuse în capitolul 5 (şi a cărui rezultate au fost prezentate mai sus), am atins şi cel 

de-al treilea obiectiv operaţional al demersului ştiinţific (enunţat în introducerea lucrării). Astfel, în 

vederea îndeplinirii obiectivului final, în ultima parte a cercetării la care ne-am angajat (capitolul 

6), am urmărit (pe baza unor modele econometrice regresionale) investigarea empirică a 

problematicii relevanţei pentru valoarea de piaţă (eng. market value relevance) a situaţiilor 

financiare consolidate ale companiilor listate în perioada 2003-3008 pe cele mai mari pieţe de capital 

din Europa (bursele din Londra, Paris şi Frankfurt).  

 

Pentru acest scop am structurat analiza pe trei secţiuni. În prima secţiune a fost urmărită „confruntarea” 

pe tema relevanţei a situaţiilor financiare de grup şi a celor individuale ale societăţii-mamă. Conform 

aşteptărilor (şi în acord cu studiile empirice anterioare ex. Harris et al., 1994, Niskanen et al., 1998, Abad 

et al., 2000, Goncharov et al., 2009), rezultatele au dovedit o superioritate (semnificativă statistic) în 

creştere a relevanţei situaţiilor consolidate în detrimentul celor individuale (vezi schema 4).  
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Schema 4: Evoluţia relevanţei (în termeni absoluţi a) SFC şi a SFM 
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008

Adj. R2  Model 1 SFM 56.3% 57.3% 65.4% 64.4% 49.4% 53.0% 53.2%
Adj. R2  Model 2 SFC 64.7% 65.9% 69.0% 79.4% 74.2% 77.9% 66.3%

∆Adj. R
2 8.4% 8.6% 3.6% 15.0% 24.8 24.9% 13.1%

 

În vreme ce în perioada analizată, situaţiile financiare consolidate au înregistrat un trend pozitiv al 

relevanţei, situaţiile individuale au cunoscut o relevanţă oscilantă (între anumite limite). Aceste 

rezultate dovedesc desigur, importanţa (utilitatea) situaţiilor consolidate în special pentru investitorii 

de pe piaţa de capital. Totodată, ele pun sub semnul întrebării necesitatea publicării unor situaţii 

financiare individuale de către societăţile mamă (conforme cu reglementările naţionale), atâta vreme 

cât acestea întocmesc situaţii financiare consolidate.4 Considerăm că aceste concluzii sunt valabile nu 

doar pentru marile pieţe de capital europene, ci şi pentru pieţele de capital emergente (precum cea 

din România).  

 

Cea de-a doua secţiune a studiului a vizat compararea teoriei entităţii şi a teoriei societăţii-mamă, 

de asemenea, prin prisma relevanţei situaţiilor financiare consolidate (incluzând aici şi tema 

intereselor minoritare). Ipoteza formulată privind superioritatea teoriei entităţii (inspirată din 

decizia comună a IASB şi FASB de a prescrie întocmirea situaţiilor consolidate din perspectiva 

entităţii grup) a fost infirmată din punct de vedere statistic. Această concluzie este, de altfel, în 

concordanţă cu rezultatele empirice înregistrate de Abad et al. (2000), potrivit cărora nu se 

justifică (din punct de vedere al relevanţei pe piaţa de capital) o apropiere conceptuală de teoria 

entităţii. În studiul nostru am arătat însă, că o perspectivă „restrânsă” a entităţii, care ar îmbina 

elemente din teoria entităţii (prin focalizarea pe întreg capitalul propriu al grupului) şi elemente 

din teoria societăţii-mamă (prin focalizarea pe rezultatul aferent interesului majoritar), ar prezenta 

o relevanţă superioară în raport cu variantele clasice ale celor două perspective amintite.  

 

                                                
4 De altfel, în SUA eliminarea obligativităţii publicării situaţiilor financiare individuale ale societăţii-mamă s-a realizat 
încă din 1982, ca urmare a  emiterii reglementării contabile (eng. Accounting Series Release) nr. 302. (Francis, 1986: 
394). 
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În ceea ce priveşte secţiunea a treia, am avut în vedere în cadrul acesteia impactul aplicării IFRS asupra 

relevanţei absolute şi relative a situaţiilor financiare consolidate. Rezultatele statistice au confirmat 

predicţia iniţială privind creşterea relevanţei situaţiilor de grup odată cu trecerea la IFRS (vezi schema 5). 

