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Abstract: The paper makes references at the balance - sheet, the main 

synthesis calculus of the accounting. The origin of the word "balance - sheet" 
came from the latin and mean "two plates". In the Medium Age, the word 
balance - sheet means "balance" and the moment of its appearance is the same 
with the accounting one. The use of the balance sheet as determination 
instrument of the patrimony size started only in the XIX century and only in the 
big commercial enterprises in the context of the increase of the stocks societies 
number and with the clear distinction between its leaders and its owners. 

The presentation of the balance sheet suffered the influence of the UE 
norms which follows the harmonization of the accounting systems and also, of 
the presentation of the yearly financial situations. 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Originile bilanţului merg până departe în timp, înţelesul atribuit acestui cuvânt 

fiind cel de cântar care, pus în echilibru, oferea o imagine asupra patrimoniului entităţii 
economice. Termenul de bilanţ este văzut pentru început doar ca o simplă sintagmă, 
utilizarea sa ca instrument de determinare a mărimii patrimoniului realizându-se abia 
din secolul XIX, pe fundalul creşterii numărului de societăţi pe acţiuni, societăţi în 
cadrul cărora exista o distincţie clară între conducători şi proprietari. Din punct de 
vedere a modelelor de prezentare, bilanţul suferă influenţa directivelor Uniunii 
Europene, prezentându-se fie sub formă de listă, fie de cont. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
Originea cuvântului bilanţ derivă din latinescul bilanx (bi=două, lanx=talere) 

care s-ar traduce în româneşte prin "două talere". În latina evului mediu, din acesta 
a derivat cuvântul "billancium", înţelesul atribuit acestui termen fiind cel de 
"cântar" (2) iar momentul apariţiei sale  coincizând  cu cel al apariţiei contabilităţii. 
Utilizarea bilanţului ca instrument de determinare a mărimii patrimoniului a început 
abia în secolul al XIX-lea şi doar în întreprinderile industriale şi comerciale mari, în 
contextul creşterii numărului de societăţi pe acţiuni şi al realizării unei distincţii 
clare între conducătorii acestora (obligaţi să dea socoteală pentru modalitatea de 
gestionare a activităţii şi patrimoniului) şi proprietari.  

De-a lungul istoriei, bilanţul a fost caracterizat de către o serie de gânditori ca 
fiind un instrument static iar de către alţii ca având un caracter dinamic. Astfel, 
deschizătorul de drumuri în atribuirea caracterului dinamic bilanţului a fost 
profesorul german Eugen Schmalenbach care considera ca fiind mult mai importantă 
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identificarea cu ajutorul bilanţului a forţelor de care dispune întreprinderea decât 
comensurarea, prin intermediul acestuia, a elementelor ce compun averea entităţii. În 
acest sens, celebrul cărturar scria: “pentru a lua decizii utile, şeful unei întreprinderi 
trebuie să ştie dacă afacerea sa prosperă, dacă bate pasul pe loc sau dacă ea este în 
declin. Cu ocazia fiecărei mari crize, economiştii au putut observa că foarte multe 
falimente sunt datorate pur şi simplu unei cunoaşteri prea tardive a declinului 
afacerilor lor. Dar noi nu avem nevoie numai de a determina rezultatul, atunci când o 
întreprindere începe să fie în primejdie; este indispensabil să luăm cunoştinţă de 
prosperitatea sa. Nu putem lăsa să treacă vânturile favorabile fără să ridicăm pânzele, 
căci ele (vânturile) nu vor sufla totdeauna” (1). Un alt autor care se înscrie în acelaşi 
curent al dinamismului este Jacques Richard care, între modelul static al 
contabilităţii şi cel dinamic, îl alege pe acesta din urmă. 
 În prezent, în raport de ceea ce se urmăreşte prin bilanţ s-au conturat o serie 
de abordări, fiecare fiind centrată fie pe ideea de patrimoniu (în sensul de a 
determina şi cunoaşte cu ajutorul bilanţului structura acestuia), fie pe aceea de a 
satisface necesităţile analizei economico-financiare, fie pentru a prezenta pur şi 
simplu situaţia economico-financiară a întreprinderii (viziunea anglo-saxonă).  

În ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor analizei economico-financiare, 
punctul de plecare îl constituie bilanţul în care elementele patrimoniale sunt 
structurate în activ în raport de destinaţie iar în pasiv, în funcţie de origine. De la 
acest bilanţ, prin regruparea maselor patrimoniale în raport de funcţiile 
întreprinderii (investiţii, exploatare şi trezorerie) vom obţine bilanţul funcţional 
iar ulterior, printr-o nouă regrupare ce utilizează drept criteriu durata (peste ori 
sub un an) se va realiza trecerea la bilanţul financiar. Cele două bilanţuri 
(funcţional şi financiar) sunt prezentate în cele ce urmează (1). 

