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CUVINTE CHEIE 

 

În conținutul tezei se pot identifica și extrage o serie de cuvinte cheie, care pe 

parcursul lucrării s-au aflat mereu în atenție, cuvinte care, prin importanța lor, au beneficiat de 

un studiu aprofundat. Prezentăm aceste cuvinte în ordinea în care ele apar în cuprinsul tezei: 

întreprinderi mici și mijlocii, profit, profit global, profit net, profit fiscal, rezultat financiar, 

performanță financiară, standarde internaționale de raportare financiară, microentitate, analiza 

performanței financiare, indicatori financiari, rate de rentabilitate. 

 

INTRODUCERE 

 

Întreprinderile micro, mici şi mijlocii joacă un rol esenţial în economia mondială,  

reprezentând o sursă de abilităţi antreprenoriale, inovare şi creare de locuri de muncă, un 

factor de coeziune socială şi economică. În Uniunea Europeană extinsă la 27 de ţări, 

aproximativ 23 de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) asigură în jur de 75 de 

milioane de locuri de muncă şi reprezintă 99% din total întreprinderi. Micile firme contribuie 

la ridicarea nivelului de trai al societăţii prin stimularea activităţii economice, crearea de noi 

locuri de muncă şi diversitatea de produse oferite consumatorilor. Dezvoltarea activităţii 

economice, ca şi crearea de locuri de muncă, antrenează la rândul lor serviciile de sănătate, 

educaţionale şi sociale. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care ameliorarea 

mediului de afaceri în sensul creşterii profitabilităţii IMM-urilor ar trebui să reprezinte o 

prioritate pentru politica guvernamentală.  

Pe de altă parte, dezideratul fiecăreia dintre aceste foarte multe entităţi economice îl 

reprezintă profitul. 

În acest context am considerat că analiza profitului realizat de IMM-uri constituie o 

temă deosebit de interesantă atât pentru mediul academic cât şi pentru mediul de afaceri.  

În lucrarea de față am avut în vedere dezbaterile perpetue privind diversele forme ale 

profitului. Dacă ne referim la controversatul cuplu profit global - profit net, modificarea 

importanței acordate uneia dintre aceste forme ale profitului are multiple implicații la nivelul 

sistemului financiar. Dintre acestea, numim: schimbarea normelor de raportare financiară a 

acestui indicator
1
, ceea ce are impact asupra profitului fiecărei firme; și redefinirea și 

                                                   
1 Pentru exemplificarea profundelor implicații pe care le are modificarea perspectivei asupra profitului, ni se pare 

edificator faptul că la debut, proiectul comun  IASB și FASB de modificare a raportării performanței s-a intitulat 

“Performance Reporting”, pentru ca la final, aria modificărilor să se lărgească, iar proiectul să se numească 
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utilizarea frecventă a anumitor baze de evaluare. În ceea ce privește dualitatea profit contabil 

– profit fiscal, menționăm doar părerea unor profesioniști care arată cum convergența celor 

două forme ale profitului determină creșterea transparenței raportărilor financiare. Pe de altă 

parte, particularitățile mediului financiar din zone geografice diferite, au determinat în timp 

perspective diferite asupra profitului. Ne gândim în acest sens la poziția prudentă a Europei 

continentale și la cea anglo-saxonă.  

IMM-urile, numeroase, dar limitate financiar, nu au desigur posibilitatea filtrării și 

impunerii uneia sau alteia dintre aceste teorii, chiar dacă acestea din urmă influențează 

evoluția micilor firme. În aceste condiții, rolul reglementatorului raportărilor financiare este 

hotărâtor.  

Față de această abordare teoretică, mediul economic oferă posibilități infinite de 

analiză a profitului în oricare dintre formele sale. Pentru obținerea unor rezultate 

reprezentative pentru IMM-uri, se impune ca în cadrul studiilor de caz, analiza economico – 

financiară să fie completată de analiza statistică a informațiilor. 

Surprinderea acestor probleme, m-a obligat la un studiu inter și pluridisciplinar, unde 

aspectele contabile precedă analiza financiară, care la rândul său este întregită de analiza 

statistică.  

În continuare vom evidenția câteva lucrări de bază pe problematica studiată din 

literatura de specialitate.  

Problematica cercetării se regăsește în lucrările de referință prezentate în cele ce 

urmează: 

Dimensiuni teoretice și metodologice privind profitul, au fost abordate de: Eli Bartov 

(1997),  Laurent Batsch și Olivier Ramond (2010),Dennis Beresford (1993), Mark Bradshaw 

și Richard Sloan (2002), Richard Brief și Ken Peasnell (1996), Victor Brown (1990),  Michael 

Capron (1994), Philippe Van Cauwenberge și Ignace  De Beelde (2007), Robert Chambers 

(1975), Bernard Colasse (1995), Bradford Cornell și Wayne Landsman (2003), Dan Dhaliwal, 

Fischer Black (1997), Niculae Feleagă, Dumitru Rusu (1991),  Dale Gerboth (1987),  Hennie 

van Greuning (2005),  Loyd Heath (1998), Jean-Francois Hennart (2006), John Richard Hicks 

(1946), Murray Horn (1995), Stewart Jones și Max Aiken (1994),Cally Jordan și Giovanni 

Majnoni (2002), Donald Kirk (1998), Arthur Levitt (2002), Richard Luecke și David Meeting 

(1998), Terry Moe (1990), Frank Moers (2005), Haim Mozes (1998), Susan Newberry (2003), 

Michele Norton Bedford (1971), John O'Hanlon și Peter Pope (1997), Luca Paciolo (1500), 

                                                                                                                                                               
“Revised standard on the presentation of financial statements”. Același proiect de modificare a raportării 

performanței a determinat ulterior actualul demers de modificare a cadrului conceptual internațional. 
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Michael Page și Laura Spira (1999), Jean Peyrelevade (2005), Cheri Reither (1997), Roderick 

Rhodes (1997), Bertoni și Bruno de Rosa (2005), Paul Samuelson (1969), Robert Sanborn 

(1987), John Scott (1990), K. R. Subramanyam și Robert Trezevant (1999), Ray Walker 

(2003), Geoffrey Whittington (2005), Arthur Wyatt (1990), Stephan Zeff (2003) și alții.  

