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INFORMA IILE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE
PREZENTATE ÎN SITUA IILE FINANCIARE ANUALE

Marius Gust1

Laura P noiu2

Rezumat: Studiul urm re te s eviden ieze o serie de aspecte privind recuno terea, evaluarea i
prezentarea informa iilor referitoare la imobiliz rile financiare i reflectarea acestora în contabilitate. În
acest sens, s-a urm rit o prezentare a calculului, constituirii i regulariz rii ajust rilor ce pot afecta
imobiliz rile financiare dar i a modului în care înregistr rile din contabilitate pot influen a pozi ia
financiar i performan a societ ii. De i variantele de contabilizare a deprecierii activelor, respectiv
varianta româneasc i varianta interna ional sunt diferite, informa iile prezentate în situa iile financiare
anuale sunt acelea i, imobiliz rile fiind prezentate la valoarea lor just . Problematica abordat în prezentul
articol este una vast i deschide noi perspective cercet rii tiin ifice.

Cuvinte cheie: instrumente financiare, ac iuni, ajust ri, valoare just , pierdere de valoare

Clasificarea JEL: G23, M41

1. Introducere
Economia contemporan ne oblig s identific m cele mai bune solu ii de finan are

sau de investi ii. Indiferent de calitatea noastr de persoan fizic sau juridic va trebui ca,
permanent, s c ut m oportunit ile cele mai bune atât din punctul de vedere al costurilor,
cât i al drepturilor i obliga iilor ce ne vor reveni ulterior.

Societ ile comerciale sunt interesate s identifice cele mai bune solu ii de finan are a
activit ii, dar i de investi ie. În m sura în care sumele investite au în vedere active
financiare i un orizont de timp lung, atunci investi iile se vor reflecta în categoria de
imobiliz ri financiare. Decizia de a achizi iona instrumente financiare poate avea ca
fundament ob inerea unor câ tiguri ca urmare a diferen elor de pre înregistrate între
momentul cump r rii i cel al vânz rii ulterioare, încasarea eventualelor dividende sau
de inerea unei p r i din capitalul social în raport de interesele societ ii. Întrucât valoarea
unui instrument financiar nu r mâne constant pe pia ca urmare a ac iunii atât a unor
factori obiectivi, de natur macro sau microeconomic , dar i a unor factori subiectivi se
pune problema reflect rii în situa iile financiare a valorii reale, juste pentru ca deciziile
managementului societ ii, dar i ale celorlal i stakeholderi (ac ionari, clien i, furnizori,
creditori, etc) s fie cele necesare i oportune.

2. Metoda de cercetare
Pentru realizarea lucr rii am folosit ca metod de cercetare metoda calitativ ,

respectiv observa ia care a urm rit culegerea on-line a informa iilor privind evolu ia
pre ului instrumenelor financiare tranzac ionate la Bursa de Valori Bucure ti, dar i analiza
documentelor publicate în domeniul contabil i al pie ei de capital.

Ipoteza de la care am plecat în realizarea studiului a fost aceea c pre ul
imobiliz rilor financiare poate oscila atât în sensul cre terii, cât i al sc derii, dar situa iile
financiare anuale care furnizeaz informa ii privind valoarea activelor trebuie s reflecte
imaginea „fidel ” a acestora.
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3. Abord ri teoretice privind imobiliz rile financiare
Economia modern are evolu ii atât de contradictorii, încât nevoia de investi ii se

resimte din ce în ce mai acut. Societ ile comerciale au posibilitatea de a realiza investi ii
într-o varietate de active. În m sura în care investi iile realizate vizeaz un termen lung i
au în vedere active financiare, atunci ele vor fi înregistrate în categoria imobiliz rilor
financiare. Imobiliz rile financiare cuprind ac iunile de inute la entit ile afiliate,
împrumuturile acordate entit ilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate
entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare, alte investi ii
de inute ca imobiliz ri, alte împrumuturi. (ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru
aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene).