Ne alăturăm astfel concluziilor conturate de mai mulţi autori (ex. Bartov et al., 2005; Jermakowicz et al., 

2007, Barth et al., 2007; Lin and Paananen, 2007) în urma unor cercetări empirice pe această temă.  

 

Schema 5: Evoluţia relevanţei incrementale a SFC în raport cu SFM înainte şi după adoptarea IFRS 
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2003 2004 2005 2006 2003-2004 2005-2006
Local GAAP Local GAAP IFRS IFRS Local GAAP IFRS

Adj. R2 MODEL 1    SFM 46.4% 51.5% 64.8% 63.3% 50.7% 66.2%

Adj. R2 MODEL 3    SFC* 59.2% 56.1% 80.9% 77.0% 56.8% 78.9%

∆ Adj. R
2
 (M3 – M1) 12.8% 4.6% 16.1% 13.7% 6.1% 12.7%

Sig. 0.000 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000

 

În plus, am putut constata (conform previziunilor) o creştere a surplusului de relevanţă (pentru 

valoarea de piaţă a unei entităţi) furnizat de situaţiile financiare de grup în raport cu situaţiile 

financiare individuale ale societăţii-mamă odată cu adoptarea obligatorie a IFRS la întocmirea 

situaţiilor financiare consolidate. De asemenea, considerăm că se impune a sublinia şi faptul că, şi în 

situaţia întocmirii situaţiilor consolidate conform reglementărilor naţionale (bazate pe Directivele 

contabile europene) acestea prezintă o relevanţă superioară în raport cu situaţiile individuale 

(întocmite conform reglementărilor naţionale). Această idee vine să întărească concluziile aferente 

primei secţiuni a studiului. 

 

În finalul demersului ştiinţific, se impun a fi menţionate anumite aspecte privind limitele acestei 

lucrări precum şi perspectivele unei cercetări empirice viitoare. În ceea ce priveşte limitele 

demersului ştiinţific, acestea pot fi analizate atât la nivelul cercetării teoretice (conceptuale) cât şi 

la nivelul cercetării empirice. 

 

După cum am afirmat şi în primul capitol dedicat dimensionării stadiului actual al cunoaşterii în aria 

problematicii situaţiilor financiare consolidate, întrucât este practic imposibil de realizat o recenzie a 
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întregii literaturi ştiinţifice (în orice domeniu), a fost necesară, limitarea analizei la o anumită categorie de 

cercetări. Fără a avea pretenţia utilizării celor mai relevante criterii de selecţie, am considerat utilă 

limitarea analizei la acele jurnale ştiinţifice publicate de cele mai renumite edituri de lucrări academice 

din sfera cercetărilor economice, în general şi contabile, în special. Tot în legătură cu recenzia literaturii, 

se impune a atrage atenţia şi asupra posibilei încadrări eronate a unor articole în privinţa anumitor 

caracteristici (ex. curent de cercetare sau metodologie de cercetare preponderentă), ca urmare a 

subiectivismului cercetătorului, inerent unei astfel de analize. 

 

În ceea ce priveşte abordarea aspectelor tehnice legate de procesul de consolidare, deoarece, pe 

de-o parte, această problematică este extrem de vastă şi complexă, iar pe de altă parte, fondul de 

timp şi spaţiul alocat lucrării de faţă prezintă evident un caracter limitat, a fost necesară  

selectarea anumitor tematici relevante, asupra cărora să fie concentrate eforturile de dezvoltare şi 

aprofundare ale cercetătorului. Drept urmare, am avut mai întâi în vedere o particularizare a 

cercetării la problematica consolidării filialelor (nu şi a societăţilor în participaţie respectiv a 

întreprinderilor asociate), axându-ne astfel pe integrarea globală (lăsând de-o parte integrarea 

proporţională şi punerea în echivalenţă). Am recurs la această selectare pornind de la definiţiile 

IFRS şi ale reglementărilor româneşti, conform cărora grupul este format din societatea-mamă şi 

filialele acesteia, rezultând că obligativitatea întocmirii situaţiilor financiare consolidate este legată 

strict de existenţa unei filiale (şi nu a societăţilor în participaţie sau a întreprinderilor asociate). Am 

avut în vedere şi focalizarea preocupărilor IASB în materie de consolidare asupra identificării 

raportului mamă-fiică (fiind deci vizate filialele) şi stabilirii cerinţelor de întocmire a situaţiilor 

financiare de grup. Totodată, am ţinut cont şi de posibila renunţare de către IASB la integrarea 

proporţională precum şi la concepţia larg răspândită în literatura de specialitate, conform căreia 

metoda punerii în echivalenţă ar fi mai degrabă o metodă de evaluare şi nu una de consolidare. 

