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ADNOTARE
Numele, prenumele autorului:
Titlul tezei: Contabilitatea și auditul cheltuielilor
Program de master:
Structura lucrării: Scopul și sarcinile cercetării au determinat următoarea structură a lucrării:
de pagini text de bază, conținând figuri, tabele și anexe.
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introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografia cu 47 titluri. Teza este expusă în 74
În Introducere se argumentează actualitatea temei, sunt definite scopul, obiectul și sarcinile
studiului.

.M

Capitolul I. „Bazele metodologiei ale contabilității și auditului cheltuielilor”, expune
noțiuni generale privind contabilitatea cheltuielilor entității, evaluarea și recunoașterea cheltuielilor
de asemenea tot în acest capitol se va reflecta teoretic și metodologia auditul cheltuielilor.
Capitolul II. „Contabilitatea cheltuielilor în cadrul Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.”, în
acest capitol se tratează aspectele practice ale contabilității și anume modul de contabilizare a
cheltuielilor din activitatea operațională, evidența sintetică și analitică a cheltuielilor altor activități,

ZA

de asemenea în acest capitol se regăsește modul de contabilizare a impozitului pe venit și reflectarea
cheltuielilor în situațiile financiare ale entității.

Capitolul III. „Auditul cheltuielilor în cadrul Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.”, are ca

aspect urmărirea dacă informația cu privire la cheltuieli este corect grupată în conturi conform
metodologiei prevăzute de Planul de conturi contabile stabilit de Politica de contabilitate al entității.
Concluziile generalizează rezultatele studiului efectuat, cuprind principalele măsuri privind

perfecționarea contabilității cheltuielilor în cadrul entității studiate.

TE

Cuvinte cheie: cheltuieli, evaluare, recunoaștere, audit, costul vânzărilor.
Scopul tezei: rezidă în aprofundarea atât a bazelor teoretice cât și dezvoltarea metodologiei

contabilității și auditului cheltuielilor și fundamentarea direcțiilor principale de perfecționare a
acestora în conformitate cu cerințele economiei de piață, a normelor naționale și internaționale.
Materiale și metode: Suportul material îl constituie conceptele și principiile contabile

fundamentale, precum și lucrările autorilor din domeniul contabilității. Metodele de studiu cuprind

abordări generale și specifice privind noțiunile, clasificarea, recunoașterea, evaluarea, fundamentarea
documentară, reflectarea cheltuielilor în registre, conturi contabile și situații financiare.
Obiectul cercetării: este reprezentat de entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.
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INTRODUCERE
În Republica Moldova au loc transformări economice profunde, care afectează în mod direct
activitatea principalului subiect al economiei de piață - entitatea. Odată cu trecerea la relațiile de piață,
crește independența entității, precum și responsabilitatea lor economică și juridică. Importanța
stabilității financiare a entităților, precum și o creștere a competitivității acestora, sunt într-o creștere

D

bruscă. Capacitatea de gestiune eficientă a devenit o condiție pentru supraviețuirea unei entități pe
piața competitivă. Astfel, maximizarea profitului și creșterea eficienței producției este principalul
obiectiv al unei entități în condițiile de piață, condiții de autosuficiență și autofinanțare a acestora.

al cheltuielilor.

.M

Realizarea unor rezultate ridicate ale activității entității este imposibilă fără un management eficient
Cheltuielile sunt indispensabile în activitatea desfășurată de entități, și se exprimă printr-un set
de costuri exprimate în formă monetară pentru desfășurarea activității de zi cu zi. Acestea asigură
continuitatea activității entității și creează condiții pentru activitatea de vânzare a produselor/prestarea
serviciilor.

În legătura cu acestea, una dintre cele mai importante și dificile probleme din contabilitatea

ZA

internă a entităților este problema constatării compoziției cheltuielilor, evaluarea și contabilizarea lor
și nu în ultimul rând procedura de formare a rezultatelor financiare ale entității.
Cheltuielile suportate de entitatea afectează în mod direct formarea corectă a rezultatului

financiar al entității - profit (pierdere). Profitul într-o economie de piață este principalul obiectiv al
activității desfășurate de o entitate.

Astfel, contabilitatea cheltuielilor este cel mai important instrument de management al entității.

Nevoia de a ține cont de cheltuielile suportate de către entitate, crește pe măsură ce condițiile de afaceri

TE

devin mai complexe și cerințele de rentabilitate cresc. Entitățile care se bucură de independență
economică trebuie să aibă o idee clară despre eficacitatea fiecărei decizii luate și impactul acestora
asupra rezultatelor financiare, precum și asupra costurilor de producție.
În teoria și practica economică atât externă cât și internă, sunt dezvoltate la nivel bine determinat

elementele individuale necesare pentru administrarea veniturilor și cheltuielilor. Însă, cu toate astea,

în timpul de față, progresele științifice și metodologice în crearea sistemelor complexe de evidență a
veniturilor și cheltuielilor entității, nu s-a acumulat suficient.
Semnificația teoretică și practică, importanța precum și cerințele moderne de organizare a

contabilității analitice și lipsa de cercetărilor științifice pe probleme specifice a determinat alegerea
6

temei de cercetare și a determinat scopul și obiectivele temei de cercetare.
De-a lungul anilor, atât aspectelor generale legate de clasificarea cheltuielilor cât și celor legate
de recunoașterea și evaluarea lor le-au fost dedicate un șir de cercetări științifice a economiștilor cum
sunt: Anderson H., Anthony R., Gray S., Hendriksen C., Rice J. și Van Breda M. (SUA); Betge J.
(Germania), Pântea I. și Pop A. (România), Kondrakov N., Nikolaeva S. Și Palii V. (Federația Rusă),

D

Bucur V., Nederiță A. și Țurcanu V. (R.M.), precum și un număr mare de alți economiști.

Scopul tezei rezidă în aprofundarea atât a bazelor teoretice cât și dezvoltarea metodologiei
contabilității și auditului cheltuielilor și fundamentarea direcțiilor principale de perfecționare a
acestora în conformitate cu cerințele economiei de piață, a normelor naționale și internaționale.

.M

Pentru a realiza scopul lucrării în cauză, au fost determinate următoarele sarcini:

determinarea și dezvoltarea conceptelor și principiilor contabile de bază aferente
cheltuielilor;

stabilirea și analiza aspectelor problematice aferente recunoașterii și evaluării diverselor
elemente de cheltuieli conform S.N.C. și S.I.R.F.;

accentuarea aspectelor metodologice generale privind contabilitatea cheltuielilor;

ZA

implementarea recomandărilor privind perfecționarea contabilității veniturilor în cadrul

entității studiate;

prezentarea specificului de efectuarea a auditului privind cheltuielile.

Obiectul cercetării este reprezentat de entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este principala

marcă a KMG International, grup deținut de KazMunayGas JSC, compania națională de petrol și gaze
din Kazahstan. Cu peste 6000 de angajați, KMG International Group este un jucător important în zona
Mării Negre și Marea Mediterană, având activități în 11 piețe principale.

TE

Activitatea de bază a Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este importul produselor petroliere

deținător al Petromidia, cea mai mare rafinărie locală. Entitatea deține o rețea de 98 benzinării de
distribuție a comercializării carburanților de cea mai bună calitate iar o mare parte din stații dețin
magazin-cafenea. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este prima companie petrolieră din Republica
Moldova având ca scop principal obținerea de venit din activitățile de bază, în conformitate cu
prevederile Codului Civil al Republicii Moldova Nr. 847 din 03.01.1992 ,,Cu privire la societatea pe
acțiuni” [1.1, p.17].

Numărul de identificare de stat IDNO al Societății este 1002600015382, înregistrată la Agenția

Servicii Publice la data de 23 septembrie 2002 (anexa 1). În urma cercetării efectuate în cadrul entității
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economice se constată faptul că activele curente și veniturile s-au majorat față de perioadele
precedente, ceea ce vorbește despre faptul că entitatea este în permanentă dezvoltare fiind o sursă
inepuizabilă de energie. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este prima companie petrolieră din
Republica Moldova care are implementat Sistemul Integrat de Management cu standardele
internaționale ISO, obținând în 2012 certificarea pentru: managementul calității (ISO 9001: 2008),
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managementul mediului (ISO 14001: 2004), managementul sănătății în muncă (ISO 18001: 2007).
Tabelul 1.

Analiza indicatorilor de bază la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.

mii lei

Denumirea indicatorilor

U.m.

Perioada
anului 2019

Perioada
anului 2020

Abaterea
absolută +/-

Ritmul
creșterii, %

1

2

3

4

5

6=5-4

7=6/4*100

lei

5186081

5769903

583822

11,26

lei

4771044

5222536

451492

9,46

.M

№

Venituri din vânzări

2

Costul vânzărilor

3

Mijloace fixe la valoarea contabilă

lei

88969

92627

3658

4,11

4

Stocuri la valoarea contabilă

lei

134848

167731

32883

24,39

ZA

1

5

Capital propriu la valoarea
contabilă

lei

391096

433315

42219

10,79

6

Profit brut

lei

415037

547366

132329

31,88

7

Profitul perioadei de gestiune
până la impozitare

lei

42985

50987

8003

18,62

8

Profit net

lei

38124

42029

3904

10,24

9

Rentabilitatea activelor

%

0,00

0,00

0,00

-71,91

%

9,75

2,55

-7,20

-73,85

%

8,00

9,49

1,48

18,54

zile

9,49

10,61

1,12

11,80

13 Rata activelor curente

%

77,21

79,39

2,17

2,81

14 Lichiditatea curentă

c

3,822

3,886

0,065

1,69

15 Lichiditatea intermediară

c

2,425

2,339

-0,086

-3,55

16 Lichiditatea absolută

c

0,588

0,517

-0,071

-12,04

TE

10 Rentabilitatea financiară

11 Rentabilitatea vânzărilor
12 Perioada de rotație a stocurilor

Sursa: Situațiile financiare pentru anul 2019 (Anexa 2)

Indicatorii prezentați în tabelul 1 reflectă situația în ceea ce privește desfășurarea activității
8

economico-financiare a entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. Urmărind în comparație evaluarea
acestor indicatori, putem menționa următoarele: în cadrul activității sale entitatea a obținut vânzări
nete în anul 2019 în sumă de 5769903 mii lei, cu 583822 mii lei mai mult față de volumul vânzărilor
din anul precedent. Profitul net de asemenea, s-a majorat față de anul precedent cu 3904 mii lei, ce
caracterizează pozitiv fenomenul majorării profitului la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.

D

Rentabilitatea activelor reflectă eficacitatea utilizării activelor entității și la Î.M. „Rompetrol
Moldova” S.A. acest indicator pentru anul de gestiune indică o valoare nulă, ceea ce spune că activele
în cadrul entității nu sunt bine administrate. Rentabilitatea financiară reflectă bunăstarea asociaților,
valoarea acesteia înregistrând una pozitivă în valoare de 2,55 unități procentuale, ceea ce, se reflectă

.M

pozitiv asupra imaginii „Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. Rentabilitatea vânzărilor reflectă în ce
măsură entitatea este capabilă să obțină profit din activitatea de desfacere, care de asemenea în anul
curent indică o valoare pozitivă de 9,49 unități procentuale, ceea ce constituie un factor pozitiv pentru
entitate în ansamblu.

Durata de rotație a stocurilor de mărfuri și materiale, în anul 2019 a înregistrat mărimea de 10,61
zile, ceea ce demonstrează că s-a încetinit față de anul 2018 cu 1,12 zile.

ZA

În ceea ce privește coeficientul lichidității absolute, ținând cont de faptul că mărimea acestui

coeficient trebuie să fie mai mare de 0,2, la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. se respectă acest lucru,
valoarea lui fiind la nivelul minim cerut 0,517. De obicei în calculul acestui coeficient sânt cointeresați
furnizorii, pentru a determina capacitatea de plată a clienților. Coeficientul lichidității intermediare,
se consideră că mărimea acestuia trebuie să fie mai mare de 0,7. La entitatea analizată, condiția se
respectă, și ne vorbește despre faptul că aceasta din urmă este capabilă să achite datoriile curente,
utilizând numerar precum și creanțe curente.

TE

Mărimea coeficientului total de achitare trebuie să fie între 1-2. Un factor pozitiv îl constituie

creșterea mărimii coeficientului nominalizat în dinamică, dar până la un oarecare nivel. În cazul
nostru, mărimea acestui coeficient a crescut de la 3,822 până la 3,8886 pentru anul 2019.
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I. BAZELE METODOLOGIEI ALE CONTABILITĂȚII ȘI AUDITULUI
CHELTUIELILOR
1.1. Componența, caracteristica și clasificarea cheltuielilor
Organizarea rațională a contabilității este un fenomen de rezumare a proceselor de utilizare a

D

celor mai eficiente și profitabile obiecte și metode de contabilitate. În general, organizarea rațională a
contabilității, precum și alte funcții de muncă necesare social, reflectă performanța activităților cu
eficiență maximă (calitate, capacități și alte principii contabile) și cu investiții minime de timp și bani
la entitate. Prin urmare, acest lucru va însemna efectul maxim cu cheltuieli cât mai mici.

.M

Cheltuielile ca și veniturile reprezintă acele elemente contabile care sunt direct legate de
constatarea rezultatului financiar (profitului/pierderii) al entității.

Activitatea unei entități de la înființare este asociată cu o varietate de cheltuieli legate de muncă,
resurse materiale și financiare. Cheltuielile unei entități sunt asociate cu taskurile pe care le rezolvă în
cursul activității economice - cumpărarea de bunuri, transportul, depozitarea și vânzarea acestora;
întreținerea stocurilor de materiale și a bazei tehnice; întreținerea personalului etc.
Studiul conceptelor metodologice de contabilitate a cheltuielilor este o problemă importantă în

ZA

sistemul de management, deoarece organizarea managementului și organizarea contabilității depinde
în mare măsură de soluția acestei probleme. Aceste probleme sunt luate în considerare în literatura de
specialitate de către oamenii de știință străini și interni.
Potrivit cadrului contabil conceptual al I.A.S.B., definirea cheltuielilor cât și recunoașterea

rezultatului se realizează pe o bază bilanțieră (balance-sheet approach, engl.), din aceste considerente
cheltuielile sunt definite plecând de la conceptele bilanțiere de active, datorii și capitaluri proprii [4.6].
Astfel, cheltuielile (expenses, engl.) sunt „scăderi ale beneficiilor economice în cursul perioadei

TE

contabile sub forma unor ieșiri sau epuizări ale activelor sau a suportării unor datorii, care au drept
rezultat reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele legate de distribuirile către participanții la
capitalul propriu” [1.10, pct. 4.25 (b)].
Conform reglementărilor contabile conforme Directivei a IV-a și VII-a a U.E. cheltuielile sunt

definite ca „diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub
formă de ieșiri sau scăderi ale valorii activelor ori creșteri ale datoriilor, care se concretizează în
reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acționari”
[1.14, pct. 34, b)].
De asemenea, conform reglementărilor contabile românești, cheltuielile unei entități reprezintă
10

„valorile plătite sau de plătit pentru:
 consumuri de stocuri, lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază entitatea;
 cheltuieli cu personalul;
 executarea unor obligații legale sau contractuale etc” [4.3].
În figura 1.1. este reprezentată definirea cheltuielilor conform cadrului normativ național.

diminuări ale
beneficiilor
economice
înregistrate în
perioada de gestiune

activelor

creșteri ale datoriilor care
contribuie la diminuări ale
capitalului propriu
(rezultatului financiar), altele

.M

Cheltuieli

D

ieșiri, reduceri ale valorii

Figura 1.1. Noțiune de cheltuieli conform S.N.C. „Cheltuieli”
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.8, pct. 5]
Pentru gestionarea eficientă a cheltuielilor, este necesară o clasificare corespunzătoare.

ZA

Clasificarea presupune studiul ordonat al fenomenelor economice complexe în funcție de anumite
caracteristici esențiale. Este bine cunoscut faptul că cheltuielile sunt o categorie economică complexă,
care sub formă de valoare bănească exprimă costurile legate de forța de muncă, resursele materiale și
financiare pentru desfășurarea activității economice a entității.
Astfel, în conformitate cu S.N.C. ,,Cheltuieli”, cheltuielile se clasifică după două criterii de bază,

și anume:

după destinații (funcții), sunt cheltuieli [1.8, pct. 5]:
ale activității operaționale;

–

ale altor activități;

–

privind impozitul pe venit;

TE

–

după natură (elemente economice), avem [1.8, pct. 17]:
–

cheltuielile materiale;

–

cheltuieli privind amortizarea și deprecierea;

–

alte cheltuieli ale altor activități.

S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare” și SNC „Cheltuieli” reglementează componența

cheltuielilor grupate după natură.
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Un alt criteriu prevăzut în S.N.C., este în funcție de perioada la care se atribuie, astfel aceste se
divizează în [1.8, pct. 8]:
cheltuieli curente - cheltuielile suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la
perioadele de gestiune ulterioare, acestea fiind luate în calcul la determinarea rezultatului financiar;
cheltuieli anticipate - cheltuielile care se referă la perioadele viitoare.

D

De asemenea, conform prevederilor legislației fiscale, se deosebesc cheltuieli [1.1]:
cheltuieli deductibile – cheltuielile care se recunosc sub aspect fiscal;

cheltuieli nedeductibile - cheltuielile care nu se recunosc sub aspect fiscal la determinarea
rezultatului fiscal și se supun impozitării.

.M

În dicționarului contabil se prevăd următoarele tipuri de cheltuieli [4.7, pag. 7-8]:

Cheltuieli administrative – cheltuielile aferente organizării, deservirii și gestionării entității în
ansamblu;

Cheltuieli anticipate – costuri înregistrate în perioada de gestiune curentă, dar care se referă la
perioadele de gestiune ulterioare (de exemplu, costurile aferente abonării la literatura specială și
periodică);

ZA

Cheltuieli de distribuire – cheltuieli aferente promovării și comercializării produselor /

mărfurilor și serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate până la comercializarea produselor /
mărfurilor (de exemplu, cheltuielile de publicitate), în procesul comercializării acestora (de exemplu,
salariile personalului antrenat în procesul de comercializare) sau după comercializarea lor (de
exemplu, cheltuielile pentru reparația mărfurilor în perioada de garanție);
Cheltuieli individuale – plăți efectuate pentru procurarea și/sau schimbul bunurilor, lucrărilor

și/sau serviciilor pentru consum curent și/sau pe termen lung, în scopuri personale sau în alte scopuri;

TE

Cheltuieli cu active imobilizate – cheltuielile aferente ieșirii, cu excepția lipsurilor și

deteriorărilor constatate la inventariere;
Cheltuieli excepționale – pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu țin de

activitatea ordinară.

Autorul autohton Tuhari T., recomandă următoarele criterii de grupare a cheltuielilor [2.9, рag.

185]:

- pe elemente economice: cheltuieli materiale, cheltuieli privind retribuirea muncii, amortizarea

mijloacelor fixe, alte cheltuieli;
- după posibilitatea planificării: cheltuieli planificate și neplanificate;
12

- după caracterul activității entității: cheltuieli productive și neproductive.
O altă clasificare mai detaliată a cheltuielilor precum și a scopului utilizării informațiilor
aferente acesteia ne este prezentată de către autorul autohton Nederița A. (figura 1.2.).

După destinație
(funcțiile entității)

După natura
tranzacțiilor

D

Clasificarea cheltuielilor

După modul de
conectare la venituri

După modul de
determinare a
rezultatului fiscale

Cheltuieli aferente
bunurilor vândute

Cheltuieli
conectate la
venituri

Cheltuieli
deductibile

Cheltuieli ale
activităților
neordinare

Cheltuieli din
returnarea și
reducerea prețurilor

Cheltuieli
neconectate la
venituri

Cheltuieli
nedeductibile

Cheltuieli
privind impozitul
pe venit

Cheltuieli
privind serviciile
prestate

Recunoașterea și
evaluarea unor
elemente concrete de
cheltuieli: costul
vânz rilor, cheltuieli
din contracte de
leasing (arend ) etc.

*Calcularea
rezultatului fiscal

ZA

.M

Cheltuieli ale
activităților
ordinare

Alte cheltuieli

*Întocmirea
situațiilor financiare

TE

*Analiza situa iei
patrimoniale și
financiare a entității

*Recunoașterea și
evaluarea anumitor
elemente concrete de
cheltuieli

*Organizarea evidenței
analitice și sintetice

*Întocmirea
declarațiilor fiscale

Scopul utilizării informațiilor

Figura 1.2. Clasificarea cheltuielilor conform scopurilor utilizării informațiilor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [2.1, pag. 21].