În viziunea standardelor interna ionale de contabilitate (IFRS) un instrument
financiar reprezint un contract care d na tere, în acela i timp, unui activ financiar,
pentru o întreprindere, i unei datorii financiare sau unui instrument de capitaluri
proprii, pentru o alt întreprindere. Sfera de cuprindere a instrumentelor financiare este
una mai larg , în sensul în care au în vedere atât instrumente specifice pie ei de capital
(ac iuni, obliga iuni, titluri de participare, contracte derivate, etc), cât i instrumente
specifice pie ei monetare. În ceea ce prive te instrumentele specifice pie ei de capital,
literatura de specialitate identific cel pu in urm toarele dou categorii:

instrumente financiare primare, emise pentru mobilizarea capitalurilor proprii sau
pentru atragerea capitalurilor de împrumut (ac iuni, obliga iuni, titluri de stat, etc.);

instrumente financiare secundare (derivate), care reprezint tranzac ii la termen
standardizate care confer de in torului anumite drepturi viitoare privind tranzac ionarea
activului suport (Ene, 2010, p.55)

Investi ia în active financiare de natura instrumentelor financiare ridic o serie de
întreb ri care vizeaz modul de evaluare al acestora la finele anului sau ori de câte ori acest
lucru este necesar sau cerut.

În momentul achizi ion rii unui instrument financiar, înregistrarea în contabilitate a
valorii acestuia se face la pre ul de achizi ie, care, în cazul instrumentelor financiare
tranzac ionate pe o pia organizat , corespunde pre ului de pia .

Potrivit normei contabile interna ionale, IAS 39 Instrumente financiare:
recunoa tere i evaluare, evaluarea ini ial a activelor financiare i a datoriilor
financiare se bazeaz pe costul istoric egal cu valoarea just a contrapartidei date sau
primite. Ulterior evalu rii ini iale, activele financiare se evalueaz la valoarea just , cu
excep ia investi iilor de inute pân la scaden , evaluate la costul amortizat folosind
metoda ratei dobânzii efective. Activele a c ror valoare just nu poate fi estimat credibil
sunt evaluate la costul ini ial.

Testarea la depreciere a imobiliz rilor financiare se efectueaz la finele fiec rui an,
cu ocazia inventarierii activelor. Pentru constatarea m rimii deprecierii se compar
valoarea just cu valoarea înregistrat în contabilitate. Potrivit principiului pruden ei în
întocmirea situa iilor financiare, cre terea pre ului instrumentului financiar în raport cu
pre ul de achizi ie nu se înregistreaz . Minusul constatat se înregistreaz ca o pierdere de
valoare.

În încercarea de a eviden ia concret aspectele mai sus men ionate, ne vom opri în
studiul nostru asupra ac iunilor, deoarece acestea sunt cele mai folosite instrumente
financiare folosite în procesul investi ional.

Ac iunea (eg. share/stock) reprezint un titlu financiar negociabil ce confer
de in torului pozi ia de proprietar colectiv asupra propriet ii indivizibile a societ ii
emitente.

În România, tranzac ionarea ac iunilor se realizeaz la Bursa de Valori Bucure ti
(BVB). Din 1995, anul redeschiderii activit ii bursiere, pân în prezent, evolu ia activit ii
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nu a fost întotdeauna favorabil , înregistrându-se atât cre teri, cât i sc deri. Privit
evolutiv, din punctul de vedere al num rului de emiten i de ac iuni, activitatea bursier este
prezentat în tabelul nr. 1.

Tabel nr. 1. Evolu ia pie ei ac iunilor la BVB

1995 5 42.761 250.000,00 50.000,00 25.900.000,00 9
1996 84 1.141.648 1.520.000,00 18.095,24 23.100.000,00 17
1997 207 593.893.605 194.590.000,00 940.048,31 505.600.000,00 76
1998 255 986.804.827 184.650.000,00 724.117,65 392.200.000,00 126
1999 253 1.057.558.616 138.915.000,00 549.071,15 572.500.000,00 127
2000 251 1.806.587.265 184.292.000,00 734.231,08 1.072.800.000,00 114
2001 247 2.277.454.017 381.277.000,00 1.543.631,58 3.857.300.000,00 65
2002 247 4.085.123.289 709.800.000,00 2.873.684,21 9.158.000.000,00 65
2003 241 4.106.381.895 1.006.271.130,00 4.175.398,88 12.186.600.000,00 62
2004 253 13.007.587.776 2.415.043.850,00 9.545.627,87 34.147.400.000,00 60
2005 247 16.934.865.957 7.809.734.451,60 31.618.358,10 56.065.586.984,76 64
2006 248 13.677.505.261 9.894.294.096,72 39.896.347,16 73.341.789.545,86 58
2007 250 14.234.962.355 13.802.680.643,77 55.210.722,58 85.962.389.148,60 59
2008 250 12.847.992.164 6.950.399.787,38 27.801.599,15 45.701.492.618,85 68
2009 250 14.431.359.301 5.092.691.411,02 20.370.765,64 80.074.496.089,64 69
2010 255 13.339.282.639 5.600.619.918,35 21.963.215,37 102.442.620.945,15 74
2011 255 16.623.747.907 9.936.957.504,54 38.968.460,80 70.782.200.350,27 79
2012 250 12.533.192.975 7.436.052.589,07 29.744.210,36 97.720.863.603,03 79