Probleme privind impactul sistemului de raportare financiară asupra profitului au fost 

tratate de: David Alexander (1993), Oriol Amat, John Blake și Ester Oliveras (2000), Avon 

Ariganello (2007), George Benston, Michael Bromwich, Robert Litan și Alfred Wagenhofer 

(2003), Ian Ball (2007), Victoria Bogdan și Diana Balaciu (2006), Jill Collis (2001), Carolyn 

Cordery și Rachel Baskerville (2006), Ioana David (2005), Lisa Evans, Gunther Gebhardt, 

Martin Hoogendoorn, Jan Marton, Roberto Di Pietra, Araceli Mora și Michael Paoloni 

(1999), Barry Epstein și Abbas Ali Mirza (2005), Alicja Jaruga și Justyna Fijalkowska (2004), 

Graham Holt (2009), Kevin Keasey și Helen Short (1990), Aidan Lambe (2009), Udo 

Mandler (2003), Jacques Potdevin (2009),  Frank Thinggaard și Alfred Wagenhofer (2007), 

Lean și Jon Tucker (2001) și alții. 

Contribuții în ceea ce privește analiza performanței IMM-urilor a constituit subiect de 

studiu pentru: Violeta Achim (2010), Morton Backer, Pieter Elgers și Richard 

Asebrook(1988), Maria Bătrâncea și Larissa Bătrâncea (2004),  Horia Cristea, Ioan Talpoș, 

Carmen Corduneanu, Aurora Lăbuneț si Marilen Pirtea, (2001), Vasile Cocriș, și Vasile Ișan 

(1995), Maria Niculescu (2005), Claude Perochon și Louis Dubrulle (2002),  Ioan Talpoș și 

Cosmin Enache (2001) și alții. 

 

OBIECTIVE 

 

În analiza realizată am avut în vedere obiective ce pot fi sintetizate astfel:  

-direcții de acțiune pentru majorarea performanțelor economice ale întreprinderilor mici și 

mijlocii din țara noastră; 

-clarificarea conceptuală a principalelor forme ale indicatorului analizat: profitul global, 

profitul net, profitul contabil și profitul fiscal; 

-verificarea ăn cadrul IMM-urilor din Județul Mureș, a ipotezei potrivit căreia micile 

întreprinderi sunt finanţate de bănci şi alte instituţii de creditare, spre deosebire de întreprinderile 

cu răspundere publică (cotate), care sunt finanţate în principal de grupul investitorilor prezenţi şi 

potenţiali; 

-aprecierea reglementării contabile naţionale (Ordinul M.F.P. nr. 3055/10.11.2009 pentru 

aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) în raport cu necesităţile de 
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informare proprii IMM-urilor din România; 

-stabilirea opiniei experţilor contabili din judeţul Mureş referitor la:  

- necesitatea realizării de raportări financiare specifice pentru microentități; 

-complexitatea Ordinul M.F.P. nr. 3055/10.11.2009, față de nevoile reale ale 

utilizatorilor microentităţilor; 

- analiza comparativă a evoluției performanței financiare agregate a IMM-urilor din 

Județul Mureș și din țară. Încercăm să stabilim dacă în cazul celor cinci domenii de activitate, 

mediul economic este definit de unele caracteristici majore care să determine evoluția societăților 

comerciale. Realizăm în acest sens analiza economico – financiară a principalilor indicatori de 

performanță determinați pentru situațiile financiare agregate elaborate pentru cele două eșantioane 

de entități; 

-stabilirea caracteristicilor profitului înregistrat de IMM-uri în mediul de afaceri autohton. 

Încercăm să determinăm și să caracterizăm relaţia dintre  profitul net – pe de o parte - și capitalul 

social și rezultatul din  exploatare – pe de altă parte. În plus, ne propunem să identificăm, 

elementele de cheltuieli care influențează în cea mai mare măsură profitul înregistrat de IMM-

urile din cele cinci domenii de activitate; 

-analiza performanței financiare a IMM-urilor din Județul Mureș și din țară (eşantioanele 

utilizate cuprind firme din domeniile menţionate). Avem în vedere analiza comparativă a evoluţiei 

ratei rentabilităţii activelor şi ratei rentabilităţii. Determinăm în acest sens principalii indicatori 

statistici ai tendinţei centrale şi de variaţie a celor două rate,  coeficienții de corelație a celor două 

rate cu alte rate financiare și ecuațiile econometrice pentru fiecare dintre eșantioanele studiate. 
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Capitolul I ROLUL ŞI IMPORTANŢA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII 

ÎN ECONOMIA MODERNĂ 

 

Experienţa UE arată că firmele mici creează noi locuri de muncă, aduc o contribuţie 

esenţială la realizarea produsului intern brut şi stimulează creşterea exporturilor, sprijinind 

astfel stabilitatea şi creşterea macro-economică. IMM-urile au o strategie de dezvoltare 

flexibilă, răspunzând astfel rapid competitivităţii pieţelor internaţionale şi adaptându-se 

schimbărilor ciclice ale economiei globale. Însă, ele sunt adeseori confruntate cu 

imperfecţiunile pieţei şi au de multe ori dificultăţi în obţinerea de capital sau credite, context 

în care propunem unele măsuri de ameliorare a mediului de afaceri, după cum urmează: 

În ceea ce priveşte investiţiile efectuate de micile întreprinderi, deși absolut necesare 

în condiții de competitivitate, acestea sunt modeste. Credem că adoptarea tehnologiilor 

europene, permanent reînnoite, poate fi considerat un mod de lucru ce implică eforturi de 

acomodare şi financiare deosebite, eforturi ce necesită sprijin pe piața de capital. Cunoaștem 

că firmele mici și mijlocii au posibilitatea accesării fondurilor publice nerambursabile 

furnizate de Uniunea Europeană. În aceste condiții, considerăm că ar fi benefic pentru 

dezvoltarea sectorului IMM-urilor ca Guvernul României să diversifice formele de susținere a 

atragerii de fonduri europene pentru proiectele de investiţii publice şi în parteneriat public 

privat. În acest sens, credem că ar fi oportun ca în cadrul Camerelor județene de comerț și 

industrie și nu numai, să se intensifice eforturile de informare și popularizare privind 

accesarea fondurilor europene. 