 

O altă limitare a cercetării întreprinse poate fi identificată şi la nivelul studiului cantitativ privind 

opiniile diferitelor organizaţii interesate pe tema propunerilor IASB/FASB de modificare a prezentării 

situaţiilor financiare. Limitarea este legată, în primul rând, de faptul că analiza cantitativă are la bază 

un eşantion neprobabilistic, fiind practic analizate toate scrisorile-comentariu postate pe site-ul 

oficial al FASB. Drept urmare, pe lângă abordarea cantitativă a cercetării, s-a impus şi efectuarea 

unei analize calitativă a răspunsurilor pentru conturarea unor concluzii relevante. În al doilea rând, 

limitarea la nivelul analizei cantitative se referă la posibilitatea interpretării incorecte a 

răspunsurilor diferitelor organizaţii, pe fondul subiectivităţii inerente a cercetătorului. 
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Desigur, şi la nivelul studiului empiric se impun a fi menţionate anumite limitele ale cercetării, 

subliniate, de altfel şi la finalul respectivului studiu. Ne referim, mai întâi, la problema 

reprezentativităţii eşantionului (şi implicit a rezultatelor obţinute) pentru marile pieţe de capital 

europene şi respectiv pentru întreaga piaţă de capital europeană. În al doilea rând, rezultatele au 

fost obţinute doar prin testarea unor modele regresionale liniare bazate pe nivelul preţurilor 

acţiunilor, nefiind aplicate şi modele neliniare  respectiv modele bazate pe randamente. Iar în al 

treilea rând, studiul investighează relevanţa şi astfel utilitatea decizională a situaţiilor consolidate 

doar din punctul de vedere al investitorilor de pe piaţa de capital, neurmărind problematica 

relevanţei acestor situaţii din perspectiva altor categorii de utilizatori. 

 

În ceea ce priveşte perspectivele cercetărilor viitoare, acestea sunt, în mare măsură, legate de 

limitele prezentului demers ştiinţific. La nivelul cercetărilor teoretice, acestea ar putea urma 

unor exemple din literatura de specialitate, prin analiza problematicii consolidării/integrării 

societăţilor în participaţie respectiv a întreprinderilor asociate (vezi Nobes, 2002; Soonawalla, 

2006; Baumann, 2007; Tiron-Tudor & Müller, 2009), axându-se astfel pe integrarea proporţională 

şi pe metoda punerii în echivalenţă. Nici problematica fondului comercial nu este epuizată în 

literatură (în ciuda numeroaselor lucrări publicate de-a lungul timpului pe această temă). Avem 

aici în vedere în special consecinţele noilor reglementări FASB şi IASB privind 

obligativitatea/posibilitatea evaluării şi recunoaşterii fondului comercial total (eng. full goodwill), 

cu atribuirea unei părţi a acestuia intereselor non-control. În privinţa cercetărilor empirice viitoare, 

acestea ar putea avea în vedere extinderea analizei (şi deci a eşantionului) şi la alte pieţe de capital 

din Europa, precum şi la companii care nu sunt cuprinse în indicele principal al bursei la care sunt 

listate. De asemenea, s-ar putea avea în vedere şi aplicarea unor modele neliniare, de ex. 

logaritmice (vezi Hellström, 2006) respectiv a unor modele bazate pe randamente (vezi Bartov et 

al., 2005). Mai mult, cercetările viitoare ar putea urmării investigarea problematicii relevanţei 

situaţiilor consolidate din perspectiva altor categorii de utilizatori de ex. instituţii financiar-bancare 

în calitatea lor de creditori, mai puţin abordată până în prezent (vezi Goncharov et al., 2009). 