Ianuarie
2013

22 1.009.533.188 565.864.487,26 25.721.113,06 102.539.570.365,64 79

Sursa: http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/GeneralStatistics.aspx

La o analiz simplist , am putea spune c situa ia nu este una favorabil , i totu i
aprecierea calit ii activit ii de tranzac ionare trebuie s in seama nu numai de num rul
de societ i emitente tranzac ionate, ci i de calitatea activit ii apreciat prin prisma
capitaliz rii bursiere i a valorii de tranzac ionare. Datele prezentate în tabelul nr.1
eviden iaz c valoarea tranzac iilor derulate la B.V.B a fost una cu trend cresc tor pân în
anul 2007. Situa ia perioadei 2008-2012 este una care reflect nu numai situa ia economic
a României ci i pe cea a economiei mondiale, criza economic resim indu-se, cum este i
firesc, i la nivelul BVB.

Aprecierea activit ii bursiere i a tranzac iilor realizate cu ac iuni eviden iaz
posibilitatea pe care o au emiten ii de a accede pe o pia reglementat în raport de o serie
de criterii cantitative (valoarea capitalurilor proprii, nivelul capitaliz rii bursiere, dispersia
ac iunilor în rîndul publicului) i calitative (perspective de dezvoltare, profit). Emiten ii
români pot fi admi i la tranzac ionare, în cazul instrumentului financiar – ac iuni, la trei
categorii în sectorul Titluri de capital. Admiterea în sectorul Titluri de capital este
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reglementat de Codul Bursei de Valori Bucure ti, care stipuleaz condi iile generale i
specifice ce trebuie îndeplinite pentru a fi admis la cot .

În prezent, situa ia emiten ilor în sectorul Titluri de capital este prezentat în tabelul
nr. 2.

Tabel nr. 2. Structura emiten ilor de ac iuni la BVB

Entit i Num r
77, din careEntit i din România

25 categoria I 51 categoria a II 1 categoria III
Emitent

Interna ionale 1 - emitent Erste Group Bank AG
Sursa: http://www.bvb.ro/Companies/QShares.aspx

Activitatea bursier din România r mâne, a adar, atractiv mai mult pentru emiten ii
români i mai pu in pentru cei str ini, pia a nefiind înc suficient de interesant pentru
ace tia.

4. Reflectarea informa iilor financiare privind valoarea just a ac iunilor
Investitorii urm resc permanent evolu ia pre ului instrumentelor financiare

cump rate, fie prin intermediul bursei, dac titlul este cotat, fie prin analiza pre ului
instrumentelor financiare emise de societ i cotate ce fac parte din acela i sector de
activitate. Prin comparare cu pre ul de achizi ie, valoarea just poate fi mai mare, mai mic
sau egal cu pre ul de achizi ie (valoarea contabil ).

În situa ia în care la finele perioadei valoarea just este inferioar valorii contabile,
societatea constat o depreciere a titlurilor respective.

Exemplu de înregistrare a deprecierii în România (Lu ,2005, p. 212):
S-au cump rat 1000 de ac iuni “X” la cota ia de 10,50 lei/ac iune, la data de 3

martie anul N. La data de 30 iunie, la închiderea situa iilor financiare pe primul semestru,
cota ia titlurilor era de 10,30 lei/ac iune.

Dac deprecierea este considerat reversibil , atunci întreprinderea înregistreaz
minusul de valoare constituind ajust ri pentru deprecierea activelor fixe-active financiare.

Se presupune îns c sc derea cotei de pia este temporar i c dup anun area
rezultatelor financiare la societatea ”X” pe primul semestru, ea va reveni la cote
superioare cota iei de la cump rare.

