TABLOUL FLUXURILOR DE NUMERAR
( IAS 7 )1
A. Obiectiv :
Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul
mişcărilor de numerar şi echivalente de numerar ale unei entităţi, prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar,
clasificând fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activităţi de exploatare, investiţie şi finanţare.
Informaţiile referitoare la fluxurile de numerar ale unei entităţi sunt utile pentru utilizatorii
situaţiilor financiare în procesul luării de decizii economice, deoarece constituie o bază de evaluare a capacităţii
entităţii de a genera numerar şi echivalent de numerar, precum şi a utilităţii acestor fluxuri.
B. Aria de aplicabilitate :
Situaţia fluxurilor de numerar este parte integrantă a situaţiilor sale financiare, pentru fiecare
perioada pentru care sunt prezentate situaţiile financiare.
Fiind parte integrantă a situaţiilor financiare, situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii
care permit utilizatorilor evaluarea modificărilor in activele nete ale entităţii, structura sa financiară, inclusiv
informaţii referitoare la lichiditatea şi solvabilitatea sa, precum şi capacitatea entităţii de a influenţa valoarea şi
momentul apariţiei fluxurilor de numerar.
C. Definiţii :
Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti şi depozitele la vedere, adică banii la care entitatea
poate avea un acces imediat.
Echivalentele de numerar sunt investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care
sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar şi care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare
a valorii. In mod normal, investiţiile sunt considerate echivalente de numerar doar când au o perioadă scurtă de
scadenţă, de regulă trei luni sau chiar mai puţin. Prin urmare, investiţiile de capital nu vor fi incluse in această
categorie, cu excepţia cazului în care sunt, în fondul lor economic, echivalente de numerar. Exemplul clasic este
cel al acţiunilor preferenţiale achiziţionate în cursul unei perioade scurte de timp înaintea scadenţei lor şi cu o
dată de răscumpărare specificată.
Fluxurile de numerar sunt intrările sau ieşirile de numerar şi echivalente ale acestuia pentru
activităţile de exploatare, de investiţii şi finanţare.
Activităţile de exploatare sunt principalele activităţi producătoare de venit ale entităţilor,
precum şi alte activităţi care nu sunt activităţi de investiţie sau finanţare. Fluxurile de numerar care provin din
activităţile de exploatare constituie o parte importantă a situaţiei fluxurilor de numerar, deoarece arata succesul
sau insuccesul înregistrat de aceste activităţi la generarea unor fluxuri suficiente pentru rambursarea creditelor,
plata dividendelor şi realizarea de noi investiţii fără ca entitatea să fie nevoită să facă apel la surse externe de
finanţare.
Exemplele includ:
 Încasările de numerar rezultate din vânzarea bunurilor şi prestarea serviciilor.
 Încasările în numerar provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri.
 Plăţile în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii.
 Încasările şi plăţile în numerar ale unei societăţi de asigurări pentru prime şi daune.
 Plăţile în numerar sau restituirile de impozit pe profit, cu excepţia cazului în care sunt
identificate ca fiind specifice activităţii de investiţie şi finanţare.
 Încasările şi plăţile în numerar provenite din contracte încheiate in scopuri de plasament
şi tranzacţionare.
Unele tranzacţii, spre exemplu, vânzarea unui element al mijloacelor fixe poate genera un câştig
sau o pierdere care este inclusă în profitul sau pierderea netă. Totuşi, astfel de fluxuri de numerar sunt aferente
activităţilor de investiţii şi, prin urmare, trebuie realocate în situaţia fluxurilor de numerar.
Activităţile de investiţie constau în achiziţionarea şi cedarea de active imobilizate pe termen
lung, precum şi de alte investiţii, care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Aceste fluxuri sunt
prezentate separat deoarece ele reprezintă cheltuieli efectuate cu resurse menite să genereze venit şi fluxuri de
numerar în viitor.
Exemplele includ:
 Plăţile în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi alte active corporale şi
necorporale.
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Încasările de numerar din vânzarea de terenuri şi alte active corporale şi necorporale.
Plăţile în numerar pentru achiziţia de instrumente de capitaluri proprii şi interese în
asocierile în participaţiune.
Avansurile în numerar şi împrumuturile efectuate către alte părţi, altele decât avansurile
şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară.
Încasările în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte
părţi, altele decât avansurile şi împrumuturile efectuate de o instituţie financiară.
Plăţile şi încasările în numerar aferente contractelor futures, forward, de opţiuni şi swap,
cu excepţia cazului în care sunt deţinute cu scopul de a efectua plasamente sau a le
tranzacţiona.