 

Am încercat, astfel, să trasăm doar câteva dintre posibilele perspective ale cercetărilor 

viitoare, atât pentru a veni în sprijinul altor cercetători dornici să se angajează la proiecte din 

arie tematică a problematicii situaţiilor financiare consolidate, cât şi pentru a divulga unele 

preocupări de viitor la care ne vom angaja, de asemenea, cu plăcere.  
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CCOONNTTRRIIBBUUŢŢIIII  PPRROOPPRRIIII  LLAA  SSTTAADDIIUULL  CCUUNNOOAAŞŞTTEERRIIII  

După expunerea principalelor concluzii la care am ajuns pe parcursul acestui proiect de cercetare, 

considerăm utilă sublinierea contribuţiilor aduse la stadiul cunoaşterii în aria problematicii 

situaţiilor financiare consolidate. De altfel, tocmai prin aceste contribuţii putem proba atingerea 

dezideratului major al unei cercetări ştiinţifice autentice (menţionat în partea introductivă a 

acestei lucrări), respectiv crearea de valoare adăugată la cunoaşterea ştiinţifică existentă în aria de 

cercetare vizată (Mustaţă, 2008:17).  

 

În varianta cea mai condensată, aceste contribuţii pot fi sintetizate prin obiectivul central al 

proiectului de cercetare (pe care cutezăm a crede că l-am atins), şi anume dezvoltarea şi 

aprofundarea problematicii situaţiilor financiare consolidate la nivel internaţional, european şi 

naţional. Divizarea acestui obiectiv în cele patru obiective operaţionale ne permite o primă 

detaliere a contribuţiilor noastre la cunoaşterea ştiinţifică. Astfel, considerăm că în cadrul primelor 

trei capitole am reuşit să prezentăm stadiului actual al cercetării, cadrul conceptual şi 

reglementările internaţionale, europene şi naţionale relevante în domeniul situaţiilor consolidate 

(primul obiectiv). În continuare, la nivelul capitolului patru am dezvoltat şi aprofundat aspectele de 

natură tehnică şi practică cu privire la activitatea de consolidare a situaţiilor financiare (al doilea 

obiectiv). Prin intermediul capitolului cinci am reuşit să dezvoltăm şi să aprofundăm aspectele privind 

conţinutul, prezentarea şi analiza situaţiilor financiare de grup (al treilea obiectiv). Iar în cadrul ultimului 

capitol am investigat din punct de vedere empiric  problematica  relevanţei pentru piaţa de capital 

a situaţiilor financiare consolidate (al patrulea obiectiv). În continuare ne propunem să punctăm 

câteva din acele contribuţii pe care le considerăm a fi cele mai relevante aduse cunoaşterii 

ştiinţifice, mai întâi, la nivel teoretic-conceptual: 

 

- În ceea ce priveşte stadiul actual al cunoaşterii în domeniu, am realizat (pentru prima dată) o 

dimensionare cuprinzătoare a cercetărilor existente la nivelul întregii arii a problematicii 

situaţiilor financiare consolidate, constând într-o analiză cantitativă şi calitativă, a celor mai 

relevante lucrări ştiinţifice publicate în jurnalele academice pe plan internaţional. Până în 

prezent, la nivelul literaturii academice de specialitate, nu au fost realizate (după cunoştinţa 
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noastră) studii similare în această arie de cercetare, lucrările ştiinţifice prezentând, de regulă, o 

recenzie a principalelor studii doar la nivelul subdomeniului (sau doar a topicului) abordat. 

- La nivelul abordărilor teoretice, am creat un cadru conceptual coerent şi actual, în care am 

integrat noţiunile de bază specifice domeniului (grupul, controlul, perimetrul consolidării, 

interesul minoritar şi fondul comercial), raţiunile şi obiectivele aferente situaţiilor financiare 

consolidate, precum şi cele patru teorii specifice (teoria proprietăţii, teoria societăţii-mamă, 

teoria extinsă a societăţii-mamă şi teoria entităţii) ce se află la baza acestor situaţii. 

- În planul reglementărilor contabile am realizat o abordare critică a principalelor reglementări 

relevante pentru situaţiile financiare consolidate la nivel internaţional (IFRS, US GAAP), 

european (Directiva a VII-a şi anumite Regulamente (CE)) şi naţional ( de la OMF 1414/1997 - 

nepublicat în M.Of. - până  la OMFP 3055/2009), analizând în acest sens, evoluţia lor în timp, 

interrelaţionările existente şi stadiul actual.  