Clasificarea cheltuielilor după destinație (funcțiile entității) este cea mai importantă, fiindcă

servește drept bază pentru calcularea indicatorilor din situațiile financiare [2.1, pag. 22].
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O altă clasificarea a cheltuielilor se poate efectua în conformitate cu Planul General de conturi
contabile aprobat prin ordinul M.F. nr. 119 din 2013 (figura 1.3).
Cheltuielile entității

D
Cheltuieli excepționale

.M

Cheltuieli financiare

Cheltuieli cu active
imobilizate

Alte cheltuieli
operaționale

Cheltuieli administrative

Cheltuieli de distribuire

Costul vânzărilor

Cheltuieli privind
impozitul pe venit

Cheltuieli ale altor
activității

Cheltuieli ale activității
operaționale

Figura 1.3. Clasificarea cheltuielilor conform Planului general de conturi contabile

ZA

Sursa: Elaborat în baza sursei [1.5]

De asemenea, clasificarea poate fi efectuată într-un mod mult mai detaliat, acesta fiind strâns

legată de specificul activității entității. O astfel de clasificare, poate fi utilizată în procesul de
contabilizare, analiză, planificare și control al cheltuielilor și este dată în conformitate cu următoarele
caracteristici principale [4.15]:

1. În funcție de gradul de elasticitate față de volumul cifrei de afaceri, există cheltuieli variabile

și fixe.

Cheltuielile fixe sunt acele cheltuieli care pe termen scurt nu depind de volumul și structura

TE

activității. În plus, entitatea va suporta aceste cheltuieli chiar dacă activitatea de bază s-a încheiat. Însă
nivelul cheltuielilor fixe este invers proporțional cu volumul vânzărilor. Acestea includ: locațiune,
amortizarea imobilizărilor, impozite și taxe, etc.
Cheltuielile variabile variază direct proporțional cu volumul cifrei de afaceri. Suma lor se

schimbă, dar nivelul rămâne neschimbat. Ca exemplu în comerț, componenta principală a cheltuielilor

variabile este costul de achiziție a mărfurilor, în producție – costul materiei prime și materialelor de
bază. Variabilele sunt, de asemenea, cheltuielile legate de depozitare, ambalare, sortare, livrare ș.a.
În practică, separarea cheltuielilor în fixe și variabile constituie un aspect destul de dificilă, ca
14

de exemplu, salariul angajaților constă dintr-un salariu fix și procente din vânzări. Pentru împărțirea
cheltuielilor mixte în cheltuieli fixe și variabile, literatura occidentală recomandă utilizarea metodei
High-Low. Metoda low-low implică obținerea celui mai înalt nivel de activitate și cel mai mic nivel
de activitate și compararea cheltuielilor totale la fiecare nivel. Dacă cheltuielile variabile sunt o taxă

variabile prin rezolvarea sistemului de ecuații [4.12].

D

fixă pe unitate și cheltuielile fixe rămân aceleași, este posibil să se determine cheltuielilor fixe și
Pentru aceasta, sunt selectate cele mai mari și mai mici valori ale veniturilor și cheltuielilor,
diferențele dintre cele mai mari și cele mai mici valori pentru venituri și cheltuieli sunt calculate
separat. Apoi, diferența de cheltuieli este împărțită la diferența de venit și se obține ponderea

.M

cheltuielilor variabile în venitul total. Ponderea cheltuielilor fixe în venit este definită ca diferența
dintre unitate și ponderea cheltuielilor variabile.

2. În funcție de gradul de oportunitate al cheltuielilor suportate, se disting utile și inutile.
Cheltuielile utile sunt acele tipuri de cheltuieli care au contribuit la implementarea efectivă a
desfășurării activității entității.

Cheltuieli inutile sunt acele tipuri de cheltuieli care sunt asociate cu întreținerea unei părți

ZA

neutilizate a forței de muncă, a resurselor materiale și financiare ale unei entități. Un exemplu este
plata salariilor către lucrătorii care îndeplinesc sarcini publice; amortizarea imobilizărilor neutilizate
etc.

3. În funcție de posibilitățile de atribuire a rezultatelor specifice activităților, se disting cheltuieli

directe și indirecte.

Cheltuieli directe sunt acele tipuri de cheltuieli care pot fi atribuite pe deplin unui anumit

rezultat al activităților entității (de exemplu, activitatea comercială - pierderi perisabilitatea natural,

TE

costul mărfurilor vândute, salariul agentului de vânzări).
Cheltuielile indirecte sunt acele tipuri de cheltuieli care, datorită complexității implementării

lor, nu pot fi atribuite pe deplin unui anumit rezultat al activităților și necesită distribuire preliminară
(de exemplu salariul personalului administrative, locațiunea).
Trebuie remarcat faptul că împărțirea cheltuielilor în directe și indirecte depinde de obiectivele

specifice alocării lor în procesul de gestionare a acestora și în conformitate cu aceste obiective acestea
se pot modifica. Ca de exemplu, atunci când entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. formează
bugetul unei campanii publicitare legate de imaginea entității per ansamblu, cheltuielile legate de

plasarea publicității la televiziune, radio și a altor tipuri de publicitate vor fi de natură directă; în
15

același timp, acestea vor fi cheltuieli indirecte atunci când sunt distribuite în contextul unor grupuri
specifice de mărfuri.
4. În funcție de conținutul economic al resurselor cheltuite, se disting următoarele grupe de
cheltuieli: cheltuieli materiale; cheltuieli forței de muncă; cheltuieli pentru nevoi sociale; amortizarea
activelor fixe și a activelor necorporale; alte cheltuieli.

D

În încheiere la materialul prezentat în prezentul paragraf autorul vrea să menționeze, că
clasificarea cheltuielilor în cadrul entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este prevăzut în politicile
contabile ale entității, astfel contabilizarea cheltuielilor se organizează pe grupe de cheltuieli și anume:
1) cheltuieli ale activității operaționale;

.M

2) cheltuieli ale altor activități;

3) cheltuieli privind impozitul pe venit.

În scopul prezentării informațiilor în note la situațiile financiare, cheltuielile sunt grupate la
entitate după natura lor: cheltuieli materiale; cheltuieli cu personalul; cheltuieli privind amortizările
și deprecierile; alte cheltuieli.

Importanța contabilității crește, fără îndoială, în actualele condiții moderne. Aceasta permite

ZA

reflectarea în timp util a cheltuielile suportate și monitorizarea progresului privind îndeplinirea
planului privind costurile de vânzare, cheltuielile materiale, resursele financiare ale forței de muncă
și tot odată contribuie la respectarea disciplinei bugetare și financiare și a regimului economic, sporind
astfel profitabilitatea entității.

Contabilitatea implică în sine o multitudine de sarcini, dintre care cele mai importante fiind:
 formarea de informații complete și fiabile despre activitățile desfășurate de către entitate și

starea proprietății acesteia, necesare atât utilizatorilor interni – manageri, fondatori, participanți și

TE

proprietari, precum și externi – investitori, creditori și alți utilizatori ai acestor informații;
 furnizarea de informații necesare utilizatorilor interni și externi ai situațiilor financiare pentru

a monitoriza conformitatea cu legislația R.M. în organizarea operațiunilor comerciale și fezabilitatea
acestora, disponibilitatea și circulația bunurilor economice și obligațiilor, utilizarea resurselor
materiale, de muncă și financiare în conformitate cu normele, standardele și politicile aprobate;
 prevenirea rezultatelor negative ale activității economice a entității și identificarea rezervelor

pentru a asigura stabilitatea financiară a entității.
La contabilizarea cheltuielilor apar sarcini mai specifice domeniului (figura 1.4).
Pentru îndeplinirea sarcinilor enumerate în figura 1.4, apare necesitatea implementării unui
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sistem de reglementări normative a contabilității, pentru a fi asigurată urmărirea și raportarea unitară
a indicatorilor economico-financiari. Sistemul de reglementare normativă al contabilității reprezintă
totalitatea actelor legislative și normative, care reglementează ținerea contabilității și întocmirea
situațiilor financiare.

Sarcinile

contabilității
cheltuielilor

respectarea legalității la
înregistrarea cheltuielilor
conform documentelor
primare

.M

conformitatea evaluării
cheltuielilor cu politicile
contabile și principiile
contabile

controlul asupra utilizării
resurselor materiale, de
muncă și financiare

D

asigurarea reflectării la
timp, complet și exact a
cheltuitelor

corectitudinea reflectării
cheltuielilor în rapoarte

confirmarea fiabilității și
corectitudinii reflectării în
conturile de cheltuieli

Figura 1.4. Sarcinile contabilității cheltuielilor

ZA

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.15]

Contabilitatea cuprinde o terminologie unică și este bazată pe anumite reguli comune

pentru toate entitățile care desfășoară activitate de întreprinzător și sunt înregistrate în R.M., indiferent
de tipul de proprietate, apartenența ramurală și forma organizatorico-juridică a acestora (cu excepția
entităților bugetare).

Sistemul de reglementare contabilă constă din patru niveluri de acte: juridice, normative,

metodologice și organizatorice.

TE

Primul nivel este reprezentat de documentele legislative (legile și actele legislative adoptate de

Parlamentul R.M., decretele Președintelui R.M., H.G.), care reglementează în mod direct sau indirect,
contabilitatea R.M. Actele acestui nivel prevăd sarcinile principale, principiile și regulile contabile
care sunt obligatorii pentru toate entitățile.
Al doilea nivel – este reprezentat de pronunțările adoptate de către M.F. ca centru metodologic.

Actele din acest nivel definesc principiile și metodele de introducere a evidenței contabile și formării
evidenței financiare în R.M., având drept scop dezvoltarea și punerea în aplicare a dispozițiilor și

principiilor prevăzute pentru documentele din primul nivel, cum ar fi Legea contabilității și raportării

financiare.
17

Al treilea nivel – este reprezentat de documente metodice: instrucțiuni, recomandări, scrisori,
etc., elaborat de M.F. și alte organe, în conformitate cu legislația. Documentele nivelului dat, dezvăluie
mecanismul de aplicare a documentelor enumerate în nivelele precedente. Ele oferă opțiuni pentru
contabilitate direct pentru entitate, luând în considerare caracteristicile sale. La baza acestora stau
reguli generale de contabilitate, concretizarea fiind efectuată ținând cont de dimensiunea, sfera, timpul

D

și alte caracteristici aferente entităților.

Al patrulea nivel - documentele de lucru care formează politicile contabile ale entității:
instrucțiuni de lucru și îndrumări privind contabilizarea operațiunilor și obiectelor individuale ale

primele trei niveluri.
Nivelul 1.

Codul fiscal, Legea

.M

entității. Aceste documente sunt elaborate de către entitate de sine-stătător, pe baza documentelor din

Nivelul 2.

contabilității și raportării

ZA

financiare

SNC ,,Cheltuieli”, SNC
,,Prezentarea situațiilor
financiare” ș.a. SNC, Cadrul
general de raportare
financiară

Reglementarea normativă a
cheltuielilor

Politicile contabile, ordine

TE

interne, îndrumare, etc.

Planul general de conturi
contabile, Ghidul
metodologic de întocmire a
situațiilor financiare,
Indicații metodice, ș.a.

Nivelul 4.

Nivelul 3.

Figura 1.5. Gruparea actelor care reglementează contabilitatea cheltuielilor
Sursa: Elaborat de autor

Reglementarea contabilității cheltuielilor în Republica Moldova are loc prin următoarele acte

normative:
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Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
S.N.C. ,,Cheltuieli”; S.N.C. ,,Prezentarea situațiilor financiare”; S.N.C. ,,Politici contabile,
modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”; S.N.C. ,,Costurile îndatorării”;
S.N.C. ,,Deprecierea activelor”; S.N.C. ,,Diferențe de curs valutar și sumă”;
Planul general de conturi contabile;

Codul fiscal al Republicii Moldova;
Cadrul general de raportare financiară;
I.A.S. 1 ,,Prezentarea situațiilor financiare”.

D

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare;

.M

La 1 ianuarie 2014 au intrat în vigoare noile reglementări contabile, inclusiv S.N.C. „Cheltuieli”
și Planul general de conturi contabile, iar începând cu anul 2020, au fost modificate anumite aspecte
ale acestora. S.N.C. „Cheltuieli” nu are un analog în nomenclatorul I.F.R.S. Standardul în cauză
reglementează componența și modul general de contabilizare a cheltuielilor entității, totodată, acesta
nu stabilește regulile specifice de contabilizare a unor tipuri de cheltuieli care sunt prevăzute în alte
S.N.C. Modificarea treptată a terminologiei aferente cheltuielilor și altor elemente contabile a fost

ZA

condiționată de necesitatea unificării ei cu noțiunile similare, utilizate atât în Directivele U.E. cât și
I.F.R.S. Modificările aplicate în S.N.C. „Cheltuieli” din 01.01.2020 în comparație cu reglementările
precedente sunt prevăzute în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1.

Reglementarea contabilității și raportării cheltuielilor conform cadrului normativ național
valabil până la 1 ianuarie 2020 versus cel în vigoare din 1 ianuarie 2020

TE

Cadrul normativ național valabil până la 1 ianuarie
Cadrul normativ național în vigoare din 1 ianuarie
2020
2020
1. Standardele Naționale de Contabilitate ,,Cheltuieli”
Se include pct. 311
Pct. 31. Cheltuielile altor activități includ:
În componența cheltuielilor financiare se evidențiază
1) cheltuielile cu activele imobilizate, care reprezintă
separat cheltuielile aferente ajustărilor de valoare
cheltuielile aferente ieșirii, cu excepția lipsurilor și
nefavorabile privind investițiile financiare pe termen
deteriorărilor constatate la inventariere;
lung și curente care apar în cazul:
2) cheltuielile financiare, care includ cheltuielile
1) decontării diferenței nefavorabile dintre costul de
(pierderile) rezultate din operațiunile financiare ale
intrare sau valoarea contabilă la începutul perioadei de
entității;
gestiune) și valoarea justă a valorilor mobiliare admise
3) cheltuielile excepționale, condiționate de evenimente
la tranzacționare pe o piață reglementată
atipice, care nu se manifestă permanent sau cu regularitate 2) decontării diferenței dintre costul de intrare și
(calamități naturale, perturbări politice, modificări ale
valoarea nominală a obligațiunilor și altor titluri de
legislației etc.).
datorii cu primă procurate la un preț mai mare decât
valoarea nominală
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3) recunoașterii pierderilor din deprecierea valorilor
mobiliare. Aceste cheltuieli se contabilizează ca
majorare a cheltuielilor curente și diminuare a
investițiilor financiare, majorare a pierderilor din
depreciere.

TE

ZA

.M

D

Pct.36 În conformitate cu politicile contabile, entitatea
Se exclude pct. 36, dat fiind faptul că IAS 12
poate aplica metoda impozitului pe venit amânat potrivit
,,Impozitul pe profit” a fost abrogat
IAS 12 ,,Impozitul pe profit”
37. În situațiile financiare ale entității se prezintă cel puțin
următoarele informații:
1) sumele cheltuielilor grupate după destinații funcții);
2) suma cheltuielilor activității de bază grupate după
Pct. 37 în redacție nouă stabilește: Nota explicativă a
natură (elemente);
entităților care întocmesc situații financiare complete
3) natura și suma cheltuielilor care au o mărime
conține, pe lângă informațiile prevăzute în Legea
semnificativă, cum ar fi:
contabilității și raportării financiare, cel puțin
a) suma oricărei reduceri a valorii contabile a stocurilor
următoarele informații:
recunoscută drept cheltuială în perioada de gestiune;
1) suma cheltuielilor activității de bază grupate după
b) suma cheltuielilor suportate în perioada de gestiune pe
natură elemente;
seama provizioanelor;
2) natura și suma fiecărei categorii semnificative de
c) suma pierderilor din decontarea creanțelor compromise; cheltuieli, recunoscute în perioada de gestiune.
d) suma pierderilor din ieșirea imobilizărilor corporale;
e) suma pierderilor din ieșirea investițiilor;
f) suma cheltuielilor aferente restructurării entității.
Anexa 4 ,,Componența altor cheltuieli ale activității operaționale”
Pct. 2. Costurile îndatorării, inclusiv:
1) cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor
bancare (inclusiv, aferente obligațiunilor și cambiilor
emise) și contractelor de leasing financiar care nu se
capitalizează în conformitate cu prevederile SNC
Se exclude pct.2. subpct.1)
„Costurile îndatorării”, precum și cele aferente creditelor
bancare și împrumuturilor compromise (expirate) și cele
aferente împrumuturilor achitate filialelor, entităților fiice
și asociate.
Pct. 9 se completează cu următoarele:
Pct. 9. Creanțe compromise decontate cu excepția
91 Diferențele nefavorabile dintre cursul oficial al
BNM și cursul de cumpărare vânzare a valutei străine,
creanțelor comerciale în cazul în care nu sunt constituite
provizioane.
92 Taxa pe valoarea adăugată și accizele
nerecuperabile.
Anexa 5 ,,Componența cheltuielilor altor activități”
Pct. 1. Cheltuieli cu active imobilizate:
Pct.1 se completează cu subpct. 61) decontarea
6) pierderi din deprecierea activelor imobilizate.
fondului comercial pozitiv
Pct. 2. Cheltuieli financiare:
Pct. 2 se completează cu următoarele:
1) diferențe nefavorabile de curs valutar și de sumă;
4) cheltuieli privind dobânzile (cu excepția costurilor
2) cheltuieli privind redevențele;
privind dobânzile aferente contractelor de leasing la
3) cheltuieli aferente emisiunii acțiunilor proprii și
locatar și contractele de microfinanțare, care se reflectă
efectuării operațiunilor cu acestea;
în componența veniturilor din vânzări;
4) valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante
5) cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind
transmise cu titlu gratuit;
investițiile financiare pe termen lung și curente;
5) alte cheltuieli financiare.
6) cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare.
2. Standardele Naționale de Contabilitate ,,Prezentarea situațiilor financiare”
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Situația de profit și pierdere
În rd. 020 se reflectă costul vânzărilor, cu descifrările
În rd. 020 se reflectă costul vânzărilor
aferente în rd. 021-026
În rd.100 se reflectă cheltuielile financiare, cu
Cheltuielile financiare, precum și cheltuielile din
descifrările aferente în rd.101-105
operațiuni cu active imobilizate și excepționale nu se
În rd.130 se reflectă cheltuielile cu active imobilizate și
reflectau în Situația de profit și pierdere.
excepționale
Situația de profit și pierdere prescurtată intrată în vigoare din 1 ianuarie 2020
În rd.090 se reflectă Rezultatul: profit (pierdere)
financiar (ă) ca diferența dintre suma veniturilor și a
cheltuielilor financiare din perioada de gestiune
Exista un singur formular pentru Situația de profit și
În rd. 100 se reflectă Rezultatul din operațiuni cu
pierdere
active imobilizate și excepționale profit (pierdere) ca
diferența dintre suma veniturilor și a cheltuielilor din
operațiuni cu active imobilizate și excepționale din
perioada de gestiune

Sursa: Preluat de autor din sursa [4.2]

S.N.C. „Cheltuieli” conține un șir de prevederi, dintre care principalele se referă la:
recunoașterea și evaluarea cheltuielilor;

componența și modul de contabilizare a anumitor tipuri de cheltuieli;
ajustarea cheltuielilor în cursul perioadei de gestiune;

ZA

prezentarea informației privind cheltuielile în situațiile financiare.

Noțiunea de cheltuieli a fost abordată de-a lungul anilor de o multitudine de autori atât din

domeniul contabilității cât și domenii conexe.

Cunoscuții autori americani Needles B., Anderson H., Caldwell J., definesc cheltuielile drept

reduceri ale capitalului propriu care rezultă din activitatea de exploatare a unei entități [2.2, pag. 34].
În literatura de specialitate a Marii Britanii, cheltuielile sunt definite ca „orice consum de

resurse care diminuează profitul perioadei de gestiune” [2.9, pag. 229] iar în Germania sunt definite

TE

ca „orice diminuări de active bănești determinate ca suma mijloacelor lichide și creanțelor cu
scăderea datoriilor” [2.6, pag. 1].

În literatura de specialitate a Federației Ruse cheltuielile sunt prevăzute drept „rezultate ale

operațiunilor care conduc la diminuarea capitalului organizației și diferă de repartizarea capitalului
între participanți” [2.7, pag. 64] sau „diminuări ale avantajelor economice în urma ieșirilor de active,
adică de numerar, alte bunuri sau a apariției datoriilor fără majorarea corespunzătoare a activelor
organizației” [2.8, pag. 6].
Autorii din România precum Pântea I. și Pop A., tratează noțiunea de cheltuieli în sens general

și anume ca o „sărăcire” a entității, generată fie de o micșorare a unor elemente de active patrimoniale,
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fie de o creștere a unor elemente de pasive patrimoniale (capitaluri proprii sau datorii) [2.3, pag. 341].
Autorul autohton Nederița A. definește cheltuielile drept „diminuări ale avantajelor economice
înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieșiri/diminuări ale activelor sau
apariții/creșteri ale datoriilor, care au influențat rezultatul net (profitul/pierderea) al anului de gestiune
curent” [2.1, pag. 18].