Întrucât mare parte dintre întreprinzători sunt lipsiţi de pregătire în managementul 

afacerilor, fapt ce îngreunează identificarea şi păstrarea relaţiilor cu sursele de finanţare, 

precum și procesul de elaborare a planurilor de afaceri, propunem organizarea cu consecvență 

de către Camerele județene de comerț și industrie, de cursuri și servicii de consultanță pentru 

micile firme în următoarele domenii: finanţe, marketing, producţie, creaţie, proiectare. 

În scopul dezvoltării schimbului de informaţii şi de experienţă la nivelul comunităţii 

de afaceri, facilitării relaţiilor cu autorităţile publice şi de reglementare legislativă, dar şi 

pentru a răspunde nevoii de recunoaştere în comunitatea unde funcţionează, propunem 

înființarea de asociații, cu scop, structură și mod de organizare cât mai diversificate. 

În scopul realizării unui climat de afaceri favorabil, ne exprimăm pentru elaborarea 

unui cadru legislativ stabil și înlăturarea practicii de a se reveni asupra legilor deja adoptate, 

dar și pentru simplificarea sistemului legislativ prin minimizarea numărului de prevederi 

legale contiguue unui domeniu, cât și prin minimizarea birocrației. 
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Observăm lipsa aproape completă din legislația fiscală a facilităților destinate micilor 

întreprinderi. Considerăm că în actualele condiții de profundă criză economică, între  

majorarea fiscalităţii şi scăderea cheltuielilor bugetare este de preferat cea de-a doua variantă. 

Nu împărtășim ideea potrivit căreia creșterea impozitelor și taxelor cu un anumit procent 

determină la sporirea încasărilor cu acelaşi procent, dimpotrivă, credem că majorarea 

fiscalității conduce la reducerea numărului de întreprinderi capabile să plătească datoriile lor 

bugetului de stat, dar și la creșterea volumului economiei subterane. 

Propunem ca avantajele României faţă de alte ţări în curs de dezvoltare (apropierea 

geografică de piaţa europeană, existenţa de firme cu capital extern care au legături comerciale 

cu producători şi distribuitori din această piaţă, oferta de forţă de muncă) să fie exploatate în 

mod organizat, la nivel guvernamental. 

Având în vedere că unul dintre principalele motive ale absenţei întreprinzătorilor 

români de pe piaţa internaţională este lipsa de informaţii privind aceste pieţe, credem că 

activitatea Camerelor de comerț și industrie județene ar trebui să fie orientată mai mult spre 

informarea firmelor privind piața europeană prin organizarea de sesiuni, cursuri, dezbateri, 

analize, întâlniri periodice cu invitați dintre reprezentanții IMM-urilor din județ, dar și 

reprezentanți ai structurilor administrative sau private din celelalte țări europene 

(reprezentanți ai primăriilor, ai asociațiilor patronale străine, ai piețelor locale străine, 

reprezentanți a firmelor din anumite sectoare de activitate).   

Cunoscându-se că numai un comportament responsabil în domeniul afacerilor poate 

conduce la succesul afacerii, credem că este necesar ca tot mai multe firme să implice în 

activitatea lor şi o componentă socială, ca şi una ecologică.  

 

Capitolul II ASPECTE TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PROFITUL 

FINANCIAR ȘI FISCAL 

 

Întrucât Cadrul conceptual promovat de IASB s-a dezvoltat având la bază Cadrul 

conceptual elaborat de FASB, iar problemele privind profitul derivă din acesta din urmă, în 

acest capitol am tratat Cadrul conceptual elaborat de FASB. Acesta ascunde o bătălie veche şi 

încă nerezolvată: abordarea profitului ca măsură a performanţei unei afaceri şi a 

managementului acesteia (profitul net), sau ca măsură a sporirii averii proprietarului (profitul 

global). 

În literatura de specialitate, Cadrul conceptual al FASB cu elementele sale 

fundamentale (între care veniturile, cheltuielile şi rezultatul), a fost abordat fie ca o structură 
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solidă şi rigidă, fie ca una maleabilă şi adaptabilă.  

Cadrul conceptual văzut ca o structura solidă şi rigidă, fără a permite implicarea unor 

elemente străine şi nefundamentate, reuşeşte să susţină şi să consolideze un sistem de 

standarde de raportare financiară. Funcționarea și perenitatea în timp a unei asemenea 

structuri implică coerență şi exhaustivitate. Însă, realitatea economico-socială determină 

evoluţia standardelor de raportare financiară, iar modificarea acestora presupune ca de fiecare 

dată să se modifice şi fundamentul – Cadrul Conceptual. În cele din urmă, un astfel de sistem 

devine greoi şi trebuie înlocuit. În plus, în cuprinsul normelor elaborate şi a discuţiilor 

aferente se revine constant la definiţiile impuse de Cadrul conceptual. Procedându-se astfel, 

implicit, Cadrul conceptual câştigă autoritate. Abordarea Cadrului conceptual văzut ca o 

structura solidă şi rigidă este mult utilizată, poate și pentru că această comparaţie este atât de 

evidentă pentru contabili sau pentru că unii susţinători ai Cadrului Conceptual recomandă 

aplicarea consecventă a ideilor sale teoretice. Însă, încercarea de a baza deciziile contabile pe 

definirea elementelor la care acestea se referă, riscă luarea mecanică a deciziilor. În Cadrul 

conceptual, caracterizarea veniturilor ca fiind majorări ale activelor sau diminuări ale 

datoriilor; şi respectiv, a cheltuielilor ca fiind scăderi de valoare a activelor sau majorări de 

valoare a datoriilor, defineşte practic profitul global ca măsură a sporirii averii proprietarilor. 

