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CONTABILITATE
1. Situaţiile financiare anuale
- Obiectivul şi utilizatorii situaţiilor financiare
- Aria de aplicare a OMFP 1.802/2014, moneda de raportare şi criteriile de mărime (aria
de aplicare, moneda de raportare, calculul şi analiza criteriilor de mărime şi stabilirea
obligaţiilor de raportare financiară)
- Bilanţul
- Contul de profit şi pierdere
- Situaţia fluxurilor de numerar (trezorerie)
- Principiile contabile metodologice şi generale
2. Contul
- Conţinut, forme si reguli de funcţionare
- Analiza şi formula contabilă
- Planul de conturi
3. Operaţiuni privind capitalul angajat
- Constituirea, creşterea şi diminuarea capitalului social. Primele de capital
- Evidenţa rezultatelor şi rezervelor
- Contabilitatea datoriilor pe termen lung
- Contabilitatea provizioanelor
4. Operaţiuni privind activele imobilizate
- Contabilitatea imobilizărilor necorporale
- Contabilitatea imobilizărilor corporale
- Contabilitatea imobilizărilor în curs de aprovizionare şi în curs de execuţie
- Contabilitatea imobilizărilor financiare
- Calculul şi contabilitatea amortizării imobilizărilor
- Rezervele din reevaluare şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
5. Operaţiuni privind stocurile
- Clasificare, metode de evaluare, metode de contabilitate a stocurilor
- Contabilitatea cumpărării şi revânzării de mărfuri
- Stocurile cumpărate pentru consum şi contabilitatea producţiei
- Ajustările pentru deprecierea stocurilor
6. Operaţiuni privind relaţiile comerciale
- Furnizorii
- Clienţii
7. Operaţiuni privind relaţiile cu salariaţii şi asigurările sociale
- Salarii, contribuţii sociale
- Impozite şi taxe
- Debitori, creditori
8. Operaţiuni de trezorerie
- Investiţiile financiare pe termen scurt
- Disponibilităţi şi credite bancare pe termen scurt
- Casa şi alte valori
- Acreditive, avansuri de trezorerie
9. Închiderea ciclului contabil
- Regularizarea TVA
- Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri şi determinarea rezultatului exerciţiului financiar
- Inventarierea
- Balanţa contabilă
- Construcţia situaţiilor financiare anuale
10. Procedee de calculaţie a costului unitar
- Procedeul diviziunii simple
- Procedeul echivalării cantitative a produsului secundar cu produsul principal
- Procedeul indicilor de echivalenţă
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- Procedee de delimitare a cheltuielilor pe purtători de costuri şi pe locuri de cheltuieli
- Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte
11. Procedee de determinare valorică a producţiei în curs de execuţie
- Evaluarea globală în raport de gradul de finisare tehnică
- Evaluarea forfetară pe fiecare componentă a costurilor
12. Analiza cost - volum - profit
- Evoluţia cheltuielilor variabile
- Calculul şi analiza pragului de rentabilitate
13. Metode de calculaţie a costurilor
- Metoda globală
- Metoda pe comenzi
- Metoda standard - cost
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FISCALITATE
1.
2.
3.
4.

Sistemul şi politica fiscală: noţiune, principii, instrumente de realizare, trăsături.
Obligaţia fiscală şi creanţa fiscală-concept, modalităţi de stingere a obligaţiei fiscale.
Impozitul pe profit-contribuabili, cote, facilităţi fiscale acordate la stabilirea profitului impozabil
determinarea profitului impozabil.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor-definiţia microîntreprinderii, reguli de aplicare a sistemului
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5.
6.
7.
8.

de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, baza de impunere, cote de impunere, plata impozitului şi
depunerea declaraţiilor fiscal.
Impozitul pe venit: obiect, categorii de venituri supuse contribuţiilor sociale obligatorii, reguli de
determinare a impozitului pe venit, termen de plată.
Taxa pe valoarea adăugată—contribuabili, operaţiuni impozabile cuprinse în sfera de aplicare a TVA,
baza de impozitare, determinarea şi plata TVA.
Accizele- produse accizabile,faptul generator şi exigibilitatea acestora, modul de calcul al accizelor.
Impozitele şi taxele locale
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AUDIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auditul financiar – repere istorice si considerații generale ( evoluția auditului financiar pe plan
mondial și în România, rolul și obiectivele auditului financiar, misiunile de audit).
Reglementarea auditului financiar ( reglementări internaționale și naționale, standardele de audit).
Principiile etice ale auditului financiar ( codul etic, integritatea și obiectivitatea, competența
profesională, confidențialitatea).
Fundamentele auditului financiar ( riscul și frauda în audit, pragul de semnificație, probele de audit).
Auditul statutar- cadrul legal, etape.
Auditul situațiilor financiare.
Opinia de audit și raportul de audit.
Etica și calitatea in auditul statutar.
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