D

Autorul Tuhari T. definește cheltuielile entităților drept „procese de utilizare a elementelor
economice (materiale, forță de muncă, mijloace fixe, obiecte de mică valoare și alte valori de active
și servicii), care, fiind rezultate din activitățile de circulație a mărfurilor și produselor, influențează
rezultatele financiare ale acestora” [2.4, pag. 37].

.M

Autorii Țurcanu V. și Golocialova I. în lucrarea „Contabilitatea financiară conform standardelor
internaționale” tratează cheltuielile sub două aspecte ca cheltuieli anticipate „cheltuieli suportate în
această perioadă de raportare, dar care se referă la perioadele de raportare viitoare” [2.5, pag. 171] și
cheltuieli curente - „cheltuieli care sunt efectuate și se atribuie la perioada de gestiune curentă” [2.5,
pag. 342]. Totodată, ei vine cu mențiunea că cheltuielile trebuie să fie riguros separate pe perioade, și
anume: cheltuieli ale perioadei de gestiune curente (cheltuieli curente) și ale perioadei de gestiune

ZA

viitoare (cheltuieli anticipate), deoarece cele din prima categorie se reflectă în Situația rezultatului
global, iar cele din a doua categorie – în Situația poziției financiare.
În paragraful ce urmează vom studia metodologia de recunoaștere și evaluare a cheltuielilor.

1.2. Evaluarea și recunoașterea cheltuielilor

Din materialul prezentat în paragrafele precedente putem constata că cheltuielile constituie

TE

diminuările de avantaje economice care apar în procesul desfășurării activității economico-financiare
a entității. Tot odată, spre deosebire de costuri, acestea nu se includ în costul produselor fabricate
(serviciilor prestate), ci se reflectă în Situația de profit și pierderi și se scad din venituri la închiderea
perioadei de gestiune pentru a determina profitul (pierderea) perioadei de gestiune.
La evaluarea și înregistrarea cheltuielilor în contabilitatea financiară, aceasta se organizează prin

gruparea cheltuielilor în funcție de natura activităților (operațională, financiară, cu active imobilizate,
excepțională) și de natura resurselor utilizate (cheltuieli privind materiile prime, materialele, remunerarea
personalului, serviciile primite, amortizarea ș.a.). În contabilitatea de gestiune, care cuprinde în obiectul
său contabilizarea cheltuielilor, gruparea acestora se efectuează în funcție de destinația și funcția
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cheltuielilor pe feluri de produse, lucrări și servicii.
Organizarea contabilității cheltuielilor se efectuează respectând unele din principiile de
organizare a contabilității, și anume [1.8, pct. 9-11]:
principiul contabilității pe angajamente – cheltuielile sunt recunoscute în acea perioadă în
care au fost suportate, indiferent de momentul plății numerarului sau compensării sub altă formă;

D

principiul prudenței care impune recunoașterea cheltuielilor astfel încât mărimea acestora
să nu fie subevaluată. În contabilitate se înregistrează toate cheltuielile, inclusiv pierderile aferente
perioadei de gestiune, indiferent de faptul dacă există sau nu posibilitatea recuperării acestora.

De asemenea, organizarea contabilității cheltuielilor se exercită respectând anumite etape

.M

(figura 1.6).

ZA

Etapa I
Verificarea și semnarea
documentelor justificative
primare

Etapa II

Etapa III

Înregistrarea cheltuielilor
în conturile
corespunzătoare și registre
contabile

Etapa IV

Recunoașterea și evaluarea
cheltuielilor

Totalizarea și analiza
cheltuielilor la nivel de
entitate până la închiderea
perioadei de gestiune
Figura 1.6. Organizarea evidenței cheltuielilor în cadrul entității
Sursa: Adaptat de autor după sursa [2.4]

La contabilizarea cheltuielilor cea mai dificilă etapă o constituie recunoașterea și evaluarea

TE

acestora (figura 1.7).

Recunoașterea cheltuielilor reprezintă o problemă a contabilității oricărei entități, indiferent de

specificul ramurii de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare a acesteia. Conform

dicționarului explicativ al limbii române termenul „recunoaștere” este definit ca „a deosebi ceva după
anumite semne caracteristice” [4.8].
Legea contabilității și raportării financiare definește recunoașterea drept „înregistrarea în

contabilitate și prezentarea în situațiile financiare a unui element contabil care corespunde definiției
și care îndeplinește criteriile de recunoaștere stabilite în standardele de contabilitate” [1.2, art. 3].
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1. recunoașterea cheltuielilor - stabilirea
perioadei de gestiune în care acestea trebuie să
fie înregistrate în contabilitate și situațiile
financiare.

D

2. evaluarea cheltuielilor - calcularea sumelor
acestora, care trebuie să fie reflectate în
contabilitate și situațiile financiare.

.M

Figura 1.7. Principalele probleme privind contabilizarea cheltuielilor
Sursa: Elaborată de autor

Conform cadrului general I.A.S.B. „recunoașterea este procesul încorporării în bilanț sau în
situația veniturilor și cheltuielilor a unui element care corespunde definiției unui element și care
îndeplinește criteriile de recunoaștere:

este probabil ca orice beneficiu economic viitor asociat elementului să intre în sau să iasă din

ZA

entitate; și

elementul are un cost sau o valoare care se poate evalua fiabil” [1.10, pct. 4.37 și 4.38].

S.N.C. „Cheltuieli” stipulează că recunoașterea cheltuielilor are loc doar „la respectarea

următoarelor criterii:

* există o certitudine întemeiată privind diminuarea beneficiilor economice ale entității;
* mărimea cheltuielilor poate fi evaluată în mod credibil” [1.8, pct. 6].
Tot odată, „cheltuielile se recunosc concomitent cu:
1) diminuarea activelor fără o reducere concomitentă a datoriilor sau o creștere a altor active (de

TE

exemplu, valoarea contabilă a stocurilor depistate lipsă la inventariere se înregistrează ca majorare a
cheltuielilor curente și diminuare a activelor);
2) majorarea datoriilor fără o creștere concomitentă a activelor (de exemplu, salariile calculate

personalului administrativ se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor și datoriilor
curente);

3) calcularea amortizării și înregistrarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate

contabilizate conform S.N.C. „Imobilizări necorporale și corporale”, S.N.C. „Deprecierea activelor””
[1.8, pct. 7].
Cadrul general I.A.S.B. prevedere că „cheltuielile sunt recunoscute la nivelul situației
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veniturilor și cheltuielilor atunci când se poate evalua în mod fiabil o diminuare a beneficiilor
economice viitoare legate de o diminuare a unui activ sau de o creștere a unei datorii. De fapt, aceasta
înseamnă că recunoașterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoașterea creșterii datoriilor sau
reducerii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor)” [1.10,

D

pct. 4.49].
Recunoașterea cheltuielilor

Justificarea
documentară

Probabilitatea reducerii avantajelor
economice viitoare

ZA

Posibilitatea
evaluării
credibile

.M

Criterii generale de recunoaștere

Creșteri ale
datoriilor

Diminuări ale
activelor

Concepte și principii de recunoaștere a cheltuielilor

Prudența

Necompensarea

Prioritatea
conținutului
asupra formei

TE

Contabilitatea
de
angajamente

Figura 1.8. Recunoașterea cheltuielilor perioadei de gestiune curente
Sursa: Preluat și adaptat de autor din sursa [2.1, pag. 40]

Drept cheltuieli nu se recunosc următoarele:
„cotele retrase din capitalul social și alte plăți efectuate pe seama capitalului propriu;
avansurile acordate în vederea procurărilor ulterioare de bunuri și servicii;
sumele rambursate ale creditelor și împrumuturilor primite, inclusiv în formă nemonetară,

precum și alte diminuări de datorii care nu micșorează capitalul propriu (de exemplu, achitarea
datoriilor față de salariați, buget, furnizori și alți creditori);
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alte elemente contabile care nu corespund criteriilor de recunoaștere a cheltuielilor” [1.8,
pct. 15].
De asemenea, pe lângă recunoașterea în evidența contabilă a cheltuielilor, la entitate are loc și
recunoașterea elementelor în cauză în scopuri fiscale, care se efectuează în conformitate cu prevederile
C.F. și rezumă în a stabili perioada în care acestea trebuie să fie reflectate în declarațiile fiscale. Actele

D

legislative și normative actuale prevăd unele diferențe în recunoașterea cheltuielilor în contabilitate și
în scopuri fiscale.

Deci, în contabilitate cheltuielile se recunosc doar în baza conceptului contabilității de
angajamente, cu respectarea principiilor contabile fundamentale, însă în scopuri fiscale, cheltuielile

.M

sunt recunoscute dacă acestea sunt ordinare și necesare, au fost achitate sau suportate de entitate pe
parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător în modul stabilit de art. 24 din
C.F. [1.1].

Diferențele ce apar în cazul recunoașterii contabile și fiscale a cheltuielilor, sunt generate din
utilizarea terminologiei diferite în actele normative privind contabilitatea și fiscalitatea, însă în acest
sens se văd tendințe pozitive, fiindcă treptat aceste lacune sunt remediate prin aplicarea acelorași

ZA

noțiuni și metodologii în contabilitate și fiscalitate.

Recunoașterea cheltuielilor este corelată nemijlocit cu evaluarea acestora care reprezintă,

probabil, cel mai controversat subiect din contabilitate. În sens general, evaluarea este definită în
dicționarul explicativ al limbii române ca „acțiune de a evalua și rezultatul ei; socoteală, calcul;
apreciere, prețuire” [4.9].

Potrivit Cadrului general al I.A.S.B., evaluarea este examinată ca un criteriu al recunoașterii

elementelor contabile și caracterizată ca „Evaluarea este procesul prin care se determină valorile

TE

monetare la care elementele situațiilor financiare vor fi recunoscute și înregistrate în bilanț și în situația
veniturilor și cheltuielilor. Aceasta presupune alegerea unei anumite baze de evaluare” [1.10, pct.
4.54].

Cadrului general al I.A.S.B. prevede diverse baze de evaluare care cuprind următoarele

elemente [1.10, pct. 4.55 și 2.1, pag. 241-242]:
Costul istoric – poate fi utilizat pentru evaluarea tuturor elementelor contabile și îmbracă

următoarele forme: valoarea de intrare (de achiziție), costul efectiv, valoarea de aport, valoarea
nominală etc.

Costul curent – se utilizează în mod indirect la evaluarea cheltuielilor din diferențe de
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reevaluare și din deprecierea activelor, din decontarea creanțelor compromise.
Valoarea realizabilă (de decontare) – se aplică la evaluarea cheltuielilor aferente lipsurilor
de inventar, deșeurilor etc.
Valoarea actualizată – poate fi utilizată la evaluarea tuturor elementelor contabile și se
determină prin actualizarea unor sume estimate să se obțină în viitor cu ajutorul unor rate de
finanțată), precum și în cazul vânzării bunurilor pe credit.

D

actualizare. Se aplică la evaluarea cheltuielilor din dobânzi, contracte de leasing financiar (arendă
Baza de evaluare cel mai frecvent aplicată de către entități este costul istoric. Acesta este de
obicei combinat cu alte baze de evaluare. Avantajul primordial al aplicării bazei respective constă în

.M

faptul că costul istoric este veridic, deoarece acesta exprimă costurile efective ale entității la

achiziția (fabricarea) bunurilor și prestarea serviciilor. Prin urmare, costul bunurilor vândute și a
serviciilor prestate trebuie, de regulă, să corespundă cu valoarea de intrare sau costul efectiv al acestora
[1.10, pct. 4.56 și 2.1, pag. 43].

Legea contabilității și raportării financiare prevede noțiunea de evaluarea la cost de intrare –
care presupune „că elementele contabile prezentate în situațiile financiare sunt evaluate la cost de

ZA

achiziție sau la cost de producție, cu excepția cazurilor prevăzute de standardele de contabilitate” [1.2,
art. 3]

Autorul Nederița A. definește evaluarea drept „procedeu de determinare a sumelor cheltuielilor

care urmează a fi reflectate în contabilitate și în situațiile financiare ale perioadei de gestiune curente”
[2.1, pag. 42].

Conform S.N.C. „Cheltuieli”, cheltuielile odată recunoscute trebuie să fie evaluate, adică

exprimate în formă valorică, care se efectuează „la:
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valoarea contabilă a activelor ieșite;

costul efectiv al serviciilor prestate/lucrărilor executate;
suma retribuțiilor calculate efectiv personalului, suma contribuțiilor de asigurări sociale de

stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente;
suma amortizării calculate și deprecierii activelor imobilizate;
suma provizioanelor constituite;
costul serviciilor primite etc.” [1.8, pct. 14]

În Directivele UE este stipulat că „pentru a asigura comparabilitatea și echivalența informațiilor

raportate, principiile de recunoaștere și evaluare ar trebui să includă continuitatea activității, prudența
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și contabilitatea de angajamente” [1.12, pct. 16]
În opinia autorului Nederița A. evaluarea cheltuielilor trebuie să se bazeze pe următoarele
principii contabile: prudența, permanența metodelor, pragul de semnificație (importanța relativă),
unitatea monetară și evaluarea separată a elementelor de venituri și cheltuieli. În afară de principiile
enumerate, la evaluarea contabilă a elementelor de cheltuieli, este necesar să se ia în considerare

elementelor sus-menționate [1.12, pct. 45].

D

conceptul contabilității de angajamente și principiul necompensării, care se aplică și la recunoașterea
În rezultat celor expuse mai sus, am constatat că la evaluarea cheltuielilor trebuie respectate

.M

anumite momente prezentate în figura 1.9.

Baza de evaluare

Costul istoric

Costul curent

Valoarea realizabilă (de
decontare)
Valoarea actualizată

ZA

Evaluarea
cheltuielilor

TE

Principii contabile
fundamentale

Prudența
Permanența metodelor
Pragul de semnificație
Evaluarea separat a
veniturilor și cheltuielilor

Unitatea monetară
Figura 1.9. Condițiile de evaluare contabilă a cheltuielilor
Sursa: Preluat de autor din sursa [2.1, pag. 54]

De asemenea, cheltuielile o dată evaluate în contabilitate servesc drept bază de calcul a

rezultatului financiar și a celui fiscal. Rezultatul fiscal este determinat prin corectarea profitului
(pierderii) contabil cu ajustările ocazionate de divergențele existente între regulile contabile și fiscale.
Sub aspect teoretic, pot fi evidențiate două grupe de diferențe între sumele cheltuielilor evaluate

în contabilitate și cele evaluate în scopuri fiscale, care se referă la:
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cheltuielile recunoscute în contabilitate, dar nerecunoscute sau limitate în scopuri fiscale;
cheltuielile recunoscute în scopuri fiscale, dar nerecunoscute în contabilitate (mai rar).
Astfel, conform reglementărilor fiscale avem următoarea situație [1.1, art. 24]:
 cheltuielile de deplasare a angajaților precum și cele de reprezentanță; donațiile efectuate în
scopuri filantropice; cheltuielile privind asigurarea riscurilor financiare, se iau integral în calcul la
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determinarea rezultatului financiar, iar în scopuri fiscale sunt deduse doar în limitele admise de
Guvern;

 cheltuielile personale și familiale; pierderile rezultate din vânzarea sau schimbul de active
efectuate între persoane afiliate; penalitățile și amenzile calculate la impozite și plăți la buget,

în scopuri fiscal nu se recunosc.

.M

amortizarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit se înregistrează ca cheltuieli în contabilitate, dar
Deci, la finalul acestui paragraf putem spune că la recunoașterea și evaluarea cheltuielilor,
entitatea trebuie să asigure: delimitarea cheltuielilor pe perioade de gestiune; respectarea principiilor
contabile; corelarea cheltuielilor și veniturilor pe perioade de gestiune. De asemenea, cheltuielile și
veniturile aferente acelorași operațiuni economice trebuie să fie corelate pe perioade de gestiune (de

ZA

exemplu, costul bunurilor vândute se recunoaște ca cheltuieli concomitent cu veniturile obținute din
comercializarea acestora). Totodată, S.N.C. „Cheltuieli” permite recunoașterea cheltuielilor și în
cazurile când acestea nu sunt corelate cu veniturile curente (de exemplu, cheltuielile suportate în
perioada de gestiune în care entitatea nu a obținut venituri, cheltuielile aferente decontării creanțelor
compromise, pierderile peste limita normelor de perisabilitate).
Modul de recunoaștere și evaluare a cheltuielilor au o importanță majoră la calcularea corectă a

indicatorilor din situațiile financiare cât și în declarațiile fiscale pentru determinarea venitului
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impozabil. Tot odată, situația actuală creată de divergențele dintre contabilitatea financiară și
fiscalitate, adesea îi pune pe practicienii domeniului respectiv în dificultate, în special la etapa de
recunoaștere a cheltuielilor, deoarece mulți contabili pun pe prim plan condițiile de recunoaștere din
punct de vedere fiscal pe urmă cele indicate de normativele contabile. La entitatea Î.M. „Rompetrol
Moldova” S.A. modul de recunoaștere și evaluare a cheltuielilor este prevăzut în politicile contabile

(anexa 2).
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1.3.

Aspecte generale privind auditul cheltuielilor

Principalele obiective ale auditului cheltuielilor include în sine confirmarea exactității datelor
contabile ale entității în ceea ce privește cheltuielile înregistrare, precum și verificarea legalității
tranzacțiilor comerciale.
În prezent, activitatea de audit din R.M. este reglementată de Legea privind auditul situațiilor
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financiare nr. 271/2017, care definește baza legală pentru reglementarea activităților de audit în R.M.
Scopul auditului cheltuielilor este de a stabili validitatea înregistrărilor și contabilizarea corectă
a cheltuielilor.

Principalele
obiective ale
auditului

verificarea corectitudinii contabilității analitice pentru
conturile clasei 7 „Cheltuieli”
verificarea corectitudinii atribuirii cheltuielilor la
perioadele de gestiune

verificarea conformității înregistrărilor de contabilitate
sintetică și analitică a cheltuielilor cu înregistrările din
Cartea Mare

ZA

cheltuielilor
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verificarea corectitudinii repartizării costurilor de vânzare
către articolele relevante

verificarea fiabilității datelor contabile și raportarea
cheltuielilor

Figura 1.10. Obiectivele auditului cheltuielilor
Sursa: Elaborat de autor după sursa [4.14]

Pentru a efectua auditul cheltuielilor, în primul rând este important ca auditorul să cunoască

TE

conținutul tranzacțiilor care generează cheltuieli, iar apoi, datorită faptului că o parte semnificativă a
auditului tranzacțiilor de cheltuieli include verificarea documentelor, auditorul trebuie să fie
familiarizat cu documentația primară, înregistrările analitice și sintetice.
Auditul cheltuielilor, de asemenea, implică anumite aspecte, și anume [4.4]:
examinarea plenitudinii reflectării cheltuielilor în situațiile financiare. În scopul dat,

auditorul trebuie să verifice dacă toate operațiunile economice generatoare de cheltuieli au fost
documentate și contabilizate conform principiilor general-acceptate ale contabilității.
Prezentarea și dezvăluirea. Un audit al acestui aspect vizează dacă informațiile privind
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cheltuielile din conturi sunt grupate corect în conformitate cu metodologia prevăzută de Planul general
de conturi contabile stabilit în politicile contabile a entității auditate. Auditorul verifică corectitudinea
includerii cheltuielilor declarate în categoriile corespunzătoare a situațiilor financiare. Pentru a le
audita, auditorul trebuie să adune dovezi care să confirme esența cheltuielilor. Această verificare se
efectuează pe baza următoarelor cunoștințe:

D

Costul vânzărilor – o parte din costuri, care trec la produse, mărfuri și servicii vândute;

Cheltuielile activității operaționale – cheltuieli legate de desfășurarea activității principale a
entității. Aceste cheltuieli includ costul vânzărilor și cheltuielile perioadei de gestiune. Cheltuielile

activitatea operațională;

.M

perioadei de gestiune sunt: cheltuieli de distribuire; cheltuieli administrative; alte cheltuieli din
Cheltuielile activității cu active imobilizate – cheltuieli și pierderi aferente operațiunilor cu
imobilizările;

Cheltuielile financiare – cheltuieli rezultate din modificarea mărimii și structurii capitalului
propriu și împrumuturilor, creditelor, diferențelor nefavorabile de curs valutar și sumă;
Cheltuieli excepționale – pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu țin de activitatea

ZA

ordinară;

Cheltuieli ale perioadei de gestiune – cheltuieli pentru comercializarea produselor, mărfurilor

și serviciilor, administrative, de deservire, de organizare a producției, ș.a.;
Cheltuieli anticipate – cheltuieli apărute în perioada de gestiune, dar aferente perioadelor

viitoare (de exemplu, plățile în avans aferente abonamentelor, locațiunii etc.);
Măsurare și plenitudine – la acest aspect auditul cheltuielilor presupune verificarea

exactității efectuării înregistrărilor contabile aferente cheltuielilor precum și a controlului perioadei în
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care acestea au fost constatate. În scopul dat sunt aplicate următoarele procedee de audit:
1. Examinarea fișierelor privind furnizorii de servicii;
2. Întocmirea situației recapitulative a furnizorilor de servicii;
3. Elaborarea balanței de verificare a cheltuielilor.
Examinarea fișierelor constă în studierea informației cu privire la fiecare furnizor de servicii

care au generat cheltuieli. Fișierele respective conțin istoria tuturor operațiunilor efectuate de entitatea
auditată cu furnizorii de servicii: soldul datoriei la începutul și sfârșitul perioadei, serviciile prestate,
plățile efectuate.