Potrivit acestui concept, profitul este diferenţa valorică dintre suma investită şi suma posibil a 

fi distribuită ulterior (disponibilă). Pentru întreprindere, suma investită constituie capital 

propriu (sau active nete), iar profitul, indiferent cum ia naştere, sporeşte posibilitatea 

îmbogăţirii proprietarilor, proporţional cu cantitatea de acţiuni sau părţi sociale deţinută de 

aceştia. Faptul că accentul cade pe creşterea averii deţinătorilor de capitaluri proprii, 

determină creşterea importanţei evaluării elementelor bilanţiere, deducerea costurilor din 

venituri devenind irelevantă. Această formă a profitului ar trebui să se determine prin 

actualizarea valorii activelor şi datoriilor, ceea ce impune adoptarea unei baze de evaluare 

potrivite. Într-un cadru conceptual care adoptă o asemenea formă a noţiunii de profit, 

nerezolvarea problemei evaluării şi menţinerea bazei costului istoric, constituie în mod clar o 

sursă de incoerenţă teoretică. Astfel, această abordare scoate în evidenţă unele incoerenţe: 

pare că din Cadrul conceptual unele piese lipsesc sau sunt elemente străine, cum sunt de 

exemplu bazele de evaluare potrivite. Chiar dacă Cadrul conceptual ar fi coerent, prin 

predefinirea unor elemente de bază abstracte (cum este și profitul), nu este posibilă evitarea 

sau minimizarea importanței dezbaterilor ulterioare pe aceste probleme definitorii. Dat fiind 

că influenţele politice se pot ascunde în spatele unor presupuse regulamente tehnice, aparenţa 

robusteţii conceptuale devine chiar mai importantă decât realitatea, întrucât presupusele 
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regulamente sprijină un proces politic de elaborare a standardelor și nu unul profesional. 

Cadrul conceptual văzut ca o structură maleabilă şi adaptabilă conţine şi ascunde 

corpul standardelor financiare, modelând şi îmbunătăţind totodată aspectul său. Părţi 

captivante dar diferite din această structură pot fi combinate în scopul promovării imaginii 

dorite, fără ca cele nepotrivite să mai fie amintite. Posibilitatea realizării unor astfel de 

combinaţii ale componentelor sale implică acceptarea uneori şi a incoerenţelor conceptuale. 

Orientarea contemporană asupra utilizatorului şi concentrarea asupra utilităţii deciziei, 

sprijină de fapt ideea profitului ca măsură a performanţei unei afaceri şi a managementului 

acesteia (profitul net), care identifică profitul ca fiind elementul rezidual după ce costurile, 

inclusiv amortizarea, au fost comparate cu şi deduse din venituri. Așadar, această abordare a 

Cadrului conceptual implică profitul net determinat pe baza contului de profit și pierdere în 

componența căruia sunt cuprinse și cheltuielile cu amortizarea. 

În prezent, urmare a proiectului comun de revizuire a standardului de raportare 

financiară, atât FASB cât şi IASB, prin norma comună Prezentarea situaţiilor financiare (IAS 

1), s-a reţinut abordarea profitului atât ca măsură a sporirii averii proprietarului (profitul 

global), cât şi ca măsură a performanţei unei afaceri şi a managementului acesteia (profitul 

net). În practică firmele nu folosesc doar valoarea actualizată (necesară determinării profitului 

global), sau exclusiv costul istoric (necesar stabilirii profitului net), ci se întâlnesc mai multe 

baze de evaluare care sunt folosite în situaţiile financiare în diverse compoziţii şi grade de 

utilizare, fără ca încă să se fi determinat combinaţii constant viabile. Poziția celor două 

organizații financiare față de profit este controversată, întrucât din anumite puncte de vedere, 

cele două forme ale profitului se exclud reciproc. În condițiile în care valoarea actuală este 

utilă, normalizată și folosită, amortizarea nu își mai găsește locul. Pierderea prin depreciere şi 

amortizarea nu sunt foarte clar delimitate. Dacă valoarea actuală e o valoare realizabilă, atunci 

amortizarea nu ar mai trebui să fie folosită. Dacă dimpotrivă, valoarea actuală este o măsură 

bazată pe cost, atunci nu se mai explică deprecierea. De asemenea, deși Cadrul conceptual 

acordă o importanță deosebită capitalurilor proprii, activelor şi datoriilor, nu se precizează 

care este natura soldului creditor al contului de amortizări acumulate. În concluzie, utilizarea 

concomitentă a unor concepte de profit care se exclud reciproc ridică semne de întrebare 

asupra calității standardelor financiare elaborate de organizațiile financiare internaționale. 

Desigur, existenţa a două sisteme separate - cel de raportare financiară şi cel fiscal, 

poate conduce la crearea unei stări de confuzie şi nemulţumire, eliminându-se posibilitatea 

unor bune decizii. Convergenţa totală a metodelor proprii celor două sisteme pare a fi o 

promisiune pentru creşterea transparenţei lor. Acesta ar fi un argument convingător în 
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favoarea selectării unor metode comune de lucru. Desigur, un asemenea mod de lucru ar 

conduce la majorarea profitului raportat la nivelul pieţelor pe de o parte, şi la diminuarea 

profitului supus impozitării, pe de altă parte. Astfel s-ar realiza un echilibru la nivelul 

întreprinderilor, s-ar prezenta rezultate mai apropiate de realitate decât în cazul funcționării a 

două sisteme separate. Realitatea arată însă că  interacţiunea dintre cele două sisteme bazată 

pe concepte şi culturi  foarte diferite pot crea condiţii favorabile apariţiei nemulţumirilor. Pot 

exista probleme legate de aplicabilitatea ori interpretarea unei reguli din sistemul comun de  

raportare financiară și fiscală. Din punct de vedere al contextului la nivel european, credem că 

este  greşit să se considere opţiunile şi contrastele între cele două sisteme ca fiind simple, 

deoarece multe jurisdicţii impun atât norme naționale de raportare fiscală, cât şi standarde 

internaţionale de raportare financiară. În aceste condiții, pot exista divergenţe între diferitele 

norme, divergențe care afectează în principal dimensiunea profitului. Diferenţele dintre cele 

două seturi de standarde s-au făcut remarcate mai ales în cadrul dezbaterilor determinate de 

adoptarea sistemului IFRS de către Uniunea Europeană. În mod particular, orice set de norme 

care oferă un profit „adevărat”, pare că simplifică foarte mult realitatea. Considerăm că tot 

ceea ce se poate realiza în sensul convergenței, este un acord prin care să se ilustreze 

rezultatul interacțiunii celor două sisteme. Eventual, interacţiunea dintre cele două sisteme 

poate avea ca efect simplificarea standardelor de raportare financiară în sensul absorbţiei lor 

către un proces legal. 