Activităţile de finanţare sunt activităţi care au ca efect modificări ale dimensiunii şi compoziţiei
capitalurilor proprii şi datoriilor entităţii. Prezentarea separată a acestor fluxuri este importantă deoarece este
folositoare în estimarea cererilor viitoare de fluxuri de numerar din partea celor care finanţează entitatea.
Exemplele includ:
 Veniturile în numerar din emisiunea de acţiuni sau alte instrumente de capital.
 Plăţile în numerar efectuate către proprietari pentru a achiziţiona sau răscumpăra
acţiunile entităţii.
 Încasările în numerar provenite din emisiunea titlurilor de creanţă, a împrumuturilor,
datoriilor neasigurate, obligaţiunilor, ipotecilor şi altor împrumuturi pe termen scurt şi
lung.
 Rambursările în numerar a sumelor împrumutate.
 Plăţile în numerar pentru diminuarea obligaţiilor aferente operaţiunilor de leasing
financiar.
Este important să se ţină cont de faptul că o singură tranzacţie poate genera fluxuri de numerar
care sunt incluse în secţiuni distincte din cadrul situaţiei fluxurilor de numerar. De exemplu, atunci când
rambursarea unui împrumut este alcătuită din elemente de capital şi dobândă, elementul de dobândă poate fi
clasificat ca o activitate de exploatare, iar elementul de capital drept activitate de finanţare.
D. Tabloul fluxurilor de trezorerie :
Tabloul fluxurilor de trezorerie face obiectul IAS 7. Deşi IAS 7 nu a definit conceptul de
trezorerie, se consideră că este vorba despre ansamblul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi. Expresia
fluxului de trezorerie ( cash flows ) desemnează ansamblul intrărilor ( inflows ) şi ieşirilor ( outflows ) de lichidităţi
şi echivalente de lichidităţi.
Fluxurile de lichidităţi nu cuprind mişcările între elementele care constituie lichidităţi sau
echivalente de lichidităţi, pentru că ele fac parte din gestiunea trezoreriei entităţii.
Conform IAS 7, activităţile de exploatare sunt principalele activităţi generatoare de venituri şi
orice alte activităţi care nu sunt incluse în categoria activităţilor de investiţii sau de finanţare.
Standardul IAS 7 nu defineşte cu exactitate activităţile de exploatare, dar încearcă să clarifice
această problemă printr-o serie de exemple.
Prin transpunerea în Contabilitatea românească a Directivelor Europene în materie şi a IFRS,
prin Ordinul M.F.P. nr. 1.752/2005 (actualmente abrogat), la determinarea Tabloului Fluxurilor de Trezorerie se
vor lua în considerare reglementările contabile naţionale.
Pentru determinarea Tabloului Fluxurilor de Trezorerie, se vor utiliza următoarele relaţii de
calcul :
 Pentru încasări :

Sdf = Sid + Rd – Rc
sau
Sdf = Tsd – Tsc
 Pentru plăţi :