Situația recapitulativă a furnizorului conține aceiași informația ca și fișierul furnizorului, dar
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spre deosebire de acesta, situația dată conține informații despre o anumită categorie de furnizori, spre
exemplu situația recapitulativă a furnizorilor de servicii comunale.
Balanța de verificare constituie un procedeu de audit, care se efectuează de sine stătător în baza
informației din contabilitatea entității auditate. Balanța conține aceeași informație ca și oricare balanță
obișnuită de verificare: soldul inițial, rulajele și soldul final. Datele balanței alternative se compară cu
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datele din cartea mare, situațiile financiare și cu informația din registrele contabile.

Existența și veridicitate – pentru confirmarea aspectului dat sunt verificate documentele
contabile care confirmă cheltuielile efectuate de către entitatea auditată în perioada de gestiune. În
procesul auditului sunt examinate documente: justificative, primare, ale persoanelor terțe. Informația
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din documentate se confruntă cronologic și de asemenea, în mod logic cu informația din situația de
evidență analitică. Deseori ca procedeu de audit utilizat la testarea aspectului calitativ se aplică
verificarea corespunderii serviciilor primite cu achizițiile înregistrate în contabilitate și dacă ele sunt
conforme politicilor entității auditate.

Drepturi și obligații – la etapa respectivă auditorul verifică dacă valoarea obligației și durata
datoriei care rezultă ca urmare a serviciului primit, corespund volumului serviciului furnizat și
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condițiilor pentru stabilirea datoriei auditatului. Adesea, lipsa unei organizări adecvate a contabilității
analitice a datoriilor duce la litigii cu privire la neplata datoriilor la timp. În funcție de condițiile
acordului, pot exista datorii care nu sunt încă nu le-a venit perioada de scadență și datorii deja de
plătit. În consecință, la auditul acestui aspect, auditorul verifică termenul de prescripție a datoriilor
dacă acestea respectă prevederile contractului.

Auditul cheltuielilor se bazează, de asemenea, pe proceduri de testare a controlului intern, care

sunt efectuate utilizând teste de achiziții și teste de plată. Testarea achizițiilor se referă la următoarele
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funcții economice: plasarea unei comenzi de achiziție, obținerea de beneficii din servicii, stabilirea
unei datorii față de un furnizor. Verificarea plății implică transferul efectiv de numerar către furnizorul
de servicii și procesarea și înregistrarea plăților efectuate. Înainte de testul de control intern, auditorul
dobândește o înțelegere a controlului intern prin studierea diagramelor secvențiale ale auditatului,
întocmirea chestionarelor de control, efectuarea de teste pentru urmărirea operațiunii de achiziție.
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II. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ÎN CADRUL Î.M.
„ROMPETROL MOLDOVA” S.A.
2.1. Contabilitatea cheltuielilor activității operaționale
Contabilitatea cheltuielilor se ține pe tipuri de activități ale entității (operațională, cu active

D

imobilizate și financiară) și evenimente excepționale. Cheltuielile în contabilitate sunt înregistrate
în baza documente primare, și anume: bonul de consum al materialelor, foaie de parcurs, factura
fiscală, tabel de pontaj, note contabile, ș.a.

La organizarea contabilității cheltuielilor este necesar de respectat anumite aspecte care

.M

determină înregistrarea în contabilitate (figura 2.1)

A. Nomenclatoarele (datele) informaționale
și purtătorii de informație
Locul efectuării
cheltuielilor

ZA

Obiectul cheltuielilor
(elemente economice)

Denumirea
subdiviziunii entității

1. Materiale, combustibili;
2. Amortizarea;
3. Remunerarea muncii;
4. Asigurarea socială, etc.

Destinația cheltuielilor
(în ce scop se cheltuie
mijloacele entității)

1. Remunerarea muncii;
2. Contribuții de asigurări
sociale;
3. Amortizarea imobilizărilor;
4. Întreținerea mijloacelor fixe,
etc.

B. Metodologia acumulării cheltuielilor și
reflectării în contabilitate
Document cu conținutul
operației referitor la
elementul economic

TE

Contul sintetic,
subcontul,
tipul subdiviziunii.

Cont analitic privind
desfășurarea articolelor

Figura 2.1. Schema structurală ierarhică de organizare a contabilității cheltuielilor
Sursa: Preluat de autor din sursa [2.4, pag. 38]

Conform Legii contabilității și raportării financiare „faptele economice se contabilizează în

temeiul documentelor primare”

[1.2, art. 11]. Astfel, contabilizarea operațiunilor ce țin de

determinarea costului vânzărilor se efectuează în baza următoarelor documente primare.
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act privind
prestarea
serviciilor

Documente
primare la
contabilizarea
cheltuielilor

bon de consum

proces verbal de
transmitere în
folosință

foaie de parcurs

.M

ordin de plată,
extras de cont

notă de
contabilitate

D

factura fiscală

foaie de evidență
a muncii și
lucrărilor
executate
Figura 2.2. Documentele primare utilizate la contabilizarea cheltuielilor
Sursa: Elaborat de autor în baza surselor [2.1, 3.3, 3.4, 3.1, pag. 25]

ZA

Totodată, în prezent, entitățile aplică pe larg în activitatea lor documente primare și registre
contabile în formă electronică, deoarece utilizarea lor este mai rapidă și mai eficientă decât a celor
pe suport de hârtie [3.7, pag. 76].

Mai mult decât atât, unele operațiuni economice ce țin de înregistrarea cheltuielilor se perfectează,

după caz, doar prin documente în formă electronică, cum ar fi:
● calcularea diferențelor de curs valutar și de sumă nefavorabile;
● calcularea costului produselor fabricate și/sau a serviciilor prestate;
● calcularea amortizării mijloacelor fixe, activelor nemateriale, investițiilor imobiliare etc.

TE

Toate conturile sintetice de cheltuieli funcționează după regulile conturilor de activ, deși acestea

nu sunt conturi patrimoniale ci de rezultate. De fapt, ele se debitează cu cheltuielile efectuate în cursul
perioadei de gestiune și se creditează la sfârșitul acesteia când cheltuielile suportate de entitate se scad
din venituri pentru a determina rezultatul financiar. La sfârșitul perioadei de gestiune conturile de
cheltuieli nu prezintă sold.
Ponderea cea mai mare din cheltuielile înregistrate în cadrul unei entități, inclusiv și la entitatea

Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. au cele din activitatea operațională, iar cota predominantă o
constituie cheltuielile generate de activitatea de vânzări bunuri / prestări servicii (anexa 2).
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Cheltuielile activității operaționale includ cheltuielile legate de desfășurarea activității de bază
ale entității și cuprind: costul vânzărilor, cheltuieli privind serviciile de marketing și publicitate,
cheltuieli privind ambalarea și transportul de mărfuri, cheltuieli de administrare a afacerii, cheltuieli
sub formă de amenzi, penalități, despăgubiri, cheltuieli privind impozitele și taxele, etc. Una dintre
responsabilitățile importante cu care trebuie să se confrunte conducerea unei entități este determinarea
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modului de a reduce cheltuielile operaționale fără a afecta semnificativ capacitatea unei entități de a
concura cu concurenții săi.

Conform pct. 135 din SNC „Prezentarea situațiilor financiare”, costul vânzărilor include:
valoarea contabilă a produselor/mărfurilor vândute;

.M

costul serviciilor prestate/lucrărilor executate terților;

costurile aferente contractelor de construcție, de leasing operațional și financiar
(arendă/locațiune), de microfinanțare;

alte costuri suportate în cadrul activității operaționale a entității și corelate cu veniturile din
vânzări.

La entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. la această categorie de cheltuieli se atribuie doar

ZA

costul vânzărilor rezultat din vânzarea mărfurilor. Conform S.N.C. „Stocuri” „valoarea contabilă a
stocurilor ieșite (consumate, vândute sau transmise terților) se contabilizează ca majorare a
costurilor/cheltuielilor curente, imobilizărilor în curs de execuție etc. și diminuare a stocurilor” [1.8,
pct. 42].

La entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. generalizarea informației privind costul mărfurilor

vândute, se efectuează cu ajutorul contului 711 „Costul vânzărilor”. În debitul acestui cont se reflectă
totalul cumulativ, de la începutul anului a sumelor costurilor de vânzare, iar în credit – decontarea
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costurilor acumulate la rezultatul financiar total la finele anului. Pe parcursul anului soldul contului
este debitor și reprezintă suma costurilor vânzărilor acumulate la finele perioadei de gestiune. La 31
decembrie soldul contului este egal cu zero
Conform Planului general de conturi contabile, la contul 711 sunt prevăzute următoarele

subconturi [1.5]:

7111 „Valoarea contabilă a produselor vândute”
7112 „Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”
7113 „Costul serviciilor prestate”
7114 „Costul lucrărilor executate terților”
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7115 „Costuri aferente contractelor de construcție”
7116 „Costuri aferente contractelor de leasing operațional și financiar (arendă, locațiune)”
7117 „Costuri aferente contractelor de microfinanțare”
7118 „Alte costuri aferente veniturilor din vânzări”.
În continuare vom prezenta înregistrarea contabilă a costul vânzărilor de la entitatea Î.M.
diferă de la planul general de conturi contabile.
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,,Rompetrol Moldova” S.A. Conform politicii contabile a entității subconturile conturilor puțin
În contabilitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. se utilizează doar 7112 „Valoarea contabilă
a mărfurilor vândute”.

.M

Evidența analitică a cheltuielilor din vânzări se ține pe feluri de cheltuieli, pe locuri de efectuare
și pe tipuri de vânzări ale entității (în cazul când aceasta generează mai multe activități de bază).
Evidenta analitică a costului vânzărilor la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. se ține pe feluri de mărfuri
vândute și alți indicatori stabiliți de entitate.

La data de 31 martie 2020 entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a vândut mărfuri în
valoare de 9793,13 lei, inclusiv TVA entității IMSP. Cumpărătorului i s-a eliberat factura fiscală nr.

ZA

AAI8371724 din 31 martie 2020 (anexa 3). În contabilitatea entității s-au efectuat următoarele
înregistrări contabile (anexa 4):

1. La înregistrarea venitului din vânzări:

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale din țară” –

8160,94 lei;

Credit contul 611 „Venituri din vânzări”, subcontul 6112 „Venituri din vânzarea mărfurilor”

– 8160,94 lei;
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2. Înregistrarea sumei T.V.A. aferentă livrării mărfurilor:
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale din țară” –

1632,19 lei;

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 1632,19 lei;
3. Înregistrarea sumei accizelor aferentă livrării mărfurilor:
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale din țară” –

1632,19 lei;

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5345 „Datorii privind accizele” – 1837.04
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lei;
4. La decontarea valori de bilanț a mărfurilor vândute:
Debit contul 711 „Costul vânzărilor”, subcontul 7112 „Valoarea contabilă a mărfurilor
vândute” – 4896,14 lei;
Credit contul 217 „Mărfuri”, subcontul 2171 „Bunuri procurate în vederea revânzării” –
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4896,14 lei.

La închiderea perioadei de gestiune, la decontarea cheltuielilor privind costurile vânzărilor
acumulate după destinație se întocmește următoarea formulă contabilă:
Debit contul 351 „Rezultat financiar total” – 5222536465 lei;

.M

Credit contul 711 „Costul vânzărilor” – 5222536465 lei.

Cheltuielile de distribuire sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor și
prestărilor de servicii. La entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în componența acestora intră:
cheltuielile privind operațiunile de marketing; cheltuielile privind ambalajele și ambalarea mărfurilor;
cheltuielile de transport privind desfacerea; cheltuielile de reclamă; cheltuielile privind reparațiile și
deservirea cu termen de garanție a mărfurilor vândute; cheltuielile privind returnarea și reducerea
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prețurilor la mărfurile vândute; amortizarea mijloacelor fixe și obiectelor de mică valoare și scurtă
durată antrenate nemijlocit în procesul de comercializare, cheltuielile privind retribuirea muncii
salariaților de la punctelor de comerț care cuprind salariile de bază și suplimentare, diverse adaosuri,
sporuri, prime plătite vânzătorilor, casierilor, hamalilor și altui personal care participă nemijlocit la
vânzarea mărfurilor; comisioanele plătite intermediarilor, de comerț exterior, etc.
Evidența cheltuielilor de distribuire este ținută la contul 712 „Cheltuieli de distribuire”. În

cursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se acumulează cu total cumulativ de la începutul
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anului cheltuielile de distribuire ale entității. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul contului
712 „Cheltuieli de distribuire” este trecut în sumă totală la contul 351 „Rezultat financiar total” pentru
determinarea rezultatului financiar.
Conform planului general de conturi la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”

pot fi deschise următoarele subconturi [1.5]:
7121 „Cheltuieli cu personalul comercial”;
7122 „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu

destinație comercială”;
7123 „Cheltuieli cu ambalajele și alte materiale utilizate la comercializarea produselor și
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mărfurilor”;
7124 „Cheltuieli de transportare a produselor și mărfurilor”;
7125 „Cheltuieli de publicitate și marketing”;
7126 „Cheltuieli privind reparațiile și deservirea produselor și mărfurilor în perioada de
garanție”;
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7127 „Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise”;
7128 „Cheltuieli privind returnările și reducerile”;
7129 „Alte cheltuieli de distribuire”.

Pe parcursul primului trimestrului I a anului 2020, entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a

.M

organizat o tombolă de iarnă în urma căreia au sporit vânzările. Pentru promovarea tombolei a fost
contractată entitatea S.R.L. „IPG-INITIATIVE” care a eliberat factura fiscală IY2352436 din 12
februarie 2020 (anexa 5) pentru serviciile prestate. În contabilitate cheltuielile suportate au fost
înregistrate prin formula contabilă:

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul 7125 „Cheltuieli de publicitate și
marketing” – 155052,95 lei;
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Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 31010,59 lei;

Credit contul 544 „Alte datorii curente”, subcontul 5443 „ Datorii curente față de alți

creditori” – 186063,54 lei.

La închiderea perioadei de gestiune, la decontarea cheltuielilor de distribuire acumulate după

destinație se întocmește următoarea formulă contabilă:
Debit contul 351 „Rezultat financiar total” – 412163571 lei;
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Credit contul 712 „Cheltuieli de distribuire” – 412163571 lei.
Cheltuielile administrative includ cheltuielile privind deservirea și gestiunea entității în

ansamblu. Le entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în componența cheltuielilor administrative
intră: cheltuielile privind amortizarea, reparația și întreținerea imobilizărilor cu destinație generală
gospodărească; cheltuielile de întreținere a personalului administrativ și de conducere; decontarea
materialelor utilizate cu scop general și administrativ, taxele și plățile virate în buget potrivit
legislației în vigoare (cu excepția impozitului pe venit), precum și taxa pe valoarea adăugată
nerecuperată, accizele; cheltuielile în scopuri de binefacere și sponsorizare; decontarea cheltuielilor
anticipate, cheltuielile privind protecția muncii; cheltuielile de reprezentare; cheltuielile de
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deplasare de serviciu ale personalului; cheltuielile aferente angajării forței de muncă; cheltuielile
privind comisioanele bancare etc.
Pentru evidența cheltuielilor legate de conducerea, organizarea și deservirea entității este utilizat
contul 713 „Cheltuieli administrative”, la care conform planului generale de conturi contabile pot fi
7131 „Cheltuieli cu personalul administrativ”;
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deschise următoarele subconturi [1.5]:
7132 „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu
destinație administrativă”;

7133 „Cheltuieli cu impozitele și taxele, cu excepția impozitului pe venit”;

.M

7134 „Cheltuieli în scopuri de filantropie și sponsorizare”;

7135 „Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă”;
7136 „Cheltuieli de protocol (reprezentanță)”;

7137 „Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ”;
7138 „Alte cheltuieli administrative”

Deoarece la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în componența cheltuielilor
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administrative intră o mare diversitate de cheltuieli, la acest cont au fost înregistrate alte subconturi
decât prevede planul general de conturi contabile. Astfel la entitatea în cauză la contul 713 „Cheltuieli
administrative” avem următoarele subconturi:

 7131 „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație

administrativă”

 7132 „Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor necorporale”
 7133 „Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ si de conducere”
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 7134 „Impozite, taxe si plați, cu excepția impozitului pe venit”
 7135 „Cheltuieli in scopuri de binefacere si sponsorizare”
 7136 „Cheltuieli privind protecția muncii”
 7137 „Cheltuieli de reprezentare”
 7138 „Cheltuieli de deplasare”
 7139 „Alte cheltuieli generale si administrative”
 71310 „Cheltuieli privind asigurarea obligatorie a personalului si a bunurilor”
 71311 „Cheltuieli excluse din costul de producere”
 71312 „Taxe de Stat”
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Evidența analitică se ține pe articole, centre de cost, centre de apariție a cheltuielilor și alte
direcții stabilite de politicile contabile a entității economice.
La entitatea a Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. evidența analitică a cheltuielilor administrative
se ține pe tipuri de cheltuieli. Drept registru de evidență sintetică a cheltuielilor generale la Î.M.
„Rompetrol Moldova” S.A. se organizează în jurnalele-order 713 „Cheltuieli administrative” și note

D

de contabilitate, în dependență de tipul cheltuielilor suportate. Astfel, cheltuielile care au fost efectuate
în scopuri administrative și achitate din casă sau din contul curent în valută străină, precum și valoarea
serviciilor prestate de furnizori în scopuri administrative se reflectă în jurnalele - order 1, 2 și 6 iar
suma salariilor calculate personalului administrativ, valoarea combustibilului consumat în scopuri
„Rompetrol Moldova” S.A.

.M

administrative se reflectă în note de contabilitate. Așadar, forma de evidență utilizată la Î.M.
îmbină unele elemente ale formei de evidență jurnalele-order și

memorial-order. În așa caz, drept registre de evidență sintetică servește jurnalele-order și notele de
contabilitate. În continuare sunt prezentate cele mai frecvente înregistrări contabile care țin de
constatarea cheltuielilor administrative în anul 2020 la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. Conform
politicilor contabile a entității în exemplele ce urmează vor fi reflectate subconturile la contul 713

ZA

„Cheltuieli administrative” utilizate în cadrul entității.

1. În luna iunie 2020 a fost efectuată reparația unui autovehicul din parcul de automobile pe

care entitatea îl deține, cheltuielile suportate au fost reflectate la contul cheltuielilor administrative,
subcontul „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație
administrativă”. În baza facturii fiscale AAI 3097183 din 06 februarie 2020 (anexa 6) emise de către
prestatorul de servicii în contabilitate s-au făcut următoarele înregistrări contabile:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7131 „Cheltuieli privind amortizarea,

TE

întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație administrativă” – 857,81 lei;
Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 171,75 lei.
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 1029,38 lei.

De asemenea, autorul dorește să facă o remarcă, că în cardul entității Î.M. „Rompetrol Moldova”

S.A. la subcontul 7131 „Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu
destinație administrativă” au fost prevăzute mai multe subconturi pentru a prezenta o informație cât
mai amănunțită cu privire la toate cheltuielile din categoria respectivă. În acest sens, acestea au fost
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divizate pe categorii precum amortizarea, reparația și întreținerea mijloacelor fixe cu destinație
administrativă.
2. Entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. utilizează softul contabil SAP, care are opțiunea
ca la sfârșitul lunii să calculează amortizarea mijloacelor fixe în mod automatizat, fiind întocmită
următoarea înregistrare contabilă (anexa 7):

D

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7131 „Cheltuieli privind amortizarea,
întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație administrativă” – 13251,99 lei;

Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 1243 „Amortizarea mașinilor,
utilajelor și instalațiilor tehnice” – 13251,99 lei.

.M

3. În luna ianuarie 2020 au fost procurate mărfuri în baza facturii fiscale AAI 4202197 din
31.01.2021 (anexa 8). Mărfurile procurate au fost repartizate oficiului central și celorlalte 2 oficii din
mun. Chișinău în scopul deservirii angajaților și a clienților corporativi. În contabilitate au fost
efectuate următoarele înregistrări contabile:
- La procurarea materialelor:

Debit contul 211 „Materiale”, subcontul 2119 „Alte materiale” – 2341,84 lei;

ZA

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 462,16 lei.