 

Capitolul III SISTEMUL DE RAPORTARE FINANCIARĂ A IMM-URILOR ȘI 

IMPACTUL SĂU ASUPRA PROFITULUI 

 

Referindu-ne la raportarea profitului, am avut în vedere  atât IFRS pentru IMM-uri, cât 

și norma națională de raportare financiară. 

IASB a publicat în iulie 2009, pe site-ul propriu, un standard destinat micilor 

întreprinderi. IFRS pentru IMM-uri a preluat setul de utilizatori ai informaţiei financiare 

prezentată de entităţile cotate şi s-a constituit prin simplificarea standardelor internaţionale 

elaborate pentru entităţile cotate. În consecință, noua normă este complexă și se adresează în 

primul rând IMM-urilor apropiate ca dimensiune, de cele cotate. În același timp însă, la 

nivelul Uniunii Europene există un puternic curent de opinie care propune reclasificarea 

IMM-urilor şi delimitarea categoriei microentităţilor p
entru care se doreşte 

reducerea sarcinilor 

administrative prin simplificarea obligaţiilor de raportare financiară.  

În ceea ce privește impactul adoptării IFRS pentru IMM-uri publicat de IASB, asupra 
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profitului micilor firme, arătăm următoarele: 

Nu suntem de acord cu soluţia IASB - foarte costisitoare, ca IMM-urile să întocmească 

trei declaraţii financiare diferite (deci trei seturi de raportări), răspunzând necesităţilor de 

decizie a administratorilor-proprietari, solicitărilor fiscale ale instituţiilor guvernamentale şi 

cerinţelor standardelor internaţionale. Considerăm că un asemenea demers ar afecta grav 

profitul IMM-urilor.  

IMM-urile sunt foarte diferite între ele ca mod de organizare, activitate desfăşurată, 

obiective, strategie de dezvoltare, mod de acţiune, nivel de înţelegere a administratorilor, 

furnizori, clienţi şi sunt de asemenea, mult mai mult tributare obiceiurilor financiare şi 

economice locale decât întreprinderile cotate. Tocmai din cauza diversităţii foarte mari a 

micilor entităţi, reglementatorul nu poate impune o singură normă de raportare financiară 

pentru toate categoriile de firme. Se poate ca unele dintre firme să funcţioneze doar pe plan 

local, să aibă un număr foarte restrâns de furnizori, administratorul să se identifice cu 

proprietarul, iar costurile adoptării IFRS pentru IMM – uri să nu se justifice. Însă, pentru alte 

firme, trecerea la IFRS pentru IMM-uri promovează entitatea pe alte pieţe de clienţi, furnizori 

şi creditori, crescând nivelul de încredere în firmă, caz în care, costul de adoptare a 

standardului devine un cost de promovare a întreprinderii. 

În aceste condiţii, considerăm că doar administratorul poate aprecia care set de norme 

de raportare financiară este cel mai potrivit pentru stadiul de dezvoltare şi pentru obiectivele 

întreprinderii respective. Reglementatorul naţional ar trebui să lase la latitudinea 

administratorilor micilor unităţi posibilitatea de a alege între IFRS pentru IMM-uri şi setul de 

norme de raportare financiară impus de fiscalitate, în funcţie de impactul aplicării fiecăruia 

dintre acestea  asupra profitului întreprinderii. 

Având în vedere că o mică entitate de astăzi poate fi o viitoare întreprindere cotată ce 

va fi nevoită să utilizeze IFRS-urile, considerăm că păstrarea unei legături între definiţiile 

elementelor de bază din situaţiile financiare și Cadrul conceptual evită costurile nedorite ale 

unei schimbări conceptuale viitoare, având în timp, un impact pozitiv asupra profitului IMM-

urilor. 

Cele două grupuri de utilizatori ai informaţiei financiare prezentate de entităţile cotate 

şi necotate (mici şi mijlocii), au cerinţe diferite (uneori conflictuale), de la situaţiile 

financiare, iar în practică, aceste situații s-au rezolvat prin compromisuri. (Respectiv, prin 

utilizarea alternativă a valorii juste și a costului istoric.) Remarcăm faptul că în aceste 

condiții, unul dintre criteriile adoptării acestei soluții: impactul evaluării asupra profitului 

firmei. 
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Întrucât, pentru exprimarea performanţei financiare, IASB propune acelaşi indicator 

pentru marile firme ca şi pentru IMM-uri - profitul global, indicator solicitat de investitori, 

observăm că IASB nu a ţinut seama în standardele elaborate, de nevoile diferite ale micilor 

întreprinderi faţă de entităţile cotate. Considerăm că ar fi fost mai potrivit ca IASB să solicite 

pentru entităţile necotate, profitul net, indicator care, după cum am văzut anterior, serveşte 

interesele creditorilor și îndeplinește dezideratul costurilor scăzute. 

Cu cât întreprinderile sunt mai mici și se îndepărtează de întreprinderea aleasă de 

IASB ca etalon – entitatea cotată, pentru care s-au realizat standardele internaționale, cu atât 

adoptarea IFRS pentru IMM-uri are nevoie de mai multe explicaţii, este mai greu de înţeles de 

către proprietarii-administratori, iar costul adoptării sale afectează mai grav profitul micilor 

întreprinderi. IFRS pentru IMM-uri impune atât raportarea profitului net cât și a celui global, 

deși pentru cea mare parte dintre aceste firme, respectiv pentru microentități, raportarea 

profitului global este inutilă și produce costuri suplimentare pentru întreprinderi. 