Cump rarea titlurilor de valoare:
261 = 5121 10.500

„Ac iuni de inute la entit ile afiliate” „Conturi la b nci în lei”

Constituirea ajust rii pentru sc derea valorii titlurilor:
10,5-10,3 = 0,2 lei/ac iune
1000 titluri cump rate x 0,2 lei / pe ac iune = 200 lei
Deprecierea este reversibil i se constituie ajust ri pe seama conturilor de cheltuieli

financiare.
6863 = 2961 200

„Cheltuieli financiare privind
ajust rile pentru pierderea de

valoare a imobiliz rilor financiare”

„Ajust ri pentru pierderea de
valoare a ac iunilor de inute la

entit ie afiliate”
În cazul în care cota ia revine la un curs de 10,40 lei/ac iune, f r a atinge nivelul de

la momentul cump r rii, ajustarea constituit se diminueaz corespunz tor.
10,50 lei/act. – 10,40 lei/ act.= 0,10 lei
1000 titluri cump rate x 0,10 lei /ac iune = 100 lei
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Diminuarea ajust rii constituite:

2961 = 7863 100
„Ajust ri pentru pierderea de

valoare a ac iunilor de inute la
entit ie afiliate”

„Venituri financiare din ajust ri pentru
pierderea de valoare a imobiliz rilor

financiare”
În cazul în care cota ia revine i chiar dep e te nivelul din data de 3 martie,

ajustarea constituit se anuleaz prin reluarea la venituri.

2961 = 7863 200
„Ajust ri pentru pierderea de

valoare a ac iunilor de inute la
entit ie afiliate”

„Veniturii financiare din ajust ri
pentru pierderea de valoare a

imobiliz rilor financiare”financiare”

Pentru cre terile de valoare datorate cre terii cota iei titlurilor nu se fac înregistr ri
contabile. Ele vor fi puse în eviden numai în situa ia vânz rii titlurilor prin apari ia unui
profit din activit i financiare.

Potrivit normei IAS 36 “Deprecierea activelor” un activ financiar este considerat
depreciat în cazul în care valoarea lui de înregistrare este mai mare decât valoarea
recuperabil estimat a acestuia.

În conformitate cu reglement rile contabile interna ionale deprecierea imobiliz rilor
financiare este recunoscut drept o pierdere de valoare i se înregistreaz ca o cheltuial
cu pierderea de valoare în coresponden direct cu activul depreciat. Ulterior, dac
imobilizarea financiar se apreciaz (cre tere de valoare), se recunoa te un venit
financiar în coresponden direct cu activul financiar.

Dac întreprinderea constat deprecierea activelor financiare, valoarea contabil a
activului trebuie redus la valoarea recuperabil estimat a acestuia fie direct, fie prin
utilizarea unui cont de reduceri de valoare. Valoarea pierderii trebuie inclus în rezultatul
financiar al perioadei.

O societate trebuie s evalueze la data fiec rui bilan dac exist o dovad obiectiv c
un activ financiar sau un grup de active ar putea fi considerate deteriorate. În cazul în care
exist o astfel de dovad , societatea trebuie s estimeze valoarea recuperabil a activului
respectiv sau a grupului de active i s recunoasc orice pierdere din depreciere, astfel:

- pentru activele financiare înregistrate la costul amortizat, valoarea pierderii
reprezint diferen a dintre valoarea contabil a activului i valoarea prezent a fluxurilor de
numerar a teptate, actualizat la rata ini ial a dobânzii efective a instrumentului financiar
(valoarea recuperabil );

- pentru activele financiare reevaluate la valoarea just , valoarea pierderii ce a fost
recunoscut trebuie scoas din capitalurile proprii i recunoscut în profitul net sau
pierderea net aferent perioadei. Valoarea pierderii reprezint diferen a dintre costul
acestuia de achizi ie i valoarea just curent , mai pu in orice pierdere rezultat din
deprecierea activului respectiv recunoscut anterior în profitul net sau pierderea net .

Dovada obiectiv c un activ financiar sau un grup de active este depreciat sau
imposibil de recuperat include informa ii cu privire la:

- dificultatea financiar semnificativ a emitentului;
- înc lcarea efectiv a contractului, de exemplu neîndeplinirea obliga iei de plat a

dobânzii sau principalului;
- acordarea de c tre creditor debitorului, din motive economice sau legate de

dificultatea financiar a debitorului, a unei concesii pe care creditorul nu ar fi avut-o în
vedere în alte condi ii;

- probabilitatea ridicat de faliment sau de o alt reorganizare financiar a
emitentului;
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- recunoa terea unei pierderi din depreciere (sc derea valorii), generat de activul
respectiv într-o perioad de raportare financiar anterioar ;

- dispari ia unei pie e active pentru activul financiar respectiv;
- un model istoric de recuperare a crean elor, ce indic faptul c nu va fi încasat

întreaga valoare nominal a portofoliului.
Ca tehnic de anulare a deprecierii activelor financiare, pierderea din deprecierea de

valoare este anulat , fie majorând valoarea activului, fie diminuând contul de reducere de
valoare, coresponden a fiind asigurat prin afectarea contului de rezultat financiar al
perioadei.