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 2804,00 lei.

- La darea în folosință a materialelor:

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7131 „Cheltuieli privind amortizarea,

întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație administrativă” – 2341,84 lei,

TE

Credit contul 211 „Materiale”, subcontul 2119 „Alte materiale” – 2341,84 lei.
4. Entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. ia în locațiune spații pentru oficiile pe care le

deține. Astfel în februarie 2020 ia fost emisă factura fiscală IH1173156 în 29 februarie 2020 (anexa
9) de către entitatea „Liupas-Imobil” S.R.L. pentru locațiunea spațiului conform contractului nr. LIRPLM din 28.09.2016, pentru luna februarie și servicii suplimentare conform condițiilor contractuale.
La înregistrarea facturii fiscale s-au întocmit formulele contabile:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7131 „Cheltuieli privind amortizarea,

întreținerea și reparația mijloacelor fixe cu destinație administrativă” – 268199,61 lei;
Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
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adăugată” – 53639,93 lei.
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”
– 321839,54 lei.
5. În luna septembrie 2020 a fost calculată amortizarea imobilizărilor necorporale care sunt la
balanța la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A., în sumă de 12126,46 lei. Înregistrarea contabilă a fost

10):

D

efectuată în mod automatizat, de către softul contabil SAP, fiind înregistrată formula contabilă (anexa
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7132 „Cheltuieli privind amortizarea
imobilizărilor necorporale” – 12126,46 lei;

.M

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”, subcontul 1136 „Amortizarea
programelor informatice” – 12126,46 lei.

6. Entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în legătură cu pregătirea și prezentarea rapoartelor
finale pentru anul 2020 a declarat zile de lucru, zilele de 7 și 8 ianuarie 2021 (anexa 11). Conform
prevederilor Codului Muncii salarizarea pentru zilele de sărbătoare națională se face în mărime dublă:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7133 „Cheltuieli de întreținere a

ZA

personalului administrativ si de conducere” – 13907,41 lei;

Credit contul 531 „Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 5311

„Datorii privind retribuirea muncii” – 13907,41 lei.
7. În luna februarie a fost calculat impozit pe venit sursa PUB „Câștigurile de la companiile

promoționale” în sumă de 66288,10 lei (anexa 12). La contabilizarea acestei operațiuni s-a întocmit
următoarea înregistrare contabilă (anexa 13):

Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7134 „Impozite, taxe și plăți, cu

TE

excepția impozitului pe venit” – 66288,10 lei;

Credit contul 534 „Datatorii față de buget”, subcontul 5348 „Datorii privind alte impozite și

taxe” – 66288,10 lei;

10. Pe parcursul stării de urgență în anul 2020, în cadrul Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a fost

luată decizia să se acorde ajutor material sub formă de combustibil, clienților existenți, și anume prin
alimentarea ambulanțelor instituțiilor medicale. La valoarea combustibilului acordat ca ajutor a fost
emisă factura fiscală AAI 8371726 din 31.03.2020 (anexa 14) și întocmită formula contabilă:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7135 „Cheltuieli in scopuri de

binefacere si sponsorizare” – 8313,91 lei;
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Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale din țară” –
8313,91 lei;
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 1662,78 lei;
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5345 „Datorii privind accizele” – 1866,89

D

lei;

11. În anul 2020 conform condițiilor impuse de situația epidemiologică, conducerea entității
Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a luata decizia ca toate cheltuielile privind combaterea COVID-19
sa fie suportate de către entitate. Astfel la procurarea materialelor, furnizorul a emis factura fiscală
formula contabilă:

.M

AAI6705332 din 18 martie 2020 (anexa 15). La contabilizarea materialelor utilizate a fost întocmită
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7136 „Cheltuieli privind protecția
muncii” – 553,73 lei;

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 110,75 lei;

ZA

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 664,48 lei.

12. În luna ianuarie compania a avut o ședință cu reprezentanții administrației din Kazahstan,

condiții care au întrunit necesitatea închirierii unei săli de ședință pentru organizarea conferenței cu
reprezentanții acesteia. Înregistrările privind locațiunea sălii de conferință a fost efectuată în baza
facturii fiscale emise de prestator IH1173122 din 15 ianuarie 2020 (anexa 16):
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7137 „Cheltuieli de reprezentare” –

TE

9464,54 lei;

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 1892,91 lei;
Creditul contul 543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică” –

11357,45 lei.

13. Pe parcursul lunii ianuarie au fost deservită deligația din KMG „Rompetrol” cu prezentarea

locurilor pitorești din Republica Moldova unul din locurile vizitate fiind castelul MIMI. În baza

facturii fiscale IV6808781 din 10 ianuarie 2020 (anexa 17) au fost întocmite înregistrările contabile:
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7137 „Cheltuieli de reprezentare” –
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1250,00 lei;
Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 250,00 lei;
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”
– 1500,00 lei.

D

14. Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. fiind cel mai mare importator de produse petroliere are
angajați care participă lunar la intrarea barjelor cu produse petroliere în portul de la Giurgiulești și
care sunt ulterior descărcate la depozitul din incinta portului. Pe parcursul lunii noiembrie 2020
angajatul Boxan Boris a fost delegat în deplasare la Giurgiulești pentru a monitoriza operațiunile

553 din 30.11.2020 (anexa 18):

.M

întreprinse în legătură cu importul de produse. La reîntoarcere a fost întocmit decontul de avans nr.
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontu17138 „Cheltuieli de deplasare” –
325,00 lei;

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2262 „Creanțe ale personalului
delegat” – 325,00 lei.

ZA

15. Entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. beneficiază de un serviciu care constă în a

descărca fișierele din internet banking în așa modalitate, încât acestea să fie posibil a fi încărcate
automatizat în softul contabil, cheltuieli suportate în scopul optimizării lucrărilor departamentului
contabil și omiterea înregistrării eventualelor greșeli. Prestatorul serviciului în cauză lunar emite
factura fiscală pentru serviciile acordate, astfel pentru luna februarie 2020 a fost recepționată factura
fiscală AAH7702159 din 28 februarie 2020 (anexa 19):
Debit contul 713 „Cheltuieli administrative”, subcontul 7139 „Alte cheltuieli generale și

TE

administrative” – 7232,29 lei;

Debit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată” – 1446,46 lei;
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 8678,75 lei.

În continuare în baza datelor din jurnalele-order și notele contabile se perfectează Cartea mare.

Cartea mare se deschide pe un an pentru fiecare cont sintetic utilizat în entitate.
La închiderea perioadei de gestiune, la decontarea cheltuielilor administrative acumulate după

destinație se întocmește următoarea formulă contabilă:
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Debit contul 351 „Rezultat financiar total” – 50678204 lei;
Credit contul 713 „Cheltuieli administrative” – 50678204 lei.
De asemenea, la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în categoria cheltuielilor
operaționale se includ și așa cheltuieli cum sunt: cheltuielile privind vânzarea altor active curente;
cheltuielile sub forma de amenzi, penalitatea, despăgubiri; cheltuielile din modificarea metodelor de

D

evaluare a activelor curente; lipsurile și pierderile din deteriorarea valorilor; cheltuielile aferente
produselor rebutate, etc.

În categoria altor cheltuielile operaționale se includ acele cheltuieli care nu pot fi raportate nici
la cheltuielile comerciale, nici la cele generale și administrative.

.M

Pentru generalizarea informației privind cheltuielile aferente vânzării activelor curente (cu
excepția produselor finite, mărfurilor și serviciilor), arendei curente, plații dobânzilor pentru credite
și împrumuturi, amenzilor, penalităților, despăgubirilor, privind consumurile indirecte de producție
nerepartizate, lipsurile și pierderile valorilor materiale este destinat contul 714 „Alte cheltuieli din
activitatea operațională”.

Conform planului general de conturi la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”

ZA

pot fi deschise următoarele subconturi [1.5]:

7141 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite”;
7142 „Cheltuieli privind sancțiunile”;

7144 „Cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor imobilizate și

circulante”;

7145 „Cheltuieli privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerciale”;
7146 „Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă”;

TE

7147 „Cheltuieli aferente diferențelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de

cumpărare-vânzare a valutei străine”
7148 „Alte cheltuieli operaționale”.

Evidenta analitică a altor cheltuieli operaționale se ține pe feluri de cheltuieli și alți indicatori

stabiliți de entitate.

La contabilizarea altor cheltuieli operaționale la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. se

efectuează următoarele înregistrări contabile:
1. Decontarea valorii contabile a materialelor vândute (anexa 20):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7141 „Valoarea
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contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite” – 318,54 lei;
Credit contul 211 „Materiale”, subcontul 2119 „Alte materiale” – 318,54 lei.
2. Decontarea valorii contabile a obiectelor de mică valoare și scurtă durată vândute (anexa 21):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7141 „Valoarea
contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite” – 1816,67 lei;
valoare și scurtă durată în stoc” – 1816,67 lei.

D

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare și scurtă durată”, subcontul 2131 „Obiecte de mică

3. Cheltuieli privind dobânda pentru creditele bancare (anexa 22):
operaționale” – 23046,20 lei;

.M

Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7147 „Alte cheltuieli
Credit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 2421 „Numerar la conturi
nelegat” – 1816,67 lei.

4. Cheltuieli privind serviciile de locațiune și servicii comunale (anexa 23):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7147 „Alte cheltuieli
operaționale” – 70869,70 lei;

ZA

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 70869,70 lei.

Decontarea la data raportării a altor cheltuieli din activitatea operațională acumulate,

la rezultatul financiar total:

Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 31969688 lei;
Credit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională” – 31969688 lei.
În încheiere la paragraful dat autorul vrea să menționeze că la entitatea Î.M. „Rompetrol

TE

Moldova” S.A. contabilitatea cheltuielilor operaționale se ține în concordanță cu cerințele actelor
legislative și normative. Tot odată, autorul vrea să menționeze că în cadrul Î.M. „Rompetrol Moldova”
S.A. se aplică diversificarea subconturilor la conturile de cheltuieli acțiune care o claritate mai mare,
iar la rândul lor, fiecare subcont este divizat în alte subconturi care permit să fie prezentată informația
cât mai detaliat și sa fie reflectate transparent cheltuielile. Softul contabil SAP permite reflectarea
operațiunilor care sunt efectuate lunar, să fie create automatizat pentru a evita eventualele erori în
contabilitate. Avantajul utilizării acesteia permite prezentarea informației veridice pentru rapoartele
efectuate pentru grupul KMG „Rompetrol”. De asemenea, pentru veridicitatea informației furnizate
auditorilor și reflectarea și înregistrarea corectă pentru formarea rezultatului financiar total.
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2.2. Contabilitatea cheltuielilor altor activități și privind impozitul pe venit
Activitatea economico-financiară a entității generează, în afară de cheltuieli aferente activității

operaționale și cheltuieli și pierderi rezultate din ieșirea activelor imobilizate; sumele reducerii valorii
activelor imobilizate ieșite; cheltuieli privind operațiunile aferente plății redevențelor și arendei
finanțate a imobilizărilor corporale; cheltuieli privind diferențele nefavorabile de curs valutar și de

D

sumă, precum și cheltuieli ce rezultă din evenimentele sau operațiunile rare și netipice, nelegate de
activitatea economico-financiară (ordinară) a entității (daune provocate de calamitățile naturale,
pierderi provocate de perturbările politice, modificarea legislației țării etc.), toate aceste tipuri de
intră:

.M

cheltuieli care fac obiectul cheltuielilor altor activități. În componența cheltuielilor din alte activități

1. Cheltuieli cu active imobilizate.
2. Cheltuieli financiare.

3. Cheltuieli excepționale.

Cheltuieli cu active imobilizate – sunt generate de operațiunile cu activele imobilizate. Pentru
evidența acestor cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”.

ZA

În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activității cu activele imobilizate se acumulează în debitul

contului 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” iar la finele perioadei de gestiune este trecut în sumă
totală la contul 351 „Rezultat financiar total” pentru determinarea rezultatului financiar.
Contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizării informației privind

cheltuielile aferente ieșirii și pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu excepția lipsurilor și
pierderilor din deteriorarea activelor imobilizate, constatate la inventariere, și a valorii contabile a
activelor imobilizate transmise în leasing financiar [3.4, pag. 87].

TE

La contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” pot fi deschise următoarele subconturi [1.5]:
7211 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieșite”
7212 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite”
7213 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente investițiilor imobiliare ieșite”
7214 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active imobilizate ieșite”
7215 „Pierderi din deprecierea activelor imobilizate”
7216 „Pierderi din decontarea fondului comercial pozitiv”
7217 „Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate”
7218 „Alte cheltuieli cu active imobilizate”
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Pentru perioada de gestiune în contabilitatea entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. au fost
înregistrate cheltuieli cu active imobilizate legate de ieșirea imobilizărilor corporale.
Exemplu convențional nr. 1 La data de 20 iulie 2020 entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.
a vândut un mijloc de transport unei persoanei fizice, eliberându-i factura fiscală în valoare de
45000,00 lei, inclusiv TVA. Valoarea contabilă a autovehiculul vândut este în sumă de 32105,00 lei.

D

Amortizarea calculată conform datelor contabile constituie 122000 lei. La contabilizarea operațiunii
în cauză au fost efectuate următoarele înregistrări contabile:

1. Înregistrarea creanței privind realizarea automobilului în baza facturii fiscale:

lei;

.M

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară” – 45000
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată” – 7500,00 lei – la suma T.V.A. calculată;

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”, subcontul 6212 „Venituri din
ieșirea imobilizărilor corporale” – 37500,00 lei – la suma veniturilor înregistrate din vânzarea
automobilului.

ZA

2. Decontare valorii contabile a automobilului vândut:

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”, credit contul 7212 „Valoarea contabilă și

cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieșite” – 32105,00 lei;
Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 1234 „Mijloace de transport” – 32105,00 lei.
3. Decontare amortizării calculate:

Debit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, credit contul 1244 „Amortizarea mijloacelor

de transport” – 122000,00 lei;

TE

Credit contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 1234 „Mijloace de transport” – 122000,00 lei.
La înregistrarea de mai sus dorim să specificăm că creanțele rezultate în urma ieșirii activelor

imobilizate (dacă acestea nu constituie activitatea de bază a entității) se înregistrează la contul 234
„Alte creanțe”, iar conform exemplului analizat ar fi trebuit înregistrate la subcontul 2341 „Creanțe
privind ieșirea activelor imobilizate”.
Cheltuieli financiare – sunt generate de modificarea mărimii și structurii capitalului propriu,

împrumuturilor și creditelor entității. La entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în categoria
acestor cheltuieli se efectuează înregistrări doar privind diferențele de curs valutar și de sumă
nefavorabile etc.
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Pentru evidența acestor cheltuieli este destinat contul 722 „Cheltuieli financiare”. În cursul
perioadei de gestiune cheltuielile activității financiare se acumulează în debitul contului 722
„Cheltuieli financiare” și la finele perioadei de gestiune rulajul total acumulat este trecut în sumă
totală la contul 351 „Rezultat financiar total” pentru determinarea rezultatului financiar.
Deci, contul 722 „Cheltuieli financiare” este destinat generalizării informației privind

D

cheltuielile aferente operațiunilor financiare ale entității [3.4, pag. 89].

La contul 722 „Cheltuieli financiare” pot fi deschise următoarele subconturi [1.5]:
7221 „Cheltuieli privind dobânzile”
și curente”

.M

7222 „Cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung
7223 „Cheltuieli eferente ieșirii investițiilor financiare”
7224 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar”
7225 „Cheltuieli din diferențe de sumă”
7226 „Alte cheltuieli financiare”

În rândul cheltuielilor financiare, cele mai des întâlnite sunt cele privind diferențele nefavorabile

ZA

de curs. La ținerea contabilității, echivalentul în monedă națională se determină prin aplicarea cursului
oficial al leului moldovenesc la data [3.6, pag. 15]:

- înregistrării inițiale a operațiunii în valută străină;
- achitării integrale sau parțiale a creanțelor și datoriilor aferente operațiunilor în valută străină;
- întocmirii situațiilor financiare (data raportării).
Pentru perioada de gestiune analizată la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. au fost

înregistrate operațiuni privind diferențele de curs nefavorabile:

TE

1. La suma diferențelor de curs nefavorabile aferente conturilor în valută (anexa 24):
Debit contul 722 „Cheltuieli financiare”, subcontul 7221 „Cheltuieli din diferențe de curs

valutar” – 2631,40 lei;
Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”, subcontul 2431 „Numerar la conturi în

țară” – 2631,40 lei.

2. La suma diferențelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de cumpărare-

vânzare a valutei străine (anexa 25):
Debit contul 722 „Cheltuieli financiare”, subcontul 7221 „Cheltuieli din diferențe de curs

valutar” – 6358,21 lei;
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Credit contul 245 „Transferuri de numerar în expediție” – 6358,21 lei.
La această înregistrarea autorul vrea să menționeze că conform modificărilor intrate în vigoare din
01.01.2020 la înregistrarea diferențelor nefavorabile apărute dintre cursul BNM și cursul comercial,
aceste se înregistrează la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7247
„Cheltuieli aferente diferențelor nefavorabile dintre cursul oficial al BNM și cursul de cumpărare-

D

vânzare a valutei străine”.

3. La suma diferențelor de curs valutar nefavorabile aferente datoriilor comerciale înregistrate
(anexa 26):
valutar” – 6404,39 lei;

.M

Debit contul 722 „Cheltuieli financiare”, subcontul 7221 „Cheltuieli din diferențe de curs
Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5212 „Datorii comerciale în
străinătate” – 6404,39 lei.

Cheltuielile excepționale cuprind pierderile din calamitățile naturale, perturbările politice,
modificarea legislației țării și alte evenimente excepționale. Evidența acestor pierderi se ține în contul
723 „Cheltuielile excepționale”.

ZA

În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 „Cheltuielile excepționale” se

acumulează cu total cumulativ de la începutul anului pierderile din evenimentele excepționale, iar la
închiderea perioadei de gestiune rulajul acumulat se trece la contul 351 „Rezultat financiar total”
pentru determinarea rezultatului financiar.

Contul 723 „Cheltuielile excepționale” este destinat generalizării informației privind

cheltuielile condiționate de evenimente excepționale (calamități naturale, perturbări politice,
modificări ale legislației, exproprieri de bunuri etc.) [3.4, pag. 91].

TE

La contul 723 „Cheltuielile excepționale” pot fi deschise următoarele subconturi [1.5]:
7231 „Cheltuieli privind calamitățile”
7232 „Cheltuieli privind alte evenimente excepționale”
7233 „Alte cheltuieli excepționale”

Pentru perioada analizată la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. nu au fost înregistrate

astfel de cheltuieli.

Cheltuielile privind impozitul pe venit includ plățile impozitului pe venit efectuate în decursul

anului de gestiune (sub formă de avansuri) și a calcului efectuat la sfârșitul anului de gestiune. Pentru
evidența acestor cheltuieli este destinat contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”. În
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debitul contului se reflectă se înregistrează recunoașterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la
finele perioadei de gestiune în corespondență cu creditul contului 534 „Datorii față de buget”,
subcontul 5341 „Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător și profesională”
etc. În creditul contului 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistrează decontarea
cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune [1.5].

D

În conformitate cu pct. 13 subpct. 7) din anexa la Ordinul MF nr. 48/2019, din S.N.C.
„Cheltuieli” a fost exclus pct. 36, potrivit căruia, până la 1 ianuarie 2020, entitățile care utilizau S.N.C.
puteau să calculeze suma cheltuielilor privind impozitul pe venit în baza metodei impozitului pe venit
amânat conform prevederilor I.A.S. 12 „Impozitul pe profit”. Ca urmare a acestei modificări, începând

.M

cu data de 1 ianuarie 2020, entitățile care utilizează S.N.C. pot să determine și să contabilizeze
cheltuielile privind impozitul pe venit doar în baza metodei impozitului curent. Totodată, din Planul
general de conturi au fost excluse subconturile prevăzute la contul 731, deoarece modul de
contabilizare a cheltuielilor privind impozitul pe venit nu este condiționat de regimul fiscal aplicat de
către entitate.

Ca și până la data de 1 ianuarie 2020, la calcularea sumei cheltuielilor privind impozitul pe venit

ZA

conform metodei impozitului curent trebuie să fie întocmită următoarea formulă contabilă:
Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5341 „Datorii privind impozitul pe venit

din activitatea de întreprinzător și profesională”

Calcularea și reflectarea impozitului pe la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.

se

realizează în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul respectiv anul
2019.