Propunem un sistem  de raportare financiară în care mica întreprindere are libertatea 

de a alege între IFRS pentru IMM-uri şi normele naţionale de raportare financiară. 

Considerăm că utilizarea standardelor internaţionale de raportare financiară  asigură 

posibilitatea promovării firmei, însă, date fiind resursele financiare limitate ale micilor 

întreprinderi, hotărârea adoptării normelor internaţionale trebuie să rămână la latitudinea 

administratorului întreprinderii. Totodată, o asemenea abordare ar asigura alternativele de 

raportare financiară solicitate de evoluţia pieţei.  

Incontestabil, cerinţele pentru comparabilitate şi nevoia de universalitate a situaţiilor 

financiare, chiar dacă sunt dificil de realizat, sunt reale. Numai astfel pot fi depăşite barierele 

birocratice şi poate fi obţinut accesul la finanţare în afara graniţelor, furnizorii pot evalua 

situaţia financiară a clienţilor din străinătate, clienţii pot cunoaşte seriozitatea partenerilor lor, 

acţionarii străini pot afla date despre întreprindere. În plin proces de globalizare, finanțele și 

contabilitatea sunt parte a infrastructurii, iar o bună comunicare se poate realiza numai prin 

convergenţa limbajelor financiar - contabile. Problema constă în faptul că nu toate IMM-urile 

dispun de resurse financiare necesare pentru a depăşi toate obstacolele menţionate anterior. 

Sunt firme care au nevoie de această „infrastructură” şi sunt dispuse să suporte impactul 

adoptării sale asupra profitului, dar această hotărâre o poate lua numai administratorul 

întreprinderii. Acest administrator, care deseori este şi proprietar, cunoaşte cel mai bine 

momentul în care firma are nevoie şi îşi permite să treacă la un nou nivel calitativ. 

Considerăm că nu este democratic să impunem societăţii un moment al suportării costurilor cu 

adoptarea IFRS pentru IMM-uri, după cum nu este democratic să impunem societăţii 
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suportarea în sine a unor asemenea costuri. 

În ceea ce privește impactul aplicării normelor naționale de raportare financiară asupra 

profitului micilor firme, arătăm că suntem în asentimentul UE care consideră că în momentul 

de faţă microentităţile sunt supuse aceloraşi reguli ca şi întreprinderile mai mari, deși de-a 

lungul timpului s-a constatat că regulile de raportare extensivă aplicate acestora nu sunt 

proporţionale cu nevoile lor de raportare financiară specifice și creează un cost nejustificat ce 

afectează profitul acestor entități. În acest sens, am prezentat elemente nou apărute în cadrul 

Ordinului MFP nr. 3055/10.11.2009, care nu se regăseau în Ordinul MFP nr. 1752/21.11.2005 

şi care considerăm că fie nu privesc micile firme, fie împovărează activitatea de raportare 

financiară a acestora.  

Într-un studiu de caz privind raportările întocmite de microentităţile din România, am 

încercat să stabilim dacă experţii contabili din judeţul Mureş consideră că sunt necesare 

raportări financiare sumare pentru microentități, a căror realizare să implice costuri mai 

scăzute pentru această categorie de firme; și am încercat să aflăm opinia experţilor contabili 

din judeţul Mureş în legătură cu complexitatea actualului Ordin MFP nr. 3055/10.11.2009 față 

de nevoile reale ale utilizatorilor microentităţilor.  

Urmare a studiului desfășurat, am constatat că experții contabili consideră 

următoarele:  

-este necesară clasificarea entităţilor potrivit mărimii lor şi  introducerea 

“microentității” ca o categorie independentă; 

- categoriile de utilizatori ai informaţiilor financiare diferă în funcție de mărimea 

întreprinderilor: unii pentru IMM-uri şi microentităţi şi alţii pentru entităţile mari şi cotate;  

- reglementările legale privind raportarea financiară sunt adecvate pentru microentități;  

- nu sunt necesare raportări financiare specifice pentru microentități; 

- declaraţiile financiare nu reprezintă o povară administrativă pentru microentităţi. 

În ceea ce privește complexitatea actualului Ordin MFP nr. 3055/10.11.2009 față de 

nevoile reale ale utilizatorilor microentităţilor, întrucât aprecierile experților contabili au fost 

împărțite în mod egal, nu s-a stabilit validitatea acestei ipoteze. Însă, din răspunsurile primite 

am constatat că problemele aduse în discuţie nu sunt clarificate în concepţia experţilor 

contabili. 

Având în vedere  

- poziția experților contabili opusă intențiilor Comisiei Comunităților Europene de 

simplificare a raportărilor financiare destinate IMM-urilor;  

- ezitările profesionale ale experților contabili; și 
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- impactul aplicării unei reglementări financiare complexe asupra profitului 

microentităților, 

propunem organizarea de dezbateri la nivel național pentru clarificarea problemelor 

implicate de raportarea financiară a întreprinderilor foarte mici. 

 

Capitolul IV ANALIZA PERFORMANȚEI ÎN IMM-URILE DIN JUDEȚUL 

MUREȘ ȘI DIN ROMÂNIA 

 

În acest capitol am realizat o analiză comparativă a evoluției performanței IMM-urilor 

din cinci domenii de activitate, selectate din Județul Mureș și din țară.  

Din analiza raportărilor financiare agregate realizate pentru 25 de firme din județ și 25 

de entități din țară, am constatat următoarele:  

-în ceea ce privește ponderea și structura principalelor elemente ale contului de profit 

și pierdere (cifra de afaceri, veniturile și cheltuielile din exploatare, rezultatul din exploatare, 

cheltuielile financiare, rezultatul financiar, cheltuielile extraordinare, total venituri, rezultatul 

din exploatare, rezultatul extraordinar și rezultatul brut al exercițiului), raportările financiare 

agregate ale firmelor din Județul Mureș se aseamănă mult cu cele ale întreprinderilor din țară; 

- întrucât rezultatul brut al exercițiului este obţinut în cea mai mare parte din 

activitatea de exploatare, trendul ponderii rezultatului brut în total venituri este foarte 

asemănător trendului ponderii rezultatului din exploatare în total venituri. 