Scf = Sic + Rc –Rd
sau
Scf = Tsc – Tsd
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În care :
Sdf = sold final debitor ;
Scf = sold final creditor ;
Sid = sold iniţial debitor ;
Sic = sold iniţial creditor ;
Rd = rulaj debitor cumulat de la începutul exerciţiului până la finele perioadei de
întocmire a situaţiilor financiare ;
Rc = rulaj creditor cumulat de la începutul exerciţiului până la finele perioadei de
întocmire a situaţiilor financiare ;
Tsd = total sume debitoare inclusiv soldul iniţial ;
Tsc = total sume creditoare.
E. Metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie :
Standardul IAS 7 prevede două metode pentru determinarea fluxurilor de trezorerie :
 Metoda directă : prin care sunt prezentate principalele clase de plăţi şi încasări brute în
numerar.
 Metoda indirectă : prin care profitul sau pierderea este ajustată cu efectele tranzacţiilor ce
nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar,
din exploatare trecute sau viitoare, şi elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu
fluxurile de trezorerie din investiţii sau finanţări.
I. Metode conform unor autori din România 2 :
A. Metoda directă :
Tabloul Fluxurilor de trezorerie

Nr
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2

Explicaţii

Cod
N-1

Încasări de la clienţi
Încasări din redevenţe, onorarii, comisioane
Alte încasări generate de exploatare
Plăţi către furnizori ( exclusiv cele către furnizorii de imobilizări )
Plăţi în favoarea şi în numele angajaţilor
Plăţi TVA
Plăţi de redevenţe, onorarii, comisioane
Plăţi de alte impozite şi taxe de exploatare
Alte plăţi de exploatare
Dobânzi şi dividende plătite
Plăţi de impozit pe profit
I. Flux net de trezorerie din activităţi de exploatare
Încasări din vânzarea imobilizărilor
Încasări din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt
Încasări de dobânzi şi dividende
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate altor entităţi
Încasări din subvenţii pentru investiţii
Plăţi din achiziţia de imobilizări
Plăţi din achiziţia de investiţii financiare pe termen scurt
Plăţi din acordarea de împrumuturi altor entităţi
II. Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii
Încasări din noi emisiuni de acţiuni
Încasări din noi emisiuni de obligaţiuni
Încasări din credite primite de la bănci
Rambursări de capital în numerar
Rambursări de împrumuturi obligatare
Rambursări de credite bancare
Plăţi dobânzi
Plăţi dividende
Plăţi de chirii aferente contractelor de leasing financiar
III. Flux net de trezorerie din activităţi de finanţare
IV Variaţia lichidităţilor băneşti şi a echivalentelor de lichidităţi ( I + II + III )
V Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului ( din bilanţ )
VI Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ( V + IV )
VII Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ( din bilanţ VI = VII )

Anul
N

+
+
+
=
+
+
+
+
+
=
+
+
+
=
=
=
+
=
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B. Metoda indirectă :

Tabloul Fluxurilor de trezorerie

Explicaţii

Nr

Cod

crt.

Anul
N-1

1

Profit brut

+

2

Eliminarea elementelor nemonetare şi din afara exploatării

+

3

Amortizare

+

4

Pierderi din diferenţe de curs

-

5

Venituri din investiţii

-

6

Cheltuieli cu dobânzile

-

7

Creşteri ale creanţelor comerciale

-

8

Scăderea stocurilor

-

9

Scăderea datoriilor către furnizori

-

10

Dobânzi legate de exploatare plătite

-

11

Impozit pe profit plătit

-

12

Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

+

13

I. Flux net de trezorerie din activităţi de exploatare

=

14

Încasări din vânzarea imobilizărilor

+

15

Încasări din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt

+

16

Încasări de dobânzi şi dividende

+

17

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate altor entităţi

+

18

Încasări din subvenţii pentru investiţii

+

19

Plăţi din achiziţia de imobilizări

-

20

Plăţi din achiziţia de investiţii financiare pe termen scurt

-

21

Plăţi din acordarea de împrumuturi altor entităţi

-

22

II. Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii

=

23

Încasări din noi emisiuni de acţiuni

+

24

Încasări din noi emisiuni de obligaţiuni

+

25

Încasări din credite primite de la bănci

+

26

Rambursări de capital în numerar

-

27

Rambursări de împrumuturi obligatare

-

28

Rambursări de credite bancare

-

29

Plăţi dobânzi

-

30

Plăţi dividende

-

31

Plăţi de chirii aferente contractelor de leasing financiar

-

32

III. Flux net de trezorerie din activităţi de finanţare

=

33

IV Variaţia lichidităţilor băneşti şi a echivalentelor de lichidităţi ( I + II + III )