TE

Punctul de pornire în constatarea impozitului pe venit este determinarea venitului contabil,

indicator care în Situația de profit și pierdere și poartă denumirea de Profit (pierdere) până la
impozitare. Venitul contabil al perioadei de gestiune curente Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a fost
calculat la întocmirea Situației de profit și pierderi, ca diferență dintre rulajele totale creditoare ale
conturilor clasei 6 „Venituri” și a rulajelor totale debitoare a conturilor clasei 7-a „Cheltuieli” și a
constituit valoarea pozitivă - 2895559 lei. Acest indicator s-a înscris în rd.100 din Situația de profit și
pierderi pe anul 2019 (anexa 27) iar în Situația de profit și pierderi de tip nou intrate în vigoare din
01.01.2021 în rândul 160 și în Declarația privind impozitul pe venit pe rd. 010.
Este de menționat că în contabilitate cheltuielile sunt recunoscute conform reglementările din
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SNC, iar în scopuri fiscale –conform legislației fiscale. În această ordine de idei, se poate de menționat
faptul că neconcordanța dintre venitul contabil și cel fiscal este justificată de:
 Anumite cheltuieli se recunosc în contabilitate, dar nu se recunosc în scopuri fiscale;
 Se limitează unele articole de cheltuieli în scopuri fiscale;

contabilitate cu cele din scopuri fiscale;

D

 Nu corespunde perioada și metoda de recunoaștere a anumitor tipuri de cheltuieli în
 În scopuri fiscale se aplică alte metode și procedee de determinare a sumei cheltuielilor,
comparativ cu cele aplicate în contabilitate.

Componența, modul de calculate și contabilizare este reglementat de SNC „Cheltuieli”.

.M

Evidența cheltuielilor rezultate se ține cu ajutorul contului 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”.
La Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. este menționat în politicile contabile că entitatea: aplică regimul
general de impozitare cu plata impozitului din venitul impozabil.

Pentru a calcula cheltuielile privind impozitul pe venit este nevoie de a completa Declarația
VEN12 și a determina venitul impozabil, care este egal cu venitul contabil al perioadei de gestiune
corectat cu mărimea diferențelor permanente și temporare, conform legislației fiscale (anexa 1D și

ZA

2D) (anexa 27).

Tabelul 2.1.

Ajustarea (majorarea/micșorarea) cheltuielilor conform prevederilor legislației fiscale

Cod
declarație

Corectări

A

1
Cheltuieli de delegație (CF, art. 24 alin.

TE

Rd.0302

Rd.0303

Rd.03011
Rd.03012
Rd.03014

(3))

Cheltuieli de asigurare (CF, art. 24 alin.
(3))

Cheltuieli pentru reparația proprietății
(CF, art.261)
Suma amortizării mijloacelor fixe (CF,
art. 261)

Defalcări în fondul de rezervă (CF, art.
31 alin. (2))

Date
conform
contabilității
financiare

Date în
scopuri
fiscale

Diferența

2

3

4

914154,66

744665,98

-169488,68

1073313,58

1017369,58

-55944,00

379950,43

379950,43

0,00

15666837,94

12089999,99

- 3576837,95

12996574,26

0,00

-12996574,26
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1

2

3

4

Rd.03015

Deducerea datoriilor compromise (CF,
art. 31 alin. (1))
Alte cheltuieli legate de activitatea de
întreprinzător deduse în evidența
contribuabilului din fondurile de rezerv
create pe parcursul anului fiscal (CF, art.
31 alin. (2))
Penalități, amenzi și alte sancțiuni
aplicate pentru încălcarea actelor
normative (CF, art. 30 alin. (1))
Pierderi din alte ieșiri ale mijloacelor
fixe (CF, art. 24 alin. (1))
Amortizarea proprietății nemateriale
(CF, art. 28)
Cheltuieli legate de efectuarea plăților în
favoarea salariaților care nu pot fi
calificate ca plăți salariale
Pierderi din reziduuri, deșeuri, rebut și
perisabilitate (CF, art. 24 alin. (13))
Cheltuielile aferente taxelor de aderare
și cotizațiilor de membru destinate
activității patronatelor (CF, art. 24 alin.
(15))
Alte cheltuieli ce nu țin de activitatea de
întreprinzător (se indică)

142279,42

0,00

-142279,42

0,00

2492292,50

2492292,50

Rd.03019
Rd.03021
Rd.03022
Rd.03029
Rd.03031

ZA

Rd.03040

Rd.03049

41533,70

0,00

-41533,70

197290,82

0,00

-197290,82

463521,88

463521,88

0,00

2940917,12

0,00

-2940917,12

7823302,44

4509314,42

-3313988,02

60562,78

60562,78

0,00

5467441,58

0,00

-5467441,58

.M

Rd.03016

D

A

Total

26410003,05

Sursa: Elaborat de autor în baza anexei 27.

După determinarea tuturor ajustărilor și ajustarea și corectarea venitului contabil, Î.M.

„Rompetrol Moldova” S.A. determină suma efectivă a cheltuielilor privind impozitul pe venit, prin

TE

aplicarea asupra venitului impozabil a cotei de 12% a impozitului pe venit. Astfel în urma calculelor
efectuate în declarația VEN 12 impozitul pe venit a fost calculat în sumă de 353574,41 lei – rândul
170 din Declarația VEN12 (anexa 27).
La suma cheltuielilor privind impozitul pe venit se întocmește următoarea înregistrare contabilă:
Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” – 8475296,94 lei;
Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5341 „Datorii privind impozitul pe venit

din activitatea de întreprinzător și profesională” – 8475296,94 lei.
Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. a prezentat Declarația privind impozitul pe venit aferentă

anului de fiscal 2019, la Inspectoratul Fiscal, utilizând serviciul declarația electronică.
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La sfârșitul anului de gestiune cheltuielile privind impozitul pe venit se trec la contul 351
„Rezultat financiar total”, prin închiderea contului 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”, prin
următoarea formulă contabilă:
Debit contul 351 „Rezultat financiar total” – 8475296,94 lei;
Credit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” – 8475296,94 lei.

D

În Situația de profit și pierderi, cheltuielile privind impozitul pe venit se reflectă în rândul 110
iar în Situația de profit și pierderi de tip nou intrate în vigoare din 01.01.2021 în rândul 170.

După ce s-a efectuat trecerea în contul 351 „Rezultat financiar total” a tuturor veniturilor și
cheltuielilor acumulate pe toate felurile de activități pe perioada de gestiune se determină suma

.M

profitului (pierderii) entității ca diferență dintre rulajul debitor și creditor. În cazul în care rulajul
creditor este mai mare ca cel debitor, ceea ce constituie și cazul entității analizate, atunci rezultatul
este unul pozitiv și anume profit. În această situație la Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. s-a întocmit
următoarea formulă contabilă (anexa 3):

Debit contul 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” – 2895559,27 lei;
Credit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 2895559,27 lei.

ZA

Studiind contabilitatea rezultatelor financiare în cadrul entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.

s-a constat că aceasta este efectuată în conformitate cu actele normative și legislative în vigoare.
Entitatea este generatoare de profit pentru perioada anului de gestiune, ceea ce constituie o
caracteristică pozitivă a acesteia. Profitul net în contabilitate a fost calculat, după determinarea
impozitului pe venit conform dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea de

TE

întreprinzător forma VEN12.

2.3. Prezentarea cheltuielilor în Situația de profit și pierdere

Informațiile privind cheltuielile se prezintă în situația de profit și pierdere/situația de profit și

pierdere prescurtată a entității, precum și în nota explicativă la situațiile financiare.
Modul de prezentare a informațiilor privind cheltuielile în situația de profit și pierdere/situația

de profit și pierdere prescurtată este reglementat de prevederile S.N.C. „Prezentarea situațiilor
financiare”, iar în nota explicativă la situațiile financiare – de prevederile Legii contabilității și
raportării financiare și ale S.N.C. „Cheltuieli”.
La prezentarea informațiilor privind cheltuielile, este necesar să se țină cont de faptul că noul
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format al situației de profit și pierdere, ca și cel precedent, se bazează pe clasificarea cheltuielilor după
destinații (funcții). Totodată, spre deosebire de formularul precedent al situației de profit și pierdere,
în noul format al acesteia au fost incluse suplimentar două grupe de cheltuieli:
■ cheltuielile financiare (rd. 100);

D

■ cheltuielile cu active imobilizate și excepționale (rd. 130).
În comparație cu situația de profit și pierdere precedentă, care se întocmea doar în baza datelor
conturilor sintetice, noul format al acesteia se completează și în baza informațiilor generalizate în
subconturile conturilor clasei 7 „Cheltuieli” din Planul general de conturi. Astfel, în noul format al
situației sus-menționate se reflectă nu doar suma totală a costului vânzărilor, ci și categoriile acestuia

.M

contabilizate în subconturile contului 711 „Costul vânzărilor”. De asemenea, în noul format sunt
prevăzute categoriile de cheltuieli financiare înregistrate în subconturile contului 722 „Cheltuieli
financiare”.

Autorul Nederița A. recomandă ca în scopul acumulării informațiilor necesare pentru calcularea
indicatorilor situației de profit și pierdere, entitățile să includă în planurile de conturi de lucru pe anul
2020 noile subconturi prevăzute în Planul general de conturi la conturile sintetice de evidență a

ZA

cheltuielilor sus-menționate. Totodată, pentru determinarea unor indicatori, în cadrul subconturilor
conturilor de evidență a cheltuielilor pot fi deschise conturi de gradul III. De exemplu, la subcontul
7221 „Cheltuieli privind dobânzile” pot fi deschise următoarele conturi de gradul III:
■ 72211 „Cheltuieli privind dobânzile aferente părților neafiliate”;
■ 72212 „Cheltuieli privind dobânzile aferente părților afiliate” [3.2, pag. 106].
La reflectarea în situația de profit și pierdere a cheltuielilor, este necesar să se țină cont de faptul

TE

că clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activități ale entității are un caracter convențional și nu este
identică pentru toate entitățile. Cheltuielile aferente uneia și aceleiași operațiuni pot fi recunoscute la
o entitate ca costul vânzărilor, iar la altele – ca cheltuieli financiare. De exemplu, cheltuielile privind

dobânzile în organizațiile de creditare nebancară sunt incluse în costul vânzărilor. În același timp, la

majoritatea entităților aceste cheltuieli nu sunt considerate drept cheltuieli operaționale și se recunosc
în componența cheltuielilor financiare. De asemenea, unele categorii de cheltuieli (de exemplu, costul
serviciilor prestate) se includ în componența costului vânzărilor, indiferent de faptul dacă prestarea
serviciilor constituie sau nu activitatea de bază a entității [3.2, pag. 107].
Modul de prezentare a informațiilor privind cheltuielile expus mai sus este aplicabil pentru
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entitățile care întocmesc situații financiare complete sau simplificate. Pentru entitățile care vor selecta
setul de situații financiare prescurtate, prevederile S.N.C. aferente prezentării informațiilor privind
cheltuielile nu vor avea un impact semnificativ. Aceste entități vor întocmi situația de profit și pierdere
prescurtată care conține aceiași indicatori privind cheltuielile ca și formularul situației de profit și
pierdere prevăzut în varianta precedentă a S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare”.

D

Informațiile privind cheltuielile trebuie să fie prezentate în nota explicativă la situațiile
financiare, în funcție de categoriile entităților, în modul stabilit de prevederile art. 22 alin. (3) – (5)
din Legea contabilității și raportării financiare și pct. 37 din S.N.C. „Cheltuieli”.

Potrivit art. 22 alin. (3) lit. f) din Legea contabilității și raportării financiare, nota explicativă

.M

pentru toate categoriile de entități trebuie să conțină informații privind cuantumul și natura
elementelor individuale de cheltuieli care au o mărime sau o incidență neordinară.
Pornind de la prevederile art. 22 alin. (4) lit. d) din Legea contabilității și raportării financiare,
suplimentar la informațiile prevăzute la alin. (3) al acestui articol, nota explicativă la situațiile
financiare ale entităților mijlocii și mari, precum și ale entităților de interes public, urmează să includă
în mod obligatoriu informații privind cheltuielile cu personalul aferente perioadei de gestiune.

ZA

În conformitate cu art. 22 alin. (5) lit. b) din Legea contabilității și raportării financiare,

suplimentar la informațiile prevăzute la alin. (3) și (4) ale acestui articol, nota explicativă a entităților
mari și a entităților de interes public trebuie să conțină în mod obligatoriu informații privind totalul
onorariilor achitate entităților de audit pentru auditul situațiilor financiare și totalul onorariilor
percepute de către entitățile respective pentru alte servicii decât cele de audit, inclusiv pe tipuri de
servicii.

La întocmirea notei explicative, este necesar să se țină cont de faptul că informațiile prevăzute

TE

la pct. 37 din S.N.C. „Cheltuieli”, inclusiv cele referitoare la cheltuielile clasificate după natură
(elemente), sunt obligatorii doar pentru entitățile care întocmesc situații financiare complete. Entitățile
care întocmesc situații financiare simplificate sau prescurtate pot să includă în nota explicativă doar
informațiile prevăzute la art. 22 din Legea contabilității și raportării financiare.
Situația de profit și pierdere caracterizează performanța financiară a entității pentru perioada de

gestiune și conține informații privind [3.5, pag. 63]:
venituri;

cheltuieli;
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rezultatele financiare ale entității.
Această situație se întocmește conform formularului tipizat din anexa 3 la SNC „Prezentarea
Situațiilor Financiare”, care a fost elaborat în baza anexei VI (conform clasificării cheltuielilor după
funcții) la Directiva 2013/34/UE.
Indicatorii din situația de profit și pierdere la calculare lor trebuie respectate câteva reguli [3.5,

D

pag. 63-64]:

 indicatorii se determină în baza rulajelor conturilor, subconturilor și, după caz, ale conturilor
de gradul III de evidență a veniturilor și a cheltuielilor. În cazul aplicării formulelor contabile inverse,

.M

indicatorii din situația de profit și pierdere se determină ca diferența dintre rulajele debitoare și
creditoare ale conturilor de evidență a veniturilor și cheltuielilor;

 veniturile și cheltuielile aferente acelorași operațiuni economice se reflectă în situația de
profit și pierdere în aceeași perioadă de gestiune, de exemplu, valoarea contabilă a bunurilor vândute
și valoarea de vânzare a acestora se recunosc concomitent în aceeași perioadă de gestiune [1.6, pct.
131];

ZA

 în cazul în care în perioada de gestiune nu au fost înregistrate venituri, dar au fost suportate
cheltuieli care trebuie recunoscute în conformitate cu SNC „Cheltuieli”, acestea se prezintă în situația
de profit și pierdere în perioada de gestiune în care au fost suportate [1.6, pct. 132].
 veniturile și cheltuielile sunt grupate în situația de profit și pierdere în:
 venituri și cheltuieli din activitatea operațională;
 venituri și cheltuieli financiare;

 venituri și cheltuieli cu active imobilizate și excepționale;

TE

 cheltuielile privind impozitul pe venit se reflectă într-un rând separat al situației de profit și

pierdere;

 componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și altor cheltuieli din

activitatea operațională este prezentată în anexele 2, 3 și 4 la S.N.C. „Cheltuieli”, are un caracter de
recomandare, poate fi concretizată de către entitate în funcție de particularitățile activității sale și
inclusă în politicile contabile ale acesteia;
 la determinarea indicatorilor situației de profit și pierdere, trebuie să se ia în considerare

faptul că clasificarea cheltuielilor pe tipuri de activități ale entității are un caracter convențional și nu
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este identică pentru toate entitățile. Veniturile și cheltuielile aferente uneia și aceleiași operațiuni pot
fi recunoscute la o entitate ca venituri din vânzări și costul vânzărilor, iar la alte entități - ca venituri
și cheltuieli financiare.
 profitul se înregistrează cu cifre pozitive (fără paranteze), iar pierderea - cu semnul minus
(între paranteze).

D

Situația de profit și pierderi se întocmește potrivit unui formular unic aprobat de MF al RM.
În el se reflectă veniturile, cheltuielile și rezultatele din activitatea operațională și din alte activități,
profitul net (pierderea) în perioada de gestiune.

.M

Tabelul 2.2.

Situația de profit și pierderi conform Standardelor Naționale de Contabilitate

TE

ZA

Venituri din vânzări, total, din care:
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor
venituri din contracte de construcție
venituri din contracte de leasing
venituri din contracte de microfinanțare
alte venituri din vânzări
Costul vânzărilor, total din care:
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților
costuri aferente contractelor de construcție
costuri aferente contractelor de leasing
costuri aferente contractelor de microfinanțare
alte costuri aferente vânzărilor
Profit brut (pierdere brută)
Alte venituri din activitatea operațională
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea operațională

Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)
Venituri financiare, total, din care:
venituri din interese de participare
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate

010
011
012
013
014
015
016
020
021
022
023
024
025
026
030=rd.010 – rd.020
040
050
060
070
080 = rd.030 + rd.040
– rd.050 – rd.060 –
rd.070
090
091
092
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venituri din dobânzi:
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
venituri din alte investiții financiare pe termen lung
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe
termen lung și curente
venituri din ieșirea investițiilor financiare
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
Cheltuieli financiare, total, din care:

093
094
095
096

cheltuieli privind dobânzile
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe
termen lung și curente
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)
Venituri cu active imobilizate și excepționale
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit
(pierdere)
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)
Profit (pierdere) până la impozitare
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
Sursa: preluat din sursa [1.6]

101
102

097

ZA

.M

D

098
099
100

103
104
105
110=rd.090 – rd.100
120
130
140=120-130
150=rd.110 +rd.140
160=080+150
170
180=160-170

Deoarece pentru anul 2020 entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. încă nu a prezentat

Situațiile financiare, în continuare vom analiza tehnica de completare a Situației de profit și pierderi

TE

în baza materialelor entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. pentru anul 2019.
Tehnica întocmirii a „Situației de profit și pierderi” constă în completarea fiecărui rând în baza

rulajelor aferente conturilor de venituri și cheltuieli din clasele 6 și 7 ale planului de conturi contabile.

În procesul completării raportului nominalizat, rezultatele financiare pozitive se înregistrează cu cifre
obișnuite, fără paranteze, iar cele negative – cu paranteze.
La Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. în Situația de profit și pierderi informația cu privire la costul

vânzărilor se indică în rândul 020 „Costul vânzărilor” se reflectă valoarea contabilă a
produselor/mărfurilor vândute, costurilor serviciilor prestate/lucrărilor executate în cadrul activității
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operaționale a entității atribuite la cheltuieli și corelate cu veniturile înregistrate în rândul 010. Astfel
conform datelor contabile la postul respectiv s-a indicat suma de 5222536465 lei (anexa 2).
De asemenea, informația cu privire la costul vânzărilor a fost indicată și în anexa nr. 8 la
situațiile financiare și anume „Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după
natură”. Astfel în nota respectivă este prevăzut rândul 060 „Costul vânzărilor” în care se indică

D

aceleași date ca și în Situația de profit și pierderi din postura cu aceeași denumire.

În rândul 050 „Cheltuieli de distribuire” se reflectă cheltuielile aferente comercializării
produselor/mărfurilor, prestării de servicii și/sau executări de lucrări. La entitatea Î.M. „Rompetrol

412163571 lei (anexa 2).

.M

Moldova” S.A. pentru anul 2019 valoarea acestora conform datelor contabilității au constituit

Rândul 060 „Cheltuieli administrative” reflectă cheltuielile privind deservirea și gestiunea
entității în ansamblu, valoarea acestora fiind de 50678204 lei (anexa 2).

În postul 070 „Alte cheltuieli din activitatea operațională” sunt prezentate alte cheltuielile legate
de desfășurarea activității operaționale a entității. Astfel, la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.

ZA

pentru anul 2019 valoarea acestora conform datelor contabilității au constituit 31969688 lei (anexa 2).
Rândul 110 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” reflectă cheltuielile privind impozitul pe

venit, iar la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. pentru anul 2019 s-a sunt înregistrat suma de
8958571 lei (anexa 2). De asemenea, informația cu privire la Cheltuieli privind impozitul pe venit a
fost indicată și în anexa nr. 8 în rândul 150 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” în care se indică
aceleași date ca și în Situația de profit și pierderi din postura cu aceeași denumire.
Ultimul indicator prevăzut în Situația de profit și pierderi este rândul 120 „Profit net (pierdere

netă) al perioadei de gestiune” se indică rezultatul financiar după impozitare determinat ca diferența

TE

dintre profitul (pierderea) până la impozitare și cheltuielile privind impozitul pe venit prin relația:
rd.100 - rd.110 (50987297 – 8958571) – 42028726 lei (anexa 2). Acest indicator trebuie să coincidă
cu indicatorul respectiv rândului 360 din bilanț și rândului 160 din „Notă informativă privind
veniturile și cheltuielile clasificate după natură”, fapt ce se respectă la entitatea analizată. Astfel, la
entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. valoarea acestui indicator este în sumă de 42028726 lei
(anexa 2).