- excedentul brut (insuficienţa) din exploatare calculat pentru  firmele din Județul 

Mureș și pentru entitățile din țară, este oscilantă și opusă; 

- viteza de rotație a activelor și rata rentabilității generale calculate atât pentru firmele 

din Judeţul Mureș, cât și pentru societățile din țară au avut un curs oscilant, dar au luat valori 

apropiate; 

- unii dintre indicatori (cifra de afaceri, rezultatul din exploatare, rezultatul curent, 

rezultatul net al exerciţiului, capacitatea de autofinanțare, marja comercială, marja industrială, 

producția exercițiului, valoarea adăugată), au evoluat ascendent – în cazul firmelor din Judeţul 

Mureş - și au avut o evoluţie oscilantă – în cazul societăților din ţară;  

- alți indicatori avuți în vedere (levierul financiar, rata rentabilității economice, rata 

rentabilității, rata profitului activelor, rentabilitatea industrială), au evoluat descendent – în 

cazul firmelor din Judeţul Mureş - și au avut o evoluţie oscilantă – în cazul societăților din 

ţară;  

- alți indicatori de profitabilitate (rata marjei brute a exploatării, rata rentabilităţii 



20 

 

comerciale, rata rentabilităţii veniturilor și rata rentabilității resurselor consumate), au avut un 

curs oscilant atât pentru firmele din Judeţul Mureș, cât și pentru societățile din țară. 

- dacă pentru firmele din Judeţul Mureș, rata rentabilităţii capitalului propriu a evoluat 

descendent; pentru entitățile din țară, indicatorul a avut dimpotrivă, o evoluție ascendentă. 

Într-un alt studiu desfăşurat la 1230 de IMM-uri din cinci sectoare economice, am 

abordat caracteristicile mediului concurenţial din România. În acest sens, am tratat relaţia 

dintre profitul net şi unele elemente de cheltuieli prezentate în Contul de profit şi pierdere.  

Am constatat că în cazul IMM-urilor, paleta largă de situaţii existente face ca între 

volumul capitalului vărsat de asociaţi şi profitul net să nu se poată stabili o legătura 

deterministă. S-a demonstrat că pentru IMM-urile din cele cinci ramuri de activitate supuse 

studiului, profitul net se înregistrează în cea mai mare parte pe seama rezultatului din 

exploatare.  

Contrar aşteptărilor noastre, în toate domeniile de activitate supuse cercetării, cea mai 

importantă influenţă asupra profitului au avut-o cheltuielile privind dobânzile, situaţie 

financiară determinată de dobânzile mari practicate de băncile comerciale din România. 

S-a dovedit că în industria producătoare de mobilă, profitul net este influenţat de 

cheltuielile cu materii prime, şi de dotarea tehnologică (adică de cheltuielile cu amortizarea 

activelor imobilizate), dar într-o măsura mult mai mică decât de cheltuielile privind dobânzile. 

În industria realizării de preparate farmaceutice, influenţa determinantă asupra 

profitului net este exercitată de cheltuielile legate de dotarea tehnologică, dar nu şi de 

cheltuielile cu salariile angajaţilor. 

În fabricile de articole de îmbrăcăminte din piele, profitul net este determinat de 

cheltuielile cu materiile prime, dar într-o măsură mult mai mică decât de cheltuielile privind 

dobânzile. 

În domeniul soft-ului, având în vedere presiunea resimţită de administratorii acestor 

firme privind cheltuielile legate de salarii, acestea nu sunt raportate la valoarea lor reală, ceea 

ce explică motivul pentru care, cheltuielile cu salariile nu sunt văzute ca fiind cele mai 

importante costuri. 

În întreprinderile producătoare de ţesături s-a dovedit că, cheltuielile privind 

amortizarea sunt importante, chiar dacă influenţa lor asupra profitului net este depăşită de 

influenţa cheltuielilor cu dobânzile. 

Încercând să evidenţiem performanţa economico-financiară a IMM-urilor din Județul 

Mureș și din România, am analizat evoluţia ratei rentabilităţii activelor şi ratei rentabilităţii în 

perioada 2004 - 2008, pentru întreprinderi din cele cinci sectoare de activitate.  
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Din analiza principalilor indicatori statistici ai tendinţei centrale şi de variaţie a ratei 

rentabilităţii activelor şi ratei rentabilităţii pentru fiecare dintre sectoarele de activitate, a 

rezultat că atât în județul Mureș cât și în țară, firmele ce desfăşoară activităţi de realizare a 

soft-ului la comandă înregistrează valorile cele mai înalte ale indicatorilor analizați. Acest 

domeniu este secondat de cel al producției de medicamente. În unii ani au obținut rezultate 

remarcabile și fabricile de mobilă și cele producătoare de articole din piele. În toți cei cinci 

ani, întreprinderile producătoare de ţesături din Județul Mureș și din țară au înregistrat 

nivelurile cele mai scăzute ale indicatorilor. În aproape toate cazurile, valorile mai mari decât 

cele obișnuite ale mediei, medianei și Abaterii Standard calculate pentru rata rentabilității 

activelor și pentru rata rentabilității, au privit întreprinderile din Județul Mureș.  

Din analiza coeficienților de corelație a ratelor calculate pentru întreprinderile 

aparținând eșantioanelor selectate din țară și din Județul Mureș, rezultă următoarele: 

În cadrul firmele producătoare de medicamente din țară: 

-capitalul propriu și profitul net sunt elemente interdependente; 

-creșterea vânzărilor (și a veniturilor) este determinată de majorarea activelor și a 

datoriilor; 

-creșterea profitului net se obține prin majorarea creanțelor și trezoreriei (chiar pe 

seama creditelor bancare); 

-creșterea stocurilor conduce la scăderea vânzărilor și a profitului. 

În ceea ce privește fabricile de preparate farmaceutice din Județul Mureș, s-a constatat 

că majorarea activelor (investițiilor în imobilizări, creanțelor, stocurilor și trezoreriei), 

conduce la creșterea volumului vânzărilor. 