Contul de reducere de valoare pentru ara noastr poate fi contul de ajustare pentru
deprecierea activelor.

Potrivit IFRS, nu se opereaz cu conturi de ajustare pentru deprecierea activelor, ci
conturi „allowance account”, care au rolul de a reduce valoarea activelor în bilan .

Aceast diminuare / anulare a deprecierii de valoare nu trebuie s conduc la un cost
amortizabil curent mai mare decât valoarea care ar fi fost ob inut , dac respectivul activ
nu ar fi fost depreciat.

Pe plan interna ional conform normelor IFRS, este prev zut constatarea pierderii de
valoare la toate categoriile de active. Pierderea de valoare în viziunea standardelor
interna ionale este recunoscut ca o cheltuial a perioadei i diminueaz direct valoarea
contabil a activului. Practic, aceast abordare mai „erodeaz ” pu in „temelia” solid a
prezent rii activelor la costul istoric. Implica iile sunt îns mult mai complexe. De
exemplu, cu ajutorul ajust rilor de depreciere se poate ine o eviden separat (pân la un
anumit punct) a „costului istoric” i a „ valorilor de pia ” ale activelor, cu posibilitatea
„revenirii” la origini în orice moment.

Practica interna ional de constatare a diminu rii valorii activelor comparativ cu
practica din ara noastr implic variante diferite de contabilizare a deprecierii.

Cele dou posibilit i de înregistrare a deprecierii activelor sunt prezentate în tabelul
urm tor:

Tabel nr. 3. Variante de înregistrare a deprecierii activelor

Varianta româneasc (actual ) Varianta interna ional

Înregistrarea diminu rii valorii activului:

„Cheltuieli cu ajust ri
pentru deprecierea
activelor”

=„Ajust ri pentru
deprecierea activelor”

„Cheltuieli
pentru
deprecierea
activelor”

= „Conturi pentru
active”

Înregistrarea anul rii deprecierii de valoare:

„Ajust ri pentru
deprecierea activelor”

= „Venituri din ajust ri
pentru deprecierea
activelor”

„Conturi pentru
active”

= „Venituri pentru
deprecierea activelor”

În ambele variante, în contul de profit i pierdere este recunoscut o cheltuial
nerealizabil poten ial , atunci când valoarea realizabil este mai mic decât cea contabil .
Pierderea de valoare este poten ial pentru c activul nu a fost înc vândut, consumat ori
cedat. Nu se recunosc îns „câ tigurile poten iale” care rezult atunci când valoarea
realizabil dep e te valoarea contabil (principiul pruden ei).

Distinc ia între cele dou variante const în faptul c în varianta interna ional , în
rezultatul exerci iului nu este recunoscut un venit „necesar”, pentru anularea unei cheltuieli
anterioare, ci se storneaz înregistrarea ini ial . Astfel, calculul indicatorilor de
profitabilitate va genera alte valori. Mai mult, activul va fi prezentat i în bilan i în



35

eviden ele primare la valoarea realizabil , iar trecerea ulterioar pe cheltuieli se va face
inând cont de aceast nou valoare.

Concluzii
Politica contabil a societ ii referitoare la ajustari are influen asupra rezultatului

exerci iului financiar i, implicit, asupra impozitului pe profit prin impactul deprecierii de
valoare reversibil recunoscut drept cheltuial a perioadei în m sura în care aceasta este
deductibil fiscal.

De i într-o contabilitate de angajament principiile i normele contabile accept
înregistrarea deprecierii activelor, în totalitate, conducând în felul acesta la o „imagine
fidel ” a situa iei entit ii, fiscalitatea impune reguli restrictive pentru deductibilitatea
ajustarilor pentru depreciere. Din p cate, în rile în care contabilitatea este conectat la
fiscalitate, societ ile comerciale urm resc prin constituirea ajustarilor numai avantajele
fiscale i nu cerin ele reflect rii unei „imagini fidele”. Analizând ajust rile pentru
depreciere doar prin prisma regulii fiscale, acestea fiind nedeductibile societ ile renun ând
la mecanismul ajustarilor vor ob ine un capital fix în active deformat, departe de adev rul
contabil.
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