Tot odată, în situațiile financiare de tip vechi în „Notă informativă privind veniturile și

cheltuielile clasificate după natură” se cuprindea o informație mai amănunțită privind cheltuielile,
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astfel pentru perioada anului 2019 avem următoarele date (anexa 2):
Rândul 070 „Cheltuieli privind stocurile” – 6503625 lei;
Rândul 080 „Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii” – 89894010 lei;
Rândul 090 „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare

D

obligatorie de asistență medicală” – 28302294 lei;
Rândul 100 „Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate” – 17306366 lei;
Rândul 110 „Alte cheltuieli” – 352805168 lei;

Rândul 120 „Cheltuieli din alte activități” – 62107597 lei.

.M

În urma studiului efectuat asupra prezentării a cheltuielilor în situația de profit și pierderi în
cadrul entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. s-a constat că la entitatea în cauză se efectuează
conform reglementărilor în vigoare. Totodată este important a menționa că entitatea în cauză, prezintă
toate formele și formularele de raportare către instituțiilor de stat respective în termenii stabiliți de

TE

ZA

legislație.
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III. AUDITUL CHELTUIELELOR ÎN CADRUL Î.M.

„ROMPETROL MOLDOVA” S.A.
3.1. Planificarea auditului cheltuielilor
Înaintea acceptării auditării unui nou client, este necesar să fie colectate date despre clientul în

D

cauză pentru a determina caracterul admisibil al propunerii acestuia. În dependență de posibilitate se
analizează reputația acestuia în domeniul afacerilor, analizând relațiile cu auditorii precedenți. Drept
sursă de informații pot servi: juriștii locali, băncile, furnizorii și clienții. Informația cu privire la noul
client se utilizează pentru evaluarea riscului propriu și riscul controlului în baza cărora se elaborează

.M

planul de audit. Tot odată, auditorul acumulează date despre mărimea și organizarea entității, factorii
ce influențează asupra afacerii acestuia, condițiile de efectuare a controlului intern, sistemul privind
evidența contabilă și altele momente după necesitate.

Activitatea de audit implică un șir de momente speciale, care trebuie efectuate în anumite faze
și etape.

Tabelul 3.1.

ZA

Fazele și etapele activității de audit

Faze ale activității de
audit

Planificarea și definirea
unei metode de auditare

TE

Efectuarea testelor
mecanismelor de control și
a testelor substanțiale ale
operațiunilor
Efectuarea procedurilor
analitice și testelor detaliilor
soldurilor
Finalizarea auditului și
emiterea unui raport de
audit

Etape

• preplanificare;
• obținerea informațiilor de context;
• obținerea informațiilor privind obligațiile juridice ale clientului;
• efectuarea procedurilor analitice preliminare;
• fixarea pragului de semnificație și estimarea riscului de audit
acceptabil și a riscului inerent;
• înțelegerea controlului intern și estimarea riscului de control;
• întocmirea planului de audit general și a programului de audit
• efectuarea testelor mecanismelor de control;
• efectuarea testelor substanțiale ale operațiunilor;
• estimarea probabilității prezenței unor denaturări semnificative în
situațiile financiare.
• efectuarea procedurilor analitice;
• efectuarea testelor elementelor cheie;
• efectuarea testelor suplimentare ale detaliilor soldurilor.
• verificarea datoriilor condiționate;
• verificarea evenimentelor ulterioare;
• colectarea probelor finale;
• evaluarea rezultatelor;
• emiterea raportului de audit;
• comunicarea cu membrii comitetului de audit și cu managementul.

Sursa: Preluat de autor din sursa [4.10, pag. 25]
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Auditorul trebuie să-și planifice lucrul astfel ca procesul de audit să se efectueze cât mai efectiv
planificând procesul de petrecere a auditului. Firma de audit trebuie să țină cont de principiul
complexității, plenitudinii și optimizării. Planul general de audit este descrierea sferelor și metodelor
propuse spre efectuarea auditului. La întocmirea planului general, auditorul trebuie să țină cont de

1. cunoașterea businessului clientului;

D

astfel de probleme:

2. înțelegerea sistemei evidenței contabile și sistemul controlului intern;
3. riscul și semnificația;

.M

4. caracterul timpul petrecerii și volumul procedurilor de audit;

5. coordonarea, conducerea, observarea și controlul (atragerea în grupul auditorului și altor
specialiști).

Pentru ca misiunea de audit să fie îndeplinită în condiții de economicitate, eficiență, eficacitate
și la termenul convenit auditorul trebuie să planifice auditul ținând cont de careva condiții. Planificarea
auditului constă în elaborarea unei strategii generale și a unor programe detailate privind natura, sfera

ZA

de cuprindere și durata de realizare a auditului. Din aceste considerente activitatea de audit întrunește
câteva caracteristici (figura 3.1.)

raționalitatea, care presupune o evaluare logică a
obiectivelor stabilite și a îndeplinirii sarcinilor rezultate din
aceste obiective,

Caracteristicile

activități

anticiparea, se referă la planificarea realizării sarcinilor în
timp și la stabilirea priorităților în efectuarea acestor
sarcini,

TE

i de audit

coordonarea politicilor stabilite de către instituțiile de
audit cu auditurile realizate efectiv.
Figura 3.1. Caracteristicile activității de audit
Sursa: Elaborat de autor în baza [4.13]

Tot odată, activitatea de planificare a auditului urmărește realizarea unor obiective, prezentate

în figura 3.2.
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stabilirea modalităților de respectare de către auditor a
obligațiilor legale și a altor priorități ale auditului
Obiectivele

determinarea sferei atribuțiilor și rezultatelor previzibile ale
auditorilor;

planificării
activității

D

stabilirea modalităților de obținere și de analiză a probelor
de audit necesare îndeplinirii obiectivelor auditului;

de audit

.M

stabilirea resurselor necesare, a bugetului de timp și a
costurilor.
Figura 3.2. Obiectivele planificării activității de audit
Sursa: Elaborat de autor în baza [4.13]

S.N.C. „Cheltuieli” stipulează că recunoașterea cheltuielilor are loc doar „la respectarea
următoarelor criterii:

* există o certitudine întemeiată privind diminuarea beneficiilor economice ale entității;

ZA

* mărimea cheltuielilor poate fi evaluată în mod credibil” [1.8, pct. 6].
Dacă pentru orice tip cheltuieli suportate de entitate, cel puțin una dintre condițiile de mai sus

nu a fost îndeplinită, atunci cheltuielile înregistrate ar trebui să fie puse sub îndoială
Sursele de informații utilizate în auditul cheltuielilor pentru activități obișnuite sunt [4.14]:
reglementările normative și legislative;

reglementări interne privind planificarea, contabilizarea, și controlul cheltuielilor, adoptate

și aprobate de entitatea auditată;

TE

contractele încheiate,

documentele contabile primare,
registrele contabile,
situațiile financiare;
declarații și explicații ale conducerii entității auditate,
avizele experților,
rezultatele inspecțiilor organizațiilor de control,
documentele de lucru ale auditorului aferente unui audit recurent,
raportul anterior al auditorului.
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La auditul cheltuielilor se verifică conturile contabile, care reflectă în mod direct operațiunile
privind formarea cheltuielilor.
Pentru verificarea cheltuielilor, este necesar de pregătit un plan și un program de lucru. La
elaborarea planului general, auditorul ar trebui să ia în considerare următoarele:
control intern în general și în ceea ce privește cheltuielile;
 riscul și pragul de semnificație;

D

 cunoașterea activității entității auditate și impactul acesteia asupra sistemelor contabile și de

 natura, durata, domeniul de aplicare al procedurilor de audit;
 relevanța acestei secțiuni pentru audit;

.M

 impactul specificului activității asupra organizării evidenței cheltuielilor;

 existența auditului intern și funcțiile sale în legătură cu aceste operațiuni;
 necesitatea coordonării direcției, controlului actual al activității personalului de audit;
 forma și perioada furnizării raportului de audit.

Programul de audit poate fi pregătit sub formă de teste ale instrumentelor de control privind
gestiunea cheltuielilor, teste ale grupurilor de operațiuni ale segmentului respectiv, a soldurilor în

ZA

conturile legate de cheltuieli. Testele de control pentru evaluarea organizării și funcționării sistemului
de control în cadrul entității auditate în privința cheltuielilor se efectuează în legătură cu:
diviziunile structurale și persoanele autorizate să ia decizii cu privire la utilizarea activelor în

producție, pentru a determina necesitatea acestora ;

clasificarea aplicată și procedura de contabilizare a cheltuielilor suportate în desfășurarea

cheltuielilor;

sistemele de flux de lucru pentru operațiuni contabile în formarea costurilor și cheltuielilor;

TE

influența specificului producției asupra organizării și reflectării evidenței cheltuielilor;
proceduri aprobate și aplicate efectiv pentru monitorizarea respectării legislației, privind

evidența cheltuielilor. GH
De asemenea, elaborarea unui plan general de audit include următoarele:
a) selectarea membrilor echipei în funcție de specializarea și experiența acestora în sectorul de

activitate al entității auditate și luând în considerare gradul volumului lor de muncă, posibilele
incompatibilități, pentru a asigura integritatea, obiectivitatea și independența auditorilor;
b) distribuirea muncii între membrii echipei cu stabilirea timpului necesar implementării

acestora;
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c) identificarea modalităților de susținere a auditului de control intern;
d) cooperarea cu cenzorii și alți specialiști din cadrul organizației (avocați, specialiști în
informatică, ingineri etc.);
e) stabilirea procedurii de interacțiune cu conducerea organizației, inclusiv utilizarea registrelor
ședințelor organelor de conducere;

D

f) stabilirea unui termen limită pentru depunerea raportului de audit.

Planul general de audit nu este un document imuabil, el poate fi modificat pe parcursul lucrărilor
pentru îndeplinirea misiunii de audit, în timp ce activitatea de planificare este de natură dinamică.
Pentru a atinge obiectivele auditului, poate fi necesar să se facă modificări la planul inițial, care a fost
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pregătit pe baza informațiilor obținute în etapa preliminară, deoarece pot apărea noi întrebări, diverse
concluzii despre activitățile companiei, care nu erau inițial prevăzute, prin urmare, nu au fost luate în
considerare în elaborarea planului general de audit.

Auditorul trebuie să fie la curent cu faptul că la contabilizarea cheltuielilor, sunt întâlnite
următoarele erori tipice și încălcări.

1. Organizarea contabilității:

ZA

 politicile contabile nu dezvăluie dispoziții privind recunoașterea cheltuielilor în contabilitate,

evaluarea lucrărilor în curs de execuție, procedura de anulare și distribuire a cheltuielilor entității;
 nu există un program privind fluxul de lucru în departamentul contabil;
 nu există control asupra utilizării activelor antrenate în producere (performanța muncii,

furnizarea de servicii);

 nu se efectuează inventarierea patrimoniului înainte de pregătirea rapoartelor anuale.
2. Ținerea evidenței:

TE

 nerespectarea prevederilor politicilor contabile în înregistrarea cheltuielilor;
 formarea incorectă a costurilor privind prelucrarea materiilor prime;
 reflectarea cheltuielilor în contabilitate, nu în perioada la care se atribuie;
 neconcordanță între cheltuielile și veniturile entității auditate;
 determinarea incorectă a valorii serviciilor, produselor finite;
 înregistrarea cheltuielilor în lipsa documentelor care le confirmă;
 ignorarea contabilității analitice pe tipuri de produse (lucrări, servicii);
 includerea incorectă a cheltuielilor anticipate la cheltuielile curente ale perioadei de gestiune;
 includerea nejustificată în cheltuielilor aferente costurilor forței de muncă, deduceri pentru
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impozite;
 evaluarea incorectă a cheltuielilor rezultate în urma inventarierii;
 includerea nerezonabilă a unor costuri în componența producției;
 determinarea incorectă a valorii amortizării aferentă proprietății amortizabile.
Deficiențele semnificative identificate ca urmare a verificării cheltuielilor ar trebui reflectate în

D

documentele de lucru ale auditorului și prezentate conducătorului entității auditate. Auditorul trebuie
să își evalueze impactul asupra fiabilității situațiilor financiare.

Deci, planul de audit în ansamblul său, compus din planul general de audit și programele de
audit aferente, conține următoarele informații:

activitate, piața, concurența;

.M

1. Informații referitoare la prezentarea entității: denumire, sediu, codul fiscal, genul de
2. Informații financiar-contabile: principii contabile utilizate, particularitățile sistemului
contabil, programe informatice utilizate în contabilitate, situații financiare și bugete previzionate,
comparații pe mai mulți ani a situațiilor financiare întocmite și raportate;

3. Definirea misiunii: natura misiunii (certificarea situațiilor financiare, a conturilor

ZA

consolidate, a unor operațiuni specifice etc.), alți auditori, experți sau cenzori cu misiuni în entitate;
4. Sisteme și domenii semnificative: pragul de semnificație, funcții și conturi semnificative,

riscuri identificate, controale semnificative de efectuat de către auditori;
5. Orientarea programului de lucru: aprecierea controlului intern, lucrări deosebite de

efectuat, confirmări de obținut (din interiorul entității sau din afara acesteia), inventare de efectuat,
asistență de specialitate necesară (informatică, tehnică, etc.);
6. Componența echipei și bugetul necesar;

TE

7. Programarea lucrărilor: repartizarea pe oameni și în spațiu, lista raporturilor pe etape, lista

scrisorilor de confirmare cu precizarea datelor de primire și alte documente ce urmează a fi întocmite.
În concluzie putem spune că de etapa planificării misiunii de audit depinde foarte mult

efectuarea auditului cheltuielilor propriu-zis, din aceste considerente etapei în cauză trebuie acordată

o atenție deosebită.

3.2. Exercitarea auditului cheltuielilor

Cum s-a expus în capitolele precedente, cheltuielile entității sunt formate din cheltuieli privind:
- achiziționarea de materii prime, materiale, bunuri și alte bunuri;
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- prelucrarea stocurilor în scopul fabricării produselor, executării lucrărilor și prestării
serviciilor;
- vânzarea de produse și bunuri;
- remunerarea personalului;
- deservirea și gestiunea entității în ansamblu, etc.

D

Cheltuielile rezultate din desfășurarea activității sunt acceptate pentru contabilizare de obicei
într-o sumă calculată în termeni monetari, egală cu suma plății sau cu suma conturilor de plătit.

La formarea cheltuielile rezultate din desfășurarea activității, trebuie grupate în funcție de

- cheltuieli materiale;

.M

următoarele elemente:
- cheltuieli privind remunerarea forței de muncă;
- cheltuieli pentru nevoi sociale;
- amortizare;
- alte cheltuieli.

Respectiv, în cursul auditului cheltuielilor, trebuie rezolvate un complex de sarcini ca rezultat

ZA

al multitudinii surselor de formare a cheltuielilor.

Exercitarea auditului se numește etapa aplicării procedurilor de audit și evaluării rezultatelor. În

funcție de scopul auditului și de obiectivele stabilite în etapa de planificare, auditorul ar trebui să
efectueze teste pentru a obține probe de audit suficiente și adecvate care să susțină concluziile sale
legate de evidență a cheltuielilor.

În funcție de abordarea auditului, întregul proces se bazează pe:
teste de control concepute pentru a stabili dacă controalele cheie au funcționat eficient în

TE

sisteme / procese semnificative în perioada respectivă;
proceduri de fond care vizează detectarea denaturărilor în ceea ce privește clasele de

tranzacții, soldurile conturilor, descrierea și prezentarea situațiilor financiare utilizând teste detaliate
sau proceduri analitice.
Pe baza faptului că, în evaluarea preliminară a controalelor cheie, auditorul a constat că poate

avea încredere în ele, în timpul fazei de execuție, auditorul se concentrează pe efectuarea testelor de

control pentru a evalua eficacitatea acestor controale cheie în prevenirea, detectarea și corectarea

oricărei denaturări semnificative.
De obicei, testele de control sunt aplicate „controalelor cheie” identificate prin examinarea unui
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eșantion de tranzacții sau tranzacții care au trecut aceste controale. Auditorul decide câte tranzacții să
verifice pentru a obține suficiente dovezi. De obicei eșantionul minim este de 30, dar în unele situații
necesită mai mult de 100 de operații. Testele de control constau în:

Evaluarea rezultatelor testării
2

D

Aplicarea testelor de control pentru a evalua eficiența
controalelor-cheie pe parcursul perioadei auditate
1

Testarea prin proceduri de fond a
unui număr de tranzacții, solduri
3

.M

Figura 3.3. Esența testelor de control

Sursa: Preluat de autor din sursa [4.11, pag. 34]

În conformitate Legii contabilității și raportării financiare, toate tranzacțiile comerciale efectuate
de o entitate trebuie formalizate cu documente justificative. Principiul documentării cheltuielilor
determină sarcina auditorului - de a confirma existența documentelor justificative pentru înregistrarea
cheltuielilor, precum și de a verifica corectitudinea reflectării acestor operațiuni în contabilitate.

ZA

Înainte de începerea unui audit documentar, auditorul trebuie să studieze caracteristicile
organizaționale și tehnologice ale entității, specializarea, amploarea și structura fiecărui tip de
activitate de producție. Pe baza analizei politicilor contabile și a specificului activității, auditorul află
valabilitatea contabilității cheltuitelor și opțiunea contabilității consolidate a cheltuitelor utilizate în
practică.

Auditorul trebuie să stabilească fluxurile informaționale ale documentelor primare dar inițial,

aceste documente trebuie verificate sub aspectul următoarelor momente:
 toate înregistrările au documente legale;

TE

 dacă se întocmesc la timp și conțin toate elementele;
 verificarea documentelor cu regim special;
 modul cum sunt corectate erorile;
 dacă documentele aparțin entității auditate;
 dacă documentele centralizatoare cuprind operațiuni de aceeași natură și din aceeași perioadă

de gestiune;

 dacă bonurile de consum sunt aprobate de persoane împuternicite;
 dacă formularele sunt utilizate conform numerelor de ordin și seriilor.
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Conturi de
verificat

Se verifică dacă aceste cheltuieli
nu trebuie capitalizate în
valoarea activului

Chitanțe/ Bonuri de
casă

Jurnalul
încasărilor

Transferuri bancare

Factura
fiscală

Factură
fiscală

Registrul
Cartea
mare

Balanța de
verificare

TVA

.M

Jurnal procurări

Jurnalul vânzărilor

D

Conturile de cheltuieli cu
întreținere și reparații

Note de recepție și constatare de diferențe/ Intrări de
stocuri pe fișele de inventar

Figura 3.4. Fluxurile informaționale ale documentelor primare

ZA

Sursa: Preluat de autor din sursa [4.5, pag. 4]

Confirmând acuratețea înregistrării cheltuielilor, auditorul află valabilitatea atribuirii fiecărui

tip de cheltuieli, corectitudinea delimitării cheltuielilor pentru perioadele de gestiune și obiectele
contabile, conformitatea corespondențelor contabile din conturi cu actele normative. În același timp,
sunt studiate documentele de lucru care au fost deja formate de auditor la verificarea operațiunilor
pentru achiziții și cheltuieli, cu numerar, operațiuni de decontare. De asemenea, atunci când se
efectuează auditul operațiunilor de eliberare, expediere și vânzare a produselor, auditorul trebuie să

TE

respecte un echilibru rațional între costul colectării probelor de audit și utilitatea informațiilor
recuperate.

Procedurile analitice sunt unul dintre tipurile de proceduri de audit și constau în identificarea,

analiza și evaluarea relației dintre indicatorii financiari și economici ai entității economice auditate.
Aplicarea lor se bazează pe existența unei relații cauzale explicite între indicatorii analizați.
Metoda de aplicare a procedurilor analitice în auditul cheltuielilor implică alocarea a două

abordări bazate pe criteriul accesului la baza de informații:
- analiza relației dintre solduri și cifra de afaceri pentru conturile de cheltuieli;
- funcțional - analiza cheltuielilor.
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Verificarea cheltuielilor începe cu o revizuire generală a situațiilor financiare, rapoartelor finale,
adică se efectuează o verificare formală privind completarea și corectitudinea completării detaliilor,
absența erorilor în text și numere, o atenție specială este acordată corectitudinii formării balanței de
verificare.
Tot odată, auditul cheltuielilor nu poate efectuat fără verificarea elementelor de venit, deoarece

D

atât veniturile cât ți cheltuielile stau la baza constatării rezultatului financiar. Suma profitului net este
determinată prin deducerea din veniturile totale a sumei totale a cheltuielilor.

Spre deosebire de costurile de fabricație a produselor, cheltuielile nu depind de volumul de
producție și sunt definite ca fiind costuri fixe și nu sunt asociate cu tipuri specifice de produse sau

de producere.

.M

servicii vândute, de aceea este recomandabil să fie calculate pe perioade de timp și nu pe baza volumul
O entitate economică poate suporta cheltuieli chiar dacă nu a vândut nimic într-o anumită
perioadă. Din punct de vedere al reflectării lor în contabilitate și rapoarte, principala diferență între
cheltuielile perioadei și costul de producție este că cheltuielile perioadei nu sunt incluse în soldurile.
Această abordare a reflectării lor într-o economie de piață este dictată de principiile prudenței și

ZA

conformității.