- La nivelul laturii tehnice privind întocmirea situaţiilor financiare consolidate am dezvoltat şi 

aprofundat îndeosebi problematica delimitării perimetrului consolidării globale şi 

consolidarea iniţială şi ulterioară a capitalurilor proprii, analizând critic, într-o manieră 

comparativă, prevederile reglementărilor internaţionale, europene şi naţionale relevante. 

-  În ceea ce priveşte prezentarea şi conţinutul situaţiilor financiare consolidate am abordat în 

detaliu fiecare componentă a setului complet sub aspectul modului de prezentare precum şi 

conţinutul informaţional al elementelor specifice aferente acestora, analizând critic, într-un 

cadru evolutiv, şi printr-o abordare comparativă, prevederile reglementărilor internaţionale, 

europene şi naţionale relevante. 

- În planul analizei situaţiilor financiare consolidate am îmbinat abordarea tradiţională 

cantitativă (axându-ne pe analiza performanţei, a gestiunii financiare, a riscului financiar şi 

a perspectivei investiţionale) cu analiza calitativă (vizând aici cercetarea instrumentarului 

politicilor contabile aplicate la nivel de grup şi analiza semiotică a situaţiilor financiare 

consolidate la nivel sintactic, pragmatic şi semantic). 

 

Pentru a sublinia principalele contribuţii ale demersului ştiinţific la nivel empiric, trebuie să facem 

referire la rezultatele desprinse la nivelul studiului de caz (din capitolul 4) şi al analizei cantitative 

şi calitative a opiniilor legate de propunerile IASB/FASB privind prezentarea situaţiilor financiare 

(din capitolul 5) dar mai ales în cadrul studiului empiric privind relevanţa pe piaţa de capital a 

situaţiilor consolidate (capitolul 6): 
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- Prin intermediul studiului de caz privind întocmirea situaţiilor consolidate la grupul industrial 

românesc SCR, am evidenţiat punctele critice privind procesul primei consolidări pentru un 

grup românesc, am ilustrat cifric calculul diferenţei de achiziţie şi a partajării capitalurilor 

proprii, eliminarea operaţiunilor intragrup şi a efectelor acestora, cuantificând impactului 

diferitelor metode alternative asupra consolidării şi identificând, totodată, soluţii practice 

pentru rezolvarea unor probleme specifice primei consolidări. 

-  În cadrul studiului pe tema propunerilor IASB/FASB de modificare a prezentării situaţiilor 

financiare, prin intermediul unei analiză cantitative (pe regiuni şi domenii) şi calitative a reacţiilor venite 

din partea diferitelor organizaţii interesate, am luat pulsul lumii contabile la nivel internaţional 

cu privire la problematica abordată, identificând tendinţe şi argumente pro şi contra, şi 

previzionând concretizarea majorităţii propunerilor în următorul standard comun (cu câteva 

excepţii notabile). 

- Prin studiul empiric am realizat pe un eşantion reprezentativ (cel puţin) la nivelul 

marilor pieţe de capital europene, o analiză comparativă în timp (2003-2008) a 

relevanţei absolute şi relative a celor două categorii de situaţii financiare (de grup şi 

individuale), aducând dovezi (semnificative statistic) privind superioritatea în creştere a 

relevanţei situaţiilor consolidate în detrimentul celor individuale. Prin acest studiu de 

actualitate contribuim la literatura de specialitate internaţională, redusă ca volum la 

nivelul acestei teme.  

- În cadrul studiului am urmărit şi furnizarea de argumente empirice (aproape inexistente în 

literatură) la găsirea unui răspuns actual la întrebarea privind superioritatea (în termeni de 

relevanţă) a uneia dintre cele două viziuni/teorii concurente privind situaţiile de grup sau a 

unei combinaţii între acestea. Am arătat (pentru prima dată) că o viziune „restrânsă” a entităţii, 

care ar îmbina elemente din teoria entităţii şi elemente din teoria societăţii-mamă, ar prezenta 

o relevanţă superioară în raport cu variantele clasice ale celor două perspective amintite.  

- Tot la nivelul acestui studiu empiric, prin cercetarea impactului aplicării IFRS asupra relevanţei 

absolute şi relative a situaţiilor consolidate, am obţinut rezultatele statistice ce confirmă 

creşterea relevanţei (atât în termeni absoluţi cât şi în termeni incrementali) situaţiilor de grup 

odată cu trecerea la IFRS, îmbogăţind astfel lista argumentelor pro IFRS din literatura empirice 

pe această temă.  
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