=

34

V Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la începutul anului ( din bilanţ )

=

35

VI Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ( V + IV )

+

36

VII Lichidităţi şi echivalente de lichidităţi la sfârşitul anului ( din bilanţ VI = VII )

=

N

Prin metoda directă sunt prezentate clasele principale de încasări şi plăţi brute în numerar.
Prin metoda indirectă, profitul sau pierderea este ajustată cu efectele evenimentelor (
tranzacţiilor ) ce nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăţi sau încasări în numerar, din
exploatare, trecute sau viitoare şi elementele de venituri şi cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din
investiţii şi finanţări.
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Entităţile sunt încurajate să raporteze fluxurile de trezorerie din activităţi de exploatare folosind
metoda directă. Metoda directă furnizează informaţii care sunt folositoare în estimarea fluxurilor de trezorerie
viitoare şi care nu sunt disponibile prin metoda indirectă.
Pe baza metodei directe, informaţiile privind clasele principale de încasări şi plăţi brute în
numerar şi echivalente de numerar pot fi obţinute din :
 Înregistrările contabile ale entităţii ;
 Prin ajustarea vânzărilor, a costului vânzărilor ( dobânzi şi alte venituri similare şi
cheltuielile cu dobânda şi alte cheltuieli similare prin instituţiile financiare ) şi a altor
elemente în contul de profit şi pierderi cu :
 Modificările pe parcursul perioadei ale stocurilor şi ale creanţelor şi datoriilor din
exploatare ;
 Alte elemente nemonetare ;
 Alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxuri de trezorerie din
investiţii sau finanţare.
Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activităţi de exploatare este determinat prin
ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele :
 Modificărilor survenite, pe parcursul perioadei în stocuri şi în creanţele şi datoriile din
exploatare ;
 Elementelor nemonetare cum ar fi amortizarea, ajustările, provizioanele, impozitele
amânate, pierderile şi câştigurile asociate valutelor, profiturile nerepartizate ale
entităţilor asociate şi interesele minoritare ;
 Tuturor celorlalte elemente pentru care efectele în numerar sunt fluxuri de trezorerie din
investiţii şi finanţare.
Alternativ, fluxul net de trezorerie din activităţile de exploatare poate fi prezentat folosind
metoda indirectă, prin evidenţierea veniturilor şi cheltuielilor prezentate în contul de profit şi pierdere şi a
modificărilor de pe parcursul perioadei survenite în valoarea stocurilor şi a creanţelor şi datoriilor din exploatare.
II. Metode conform contabilităţii din România, armonizate cu Directivele europene
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A. Metoda directă :
Tabloul Fluxurilor de trezorerie

Explicaţii

Nr
crt.

Anul
N-1

1

Încasări de la clienţi

2

Plăţi către furnizori şi angajaţi

3

Dobânzi plătite

4

Impozit pe profit plătit

5

Încasări din asigurări împotriva cutremurelor

N

I. Flux net de trezorerie din activităţi de exploatare
6

Plăţi pentru achiziţia de acţiuni

7

Plăţi pentru achiziţia de imobilizări corporale

8

Încasări din vânzarea de imobilizări corporale

9

Dobânzi încasate

10

Dividende încasate
II. Flux net de trezorerie din activitatea de investiţii

11

Încasări din noi emisiuni de acţiuni

12

Încasări din împrumuturi pe termen lung

13

Plata datoriilor aferente leasingu-ului financiar

14

Dividende plătite
III. Flux net de trezorerie din activităţi de finanţare

3

15

IV Creşterea netă trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie ( I + II + III )

16

V Trezoreria şi echivalente de trezorerie la începutul anului ( din bilanţ )

17

VI Trezoreria şi echivalente de trezorerie la sfârşitul anului

Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

5

B. Metoda indirectă :
Entităţile pot folosi şi metoda indirectă de prezentarea a situaţiei fluxurilor de trezorerie, care nu
este prezentată în conţinutul Ordinului M.F.P. nr. 1802 /2014.
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