Cheltuielile perioadei sunt indicatori ai situației activității financiare și economice, în timp ce

indicatorii costurilor de producție sunt incluși mai întâi în soldurile stocurilor și reflectați ca parte a
activelor unei entități economice în bilanț, și abia apoi devin un indicator a situației de profit și
pierdere.

La entitatea Î.M. „Rompetrol” S.A. o atenție deosebită este acordată verificării cheltuielilor

asociate cu vânzarea mărfurilor – deoarece constituie activitatea de bază. Aceste cheltuieli includ:

TE

salariile angajaților, deduceri din salariile angajaților, cheltuieli cu asigurarea proprietății,

cheltuieli de deplasare, amortizare și cheltuieli pentru întreținerea mijloacelor fixe utilizate și altele;
cheltuieli pentru ambalare, încărcare, livrare de bunuri la punctul de plecare; comisioanelor

(deducerilor) plătite vânzărilor și altor organizații intermediare; pentru utilități; privind întreținerea
spațiilor pentru depozitare în locurile de vânzare a acestora;
costurile privind studierea piețelor de desfacere și promovării produselor pe piață (costuri de

marketing), costurile dezvoltării și publicării produselor publicitare;
participarea la expoziții, târguri, costul eșantioanelor de bunuri transferate în conformitate cu

contracte, acorduri și alte documente direct cumpărătorilor sau organizațiilor intermediare gratuit și
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care nu sunt supuse returnării și alte cheltuieli similare.
De asemenea, auditorul acordă o atenție sporită verificării corectitudinii înregistrărilor contabile
și consistența Cărții Mari.
Utilizarea procedurilor analitice în auditul contabilității cheltuielilor se realizează „în
profunzime” a unuia sau altui element de cheltuieli.

1. Bilanțul;
2. Situația de profit și pierdere.

D

Sursele de informație pentru auditul cheltuielilor servesc:

Atât sursele de informații externe, cât și cele interne sunt utilizate pentru a verifica operațiunile
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pentru contabilizarea cheltuielilor.

Sursele externe de informații pot fi scrisori, mesaje de la terți (furnizori/cumpărători) despre
decontări cu entitatea auditată.

Sursele interne de informații pentru auditul contabilității cheltuielilor pot fi:
- politicile contabile;
- Planul de conturi;

ZA

- registre contabile pentru conturile 711, 712, 713,714, 715, 721, 722, 723, 731 ș.a.;
- Cartea mare;

- odine, regulamente interne, procese-verbale;
- contracte încheiate cu clienții și furnizorii;
- registrele de vânzări și procurări;

- documente contabile primare care reflectă operațiunile de cheltuieli;
- alte acte în dependență de specificul activității entității.

TE

Conform prevederilor I.S.A. 315 „Cunoașterea entității și mediului său și evaluarea riscurilor

de denaturare semnificativă” auditorul trebuie să primească informații adecvate la cererea
administrației entității, și în special:
 referitoare la operațiile economice și evenimentele perioadei expuse auditului, care

includ următoarele caracteristici:
- existența – auditorului trebuie să primească dovezi că toate operațiunile într-adevăr au avut

loc și că au la bază documente justificative;
- plenitudinea – auditorul trebuie să primească dovezi că toate operațiile sunt reflectate în

totalmente în registrele contabile;
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- măsurare – auditorul trebuie să primească dovezi că toate operațiile unt reflectate în
contabilitate cu precizie aritmetică, în primul rând această latură se referă la operațiile în valută străină;
- data încheierii exercițiului – auditorul trebuie să primească dovezi suficiente și relevante că
toate operațiile sunt reflectate în perioada corespunzătoare;

D

- clasificarea – auditorul trebuie să primească dovezi suficiente și relevante că toată informația
este corect clasificată;

 referitoare la soldurile conturilor de la sfârșitul perioadei – includ următoarele
caracteristici:

.M

- existența – auditorul trebuie să primească informație referitor la faptul că soldurile conturilor,
atât la începutul perioadei, cât și la sfârșitul perioadei, într-adevăr există;

- drepturi și obligații – auditorul trebuie să primească dovezi veridice despre faptul că entitatea
deține îndatoriri reale și nu fictive;

- plenitudinea – auditorul trebuie să primească dovezi referitoare la faptul că soldurile sunt
reflectate totalmente în contabilitate;

ZA

- evaluarea și repartizarea – auditorul trebuie să primească dovezi despre faptul că evaluarea

actuală a operațiunilor a fost reflectată corect;

 referitoare la reflectare și prezentare - include următoarele caracteristici:
- existența, drepturile și obligațiile – auditorul trebuie să primească dovezi despre faptul că

sumele aferente operațiunilor, reflectate în rapoartele financiare, într-adevăr există și întreprinderea
deține în totalitate drepturi și obligații asupra lor;

- plenitudinea – auditorul trebuie să primească dovezi despre faptul că toată informația care

TE

trebuie să fie prezentată referitoare la operațiunile aferente rezultatelor financiare și-au găsit
reflectarea în rapoartele financiare;
- clasificarea și nivelul de înțelegere – auditorul trebuie să primească informație referitor la

faptul că toate elementele aferente operațiunilor de determinare a rezultatelor financiare, în rapoartele
financiare sunt corect prezentate și clasificate, fiind reflectată toată informația despre ele, pentru
înțelesul investitorilor în activitatea financiară.
La efectuarea auditului cheltuielilor auditorul îndeplinește următoarele proceduri de audit:

observare, examinare, inventariere, confirmare, recalculare, evaluare sau proceduri analitice.
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Tabelul 3.2.
Etapele, baza informațională și procedurile de audit ale cheltuielilor
Baza informațională

Procedurile de audit

Examinarea corectitudinii
informației reflectate referitor
la conturile de cheltuieli, în
baza reflectării inițiale în
registre

factura fiscală, contracte,
ordine de casare, jurnal
vânzări, jurnal procurări,
bonul de comandă-chitanță,
extrase, etc.

Examinarea, recalcularea

Verificarea corectitudinii
reflectării operațiilor aferente
mișcărilor în conturile aferente
cheltuielilor

Jurnale-order corespunzătoare
conturilor, cartelele conturilor,
etc.

Examinarea, recalcularea,
observarea

Verificarea corectitudinii
reflectării soldurilor pe conturi
și prezentarea informației
referitoare la cheltuieli în
situațiile financiare

Jurnale-order, datele cărțiimari, situațiile financiare, etc.

Confirmarea, observarea,
examinarea, recalcularea

ZA

.M

D

Etapele auditului

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [2.11]

Analizând datele primite în procesul auditării, auditorul trebuie să evalueze erorile depistate și

nivelul de materialitate a îndatoririlor aferente operațiunilor de determinare a rezultatelor financiare,
să determine caracteristicile calitative și cantitative a acestora și să tragă concluzii despre veridicitatea
informației generate de operațiunile de încheiere a perioadei de gestiune prezentate în raportul
financiar.

La finalizarea fazei de exercitare, auditorul ar trebui să evalueze rezultatele auditului

TE

cheltuielilor și să raporteze problemele identificate conducerii entității. Acest lucru permite
auditorului să completeze probele de audit cu informații explicative de la cei responsabili și permite

conducerii să corecteze orice denaturări constatate.

3.3. Finisarea auditului cheltuielilor si prezentarea raportului de audit

La finalizarea etapei de executare a auditului, auditorul are sarcina de a evalua rezultatele

procedurilor de audit aplicate în vederea aprecierii:
 măsurii în care au fost realizate obiectivele stabilite la etapa de planificare;
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 suficienței, relevanței și credibilității probelor de audit acumulate în scopul susținerii
constatărilor și concluziilor de audit;
 impactului denaturărilor depistate asupra opiniei de audit.
O condiție esențială pentru formularea unei opinii de audit constă în aprecierea finală a
denaturărilor și neregularităților, care sunt semnificative pentru entitatea auditată.

D

În acest proces de evaluare auditorul are în vedere erorile necorectate, identificate prin testele
de detaliu și procedurile analitice. Aceste informații sunt agregate și apoi comparate cu nivelul
pragului de semnificație, estimat la etapa de planificare și ajustat ulterior.

Pragul de semnificație este considerat atât din punct de vedere individual, cât și la nivel global
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de rapoarte financiare. Când impactul erorilor, cumulat sau agregat, depășește pragul de semnificație
corespunzător, riscul ca rapoartele financiare să conțină erori semnificative crește. Dacă acest risc se
situează între limitele considerate acceptabile de către auditor pentru riscul de audit, auditorul poate
trece la formularea opiniei, susținută de probele de audit colectate. În situația inversă, când riscul ca
situațiile financiare să conțină erori semnificative depășește nivelul considerat ca acceptabil de către
auditor, acesta are opțiunea fie de a aplica proceduri suplimentare, fie de a convinge conducerea să

ZA

corecteze erorile descoperite, astfel încât riscul să poată fi redus la nivelul dorit de auditor.
Este necesar să se studieze diversele devieri sau erori de audit ce au fost identificate pe parcursul

auditului, precum și să fie studiate fiecare în parte. Acestea vor fi evaluate în comparație cu
următoarele tipuri de materialitate:
 eroarea cantitativă;

 materialitatea prin natura lor;
 materialitatea prin context.

TE

O eroare semnificativă cantitativă va fi relativ simplu de identificat, atunci când va fi evaluată

în comparație cu materialitatea generală a auditului. Cu toate acestea, evaluarea impactului erorilor
calitative este mai dificilă și necesită niveluri semnificative de aplicare a raționamentului profesional.
Alți factori ce trebuie examinați sunt impactul sau absența dezvăluirilor în situațiile financiare și

utilizarea tehnicilor de estimare. Se va efectua și o evaluare a rezultatelor testării controalelor interne,
pentru a se convinge că există niveluri adecvate de asigurări de audit. În cazul în care auditorul a
depistat existența unei erori semnificative, trebuie examinată necesitatea unei testări suplimentare.
Pentru a asigura exercitarea calitativă a auditului este necesar ca activitățile desfășurate de către

auditor să fie revizuite de către șeful echipei de audit și de către directorul de departament. Auditorul
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trebuie să comunice conducerii entității deficiențele și denaturările semnificative depistate și să
solicite corectarea acestora. Comunicarea constatărilor semnificative permite auditorului să obțină
explicații de la persoanele responsabile privind faptele constatate, pentru a completa probele de audit
și, totodată, să se asigure că conducerea entității înțelege problemele identificate în același mod.
Pentru a se conforma standardelor de raportare, Raportul de audit trebuie să corespundă unor
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cerințe (figura 3.5).

Claritate - Raportul de audit trebuie să fie expus clar, pentru a fi accesibil
destinatarilor. În cazul când se utilizează termeni tehnici, abrevieri sau
acronime, acestea vor fi definite detaliat într-un glosar separat.
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Exactitate - Raportul de audit trebuie să se bazeze pe probe suficiente și
adecvate. Prezentarea exactă înseamnă descrierea cu precizie a sferei de
aplicare a auditului, metodologiei, precum și a constatărilor și concluziilor.

Complexitate - Raportul de audit trebuie să includă toate informațiile pentru a
asigura înțelegerea problemelor și concluziilor raportate.
Obiectivitate – Conform ISA raportul de audit trebuie să fie scris într-o
manieră obiectivă și imparțială. Aceasta presupune evitarea tendinței de a
exagera sau de prezenta unilateral rezultatele auditului.

ZA

Cerințele
față de
raportul
de audit

Credibilitate - Raportul de audit trebuie să fie convingător și credibil.
Informațiile prezentate vor fi suficiente și relevante, pentru a convinge
utilizatorii acestora de realitatea constatărilor, rezonabilitatea concluziilor și
caracterul benefic al implementării recomandărilor. Opinia de audit este necesar
să fie susținută de probe, care să justifice concluziile auditului.

TE

Concizie – Raportul de audit trebuie să fie succint și să conțină numai aspectele
relevante scopului auditului, fără detalii nesemnificative, care îi pot afecta
claritatea și credibilitatea.
Competență – Raportul de audit trebuie întocmit în așa mod încât să reflecte
competența, profesionalismul auditorilor, precum și calitatea activității de audit
realizate.

Figura 3.5. Cerințele față de raportul de audit
Sursa: Preluat din sursa [4.11, pag. 47-48]

Etapa de raportare reprezintă etapa finală a efectuării auditului, care are ca scop formularea în

scris a unor concluzii asupra situațiilor financiare și patrimoniale ale entității auditate, care se
finalizează cu întocmirea Raportului de audit. În cadrul acestei etape auditorul trebuie să țină cont de
următoarele aspecte:
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- caracteristicile pe care trebuie să le conțină un Raport de audit pentru a respecta standardele
de raportare;
- conținutul Raportului de audit, inclusiv al constatărilor, recomandărilor și opiniilor.
Raportul de audit este structurat în următoarele elemente:
 Introducere;
 Prezentarea generală;
 Constatări, concluzii și recomandări;
 Semnătură și dată.

.M

 Opinie de audit;

D

 Titlu;

Probele și informațiile culese trebuie să permită auditorului financiar exprimarea unei opinii
asupra situațiilor financiare în sensul că au fost sau nu elaborate conform principiilor și regulilor
contabile general acceptate, în sensul că aceste situații financiare sunt sau nu sunt conforme cu
reglementările legale. Opinia exprimată în raportul de audit poate fi de patru feluri:
1. Opinie fără rezerve – este exprimată atunci când auditorul financiar, prin elementele

ZA

probante obținute în decursul misiunii sale, a ajuns la concluzia că situațiile financiare, datele
semnificative din acestea au fost stabilite în conformitate cu normele legale. Această opinie fără
rezerve semnifică, practic, faptul că situațiile financiare, sub toate aspectele, prezintă imaginea fidelă,
clară și completă a patrimoniului și are rezultatelor obținute. Dacă auditorul financiar are de făcut
observații sau recomandări, acestea se înscriu într-un paragraf separat sau într-o anexă la raport,
precizându-se faptul că nu reprezintă o rezervă.

2. Opinia cu rezervă sau rezerve – constată unele inexactități, nereguli, pe care conducerea
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întreprinderii nu le-a corectat în timpul auditării. Aceste inexactități nu sunt suficient de importante
pentru a aprecia că situațiile financiare nu au o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului și
ale rezultatului. Totuși, aceste rezerve, cum ar fi supraevaluarea sau subevaluarea unor costuri din
bilanț, calcularea eronată a amortizării sau a rezultatului, insuficient aprovizionate, etc. trebuie
menționate clar și motivate cu aceste rezerve.
3. Opinia defavorabilă sau dezacordul cu conducerea firmei, care refuză aplicarea unor

principii și procedee, nu acceptă solicitarea de confirmări directe de la terți sau bănci, nu pune la
dispoziția auditorului financiar informațiile solicitate. În acest caz, dezacordurile cu conducerea firmei
sunt semnificative și au o incidență importantă asupra situațiilor financiare, care devin incomplete
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și nesincere.
În raportul de audit adresat acționarilor, trebuie să se scrie amănunțit aceste delimitări,
dezacorduri și incertitudini.
4. Raportul auditorului financiar în imposibilitate de a exprima o opinie sau limitarea
lucrărilor de audit. Exemplu: Contractul de audit financiar s-a semnat după efectuarea inventarului,

D

registrele contabile prezintă greșeli, control/audit intern inexistent, deci auditorul financiar nu este în
măsură să exprime o anumită opinie asupra situațiilor financiare, având obligația să descrie clar toate
motivele care justifică această imposibilitate de exprimare a unei opinii.

La entitatea I.M. „Rompetrol Moldova” S.A. pentru perioada analizată a fost efectuat auditul

.M

situațiilor financiare consolidate, iar în raportul de audit se conțin mai multe capitole legate de
cheltuieli (anexa 28, pag. 50-53).

În opinia auditorilor, situațiile financiare oferă o imagine fidelă și justă a poziției financiare a
Societății la data de 31 decembrie 2019, ca și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie ale

TE

ZA

acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la această data.
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CONCLUZII
În procesul activităților economice și financiare, subiecții, ghidați de ideea creșterii eficienței
economice, prosperității și dezvoltării, suportă o mare varietate de venituri și cheltuieli asociate
consumului și utilizării factorilor de producție: natură, muncă, capital și informații.
Impactul semnificativ și direct al cheltuielilor asupra rezultatului activităților economice și

D

financiare și a profitabilității entității necesită un control și o contabilizare cât mai adecvată a acestora
pentru a asigura solvabilitatea și continuitatea activității. În acest context, se poate observa că
cheltuielile sunt unul dintre elementele principale ale contabilității entității.

Din aceste motive, cercetările efectuate de autor în această lucrare au vizat un studiu multilateral

.M

al contabilității cheltuielilor privind activitatea operațională și din alte activități din cadrul entității,
atât în conformitate cu S.N.C., cât și în practica internațională și a aspectelor ce vizează activitatea de
audit privind cheltuielile.

În urma studiului efectuat în baza materialelor practice și teoretice, putem face următoarele
concluzii:

 Cheltuielile sunt elemente contabile care sunt legate direct de determinarea rezultatului

ZA

activității financiar - economice a entității.

 Normele contabile actuale prevăd clasificarea cheltuielilor numai după tipul de activitate,

definind o natură condițională, drept urmare, subiecții au dificultăți în calcularea indicatorilor
financiari și fiscali.

 Importanța și fiabilitatea informațiilor despre elementele de cheltuieli din situațiile financiare

depinde în mare măsură de procedurile și metodele de contabilitate a acestora stabilite în politicile
contabile a entității, precum și de înregistrarea documentară, reflectarea în registre și conturi contabile

TE

și a generalizării acestora.

 Criteriile și condițiile specifice de recunoaștere și evaluare a cheltuielilor stabilite în normele

contabile naționale nu sunt pe deplin conforme cu cerințele internaționale, dar, spre deosebire de
practica internațională, normele naționale oferă un standard separat pentru cheltuieli.
 Noile reglementări S.N.C. și alte reglementări contabile elaborate de grupurile de lucru

înființate în cadrul M.F. au un conținut care este în linii generale corespund cu Directivele U.E. și
S.I.R.F. În același timp, la elaborarea acestor reglementări, au fost luate în considerare cerințele
legislației autohtone și nivelul actual de dezvoltare economică a entităților locale.
 S.N.C. noi și alte reglementări contabile sunt obligatorii pentru entitățile care mențin
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contabilitatea conform procedeului – dubla înregistrare, cu excepția organizațiilor care utilizează
I.F.R.S. și entitățile publice;
 În ultimii ani se observă o tendință de aliniere a reglementărilor contabile și fiscale naționale.
În această ordine de idei în scopul perfecționării contabilității cheltuielilor, se recomandă
următoarele:
recunoașterii și evaluării veniturilor;

D

- specificarea modului de aplicare a conceptelor și principiilor contabile fundamentale în cazul
- concretizarea condițiilor de utilizare a metodei prestării efective și a metodei procentului de
finalizare la contabilizarea veniturilor;

.M

Contabilitate financiară la entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. gestionează informațiile
necesare întocmirii situațiilor financiare și se bazează pe înregistrarea operațiunilor economice din
cadrul entității în conturile contabile corespunzătoare.

La entitatea Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A. se utilizează documente primare, registre
contabilitate, situații financiare conform unor formulare unice aprobate de M.F. din R.M., tipice
pentru toate entitățile economice, precum și documente de uz intern, tipice doar pentru această entitate.

ZA

Contabilitatea cheltuielilor se efectuează pe elemente de bilanț separate și se reflectă la sfârșitul

perioadei de gestiune în situația de profit și pierdere în funcție de tipul de activitate. Venitul impozabil
din perioada de gestiune, corectat prin ajustări la venituri și cheltuieli, precum și calculul cheltuielilor
privind impozitul pe venit, se reflectă în „Declarația cu privire la impozitul pe venit”, care se
întocmește și se prezintă în baza legislației în vigoare.
În urma studiului efectuat la elaborarea tezei autorul poate menționa că la contabilizarea

cheltuielilor entității: în procesul de ținere a contabilității cheltuielilor aferente desfășurării activității

TE

se ține cont de legislația în vigoare în special de actele legislative și normative precizate în bibliografia
prezentei lucrări; documentele primare aferente cheltuielilor se întocmesc zilnic la momentul

efectuării operațiunilor; controlul asupra corectitudinii perfectării documentelor cu privire la
cheltuielile aferente activității desfășurate, completitudinea și promptitudinea înregistrării și
prezentarea informației la sfârșitul perioadei de gestiune în situațiile financiare;
Opinia auditorilor conform raportului de audit constituie una fără rezerve, fapt care indică

corectitudinea evidenței contabile în cadrul entității Î.M. „Rompetrol Moldova” S.A.
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