Referitor la producătorii de  mobilă din țară, s-au constatat următoarele: 

-capitalul propriu și profitul net sunt interdependente; 

-creșterea profitului net este determinată de majorarea activelor circulante; 

-dobânzile mari aferente creditelor contractate de micile întreprinderi influențează în 

mod negativ valoarea profitului. 

În cadrul fabricilor de  mobilă din Județul Mureș, s-a stabilit că profitul net se 

majorează în condiții de creștere a activelor curente și mai ales în condiții de majorare a 

datoriilor. Din datele avute la dispoziție rezultă că profitul net nu se reinvestește.  

În legătură cu firmele de îmbrăcăminte din piele selectate din țară, arătăm următoarele: 

- creșterea vânzărilor (și a veniturilor) este determinată de majorarea activelor; 

- creșterea cifrei de afaceri este determinată de majorarea capitalului propriu și a 

datoriilor; 
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- majorarea profitului net se realizează în condiții de utilizare eficientă a stocurilor. 

Privind societățile de îmbrăcăminte din piele alese din Județul Mureș, s-a observat că 

profitul net se obține în condițiile majorării activelor, inclusiv a creanțelor comerciale; dar și 

că valoarea activelor circulante (respectiv a stocurilor), are o pondere prea mare în raport cu 

necesitățile întreprinderilor. 

Referitor la firmele ce desfăşoară activităţi de realizare a soft-ului la comandă în țară, 

remarcăm interdependența dintre profitul net și capitalurile proprii, ca și interdependența 

dintre cifra de afaceri și activele totale. Diminuarea profitului net o dată cu creșterea 

stocurilor, reflectă specificul activității firmelor de IT, în care valoarea stocurilor este mai 

puțin importantă. Relația de invers proporționalitate dintre nivelul vânzărilor și valoarea 

creanțelor, redă și ea situația de normalitate din unitățile de soft. Scăderea profitului și deci a 

capitalurilor proprii concomitent cu creșterea cheltuielilor cu dobânzile și comisioanele 

bancare arată cum contractarea creditelor de către firmele de  IT afecteză negativ profitul 

acestora. 

Asemănător cu situația entităților din țară, în cadrul firmelor de IT din județ, se relevă 

următoarele interdependențe: între profitul net și capitalurile proprii, între capitalurile proprii 

și activele curente și/sau totale, și între cifra de afaceri și activele totale. Diminuarea profitului 

net o dată cu creșterea stocurilor reflectă specificul activității firmelor de IT, în care valoarea 

stocurilor este mai puțin importantă. Majorarea activelor imobilizate conduce la scăderea 

activelor circulante și invers, ceea ce demonstrează limitarea financiară a acestor societăți. 

Eficiența scăzută a împrumuturilor bancare contractate de firmele de soft din Județul Mureș, 

ele neconducând la creșterea capitalurilor proprii și nici a profitului net.  

În ceea ce privește eșantionul întreprinderilor producătoare de țesături selectate din 

țară, precizăm că majorarea capitalurilor proprii este determinată de creșterea valorii activelor 

totale, iar majorarea profitului net este determinată de creșterea activelor circulante 

În legătură cu societățile producătoare de țesături din Județul Mureș, arătăm că 

majorarea volumului vânzărilor (și a veniturilor) se poate realiza prin creșterea valorii 

activelor totale, dar și a pasivului bilanțier (datorii totale plus capital și rezerve), în vreme ce 

majorarea costurilor cu datoriile totale determină scăderea profitului net. 

În continuare, pentru fiecare domeniu de activitate și pentru fiecare eșantion de 

întreprinderi (din Județul Mureș și din țară), am elaborat ecuații econometrice, având în 

vedere cele două rate de rentabilitate – ca variante dependente - și alte rate cunoscute – ca 

variabile independente. Considerând că cele mai importante rezultate ale studiului nostru îl 

constituie variabilele independente ce influențează ratele de profitabilitate determinate atât 
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pentru firmele din Județul Mureș, cât și pentru cele din țară, prezentăm următoarele: 

-în cazul firmelor ce realizează preparate farmaceutice, rata rentabilității activelor este 

influențată de rata stocurilor și rata autonomiei financiare totale, iar rata rentabilității este 

dependentă de rata stocurilor; 

-pentru fabricilor de mobilă, rata rentabilității activelor este influențată de rata 

stocurilor. În ceea ce privește rata rentabilității, pentru societățile din Județul Mureș, spre 

deosebire de firmele din țară, nu s-a putut genera o ecuație econometrică, așadar nu pot fi 

numiți factori comuni de influență pentru eșantioanele de firme selectate din județ și din țară; 

-referitor la întreprinderile din industria pielăriei, rata rentabilității activelor este 

influențată de rata activelor circulante, de rata stocurilor, de rata creanțelor și de rata 

autonomiei financiare; iar rata rentabilității este dependentă de rata stocurilor; 

- în ceea ce privește firmele de soft, atât rata rentabilității activelor, cât și rata 

rentabilității, sunt condiționate de rata activelor circulante și de rata stocurilor; 

-în legătură cu întreprinderile producătoare de țesături, arătăm că rata rentabilității 

activelor este determinată de rata autonomiei financiare totale și de rata pârghiei financiare 

active. Referitor la rata rentabilității, din ecuațiile econometrice elaborate nu s-au putut stabili 

factori comuni de influență a entităților din Județul Mureș și a celor din țară. 

Desigur, în lucrarea de față nu am epuizat nici pe departe, toate formele de analiză a 

celui mai important indicator al activității oricărei firme: profitul. Ne propunem să completăm 

cercetarea noastră cu studii teoretice și practice privind profitul fiscal, ne preocupă în mod 

deosebit impactul bazelor de evaluare asupra profitului înregistrat de IMM-uri și ne propunem 

participarea și organizarea de dezbateri privind raportarea financiară a profitului. Cu 

siguranță, în formarea noastră profesională vor fi utile noile studii de analiză financiară a 

profitului și de cercetare statistică a acestuia, studii pe care intenționăm să le realizăm curând. 
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