Tabelul 1 
Bilanţul funcţional 

Activ imobilizat 
Stocuri (+) 

Creanţe clienţi (-) 
Datorii faţă de furnizori 

Capitaluri proprii 

Titluri de plasament 
(+) Disponibilităţi Datorii financiare 

 
Tabelul 2 

Bilanţul financiar 
I 
Activ imobilizat 

IV 
Capitaluri permanente (capitaluri proprii) şi 
împrumuturi pe termen lung 

II 
Stocuri şi creanţe din exploatare 
şi în afara exploatării 

V 
Datorii din exploatare şi în afara exploatării 

III 
Disponibilităţi 

VI 
Împrumuturi pe termen scurt şi conturi bancare 
creditoare 
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Dacă la prezentarea bilanţului contabilitatea europeană are în vedere 
structurarea activului în ordinea crescătoare a lichidităţii şi a pasivului, în ordinea 
crescătoare a exigibilităţii, cultura contabilă de tip american procedează la 
structurarea elementelor de avere în bilanţ în ordinea descrescătoare a lichidităţii 
respectiv exigibilităţii acestora (primele fiind prezentate “lichidităţile şi 
exigibilităţile imediate”).  

Modalităţile de prezentare ale bilanţului au suferit şi influenţa directivelor 
Uniunii Europene, directive ce urmăresc armonizarea atât a sistemelor de 
contabilitate cât şi a prezentării rapoartelor financiare. Cu toate eforturile 
desfăşurate, nu s-a putut ajunge la o prezentare identică a conturilor anuale pentru 
statele membre ale uniunii datorită pe de-o parte caracterului de non-legi a 
directivelor iar pe de altă parte numărului mare de opţiuni pe care acestea le lasă 
la dispoziţia membrilor uniunii. Conform Directivei a IV-a, prezentarea bilanţului 
se poate face fie sub formă de cont (conform art. 9)  fie sub formă de listă care dă 
posibilitatea determinării fondului de rulment (aşa cum prevede art. 10) (1). 

 

Tabelul 3 
Schema de bilanţ sub formă de cont 

 Activ     Pasiv 
A. Capital subscris nevărsat  A. Capitaluri proprii  

B. Cheltuieli de constituire  B. Provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli 

 

C. Activ imobilizat  C. Datorii  
D. Activ circulant  D. Conturi de regularizare  

E. Conturi de regularizare  
F. Pierderea exerciţiului  E. Beneficiul exerciţiului  

 
Tabelul 4 

Schema de bilanţ sub formă de listă 
A. Capital subscris nevărsat  
B. Cheltuieli de constituire  
C. Activ imobilizat  
D. Activ circulant  
E. Conturi de regularizare  
F. Datorii a căror valoare reziduală nu este superioară unui an  
G. Activul circulant (inclusiv E) care depăşeşte datoriile cu durată reziduală mai 
mică sau egală cu un an 

 

H. Mărimea totală a elementelor de activ după deducerea datoriilor a căror valoare 
reziduală nu este superioară unui an 

 

I. Datorii a căror valoare reziduală este superioară unui an  
J. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli  
K. Conturi de regularizare  
L. Capitaluri proprii  

  
 Standardelor Internaţionale de Contabilitate (prin IAS 1) lasă la latitudinea 
fiecărei întreprinderi posibilitatea ca, în raport de natura activităţii desfăşurate, 
aceasta “să prezinte sau nu activele curente şi imobilizate şi datoriile curente şi pe 
termen lung, ca şi clasificări separate în bilanţ” (3) În cazul în care unitatea nu va 
proceda la o clasificare a activelor şi datoriilor în “curente” şi “pe termen lung”, 
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prezentarea acestora în bilanţ se va face “pe larg” şi în ordinea lichidităţii lor. 
Indiferent dacă opţiunea întreprinderii se manifestă într-un sens sau altul există 
obligativitatea să se prezinte valoarea estimată a se recupera ori achita, după caz, 
într-o perioadă mai mare de 12 luni, pentru fiecare element de activ şi datorie care 
combină sume ce se aşteaptă a fi recuperate sau achitate atât înainte, cât şi după 
12 luni de la data bilanţului (3). 
 În consecinţă, dacă avem în vedere posturile pe care trebuie să le cuprindă bilanţul, 
indiferent de modalitatea de prezentare a acestuia (tabel sau listă) putem afirma că acest 
instrument financiar oferă utilizatorilor o serie de informaţii contabile dintre care 
menţionăm: 
 * o diferenţiere a activelor în “nete” (rulate în mod continuu şi intrând în 
componenţa capitalului circulant) şi “imobilizate”(utilizate de întreprindere pe termen 
lung în activitatea sa); totodată prin bilanţ sunt furnizate pe de-o parte, activele care se 
estimează că vor fi realizate în cadrul ciclului curent al exploatării iar pe de altă parte, 
datoriile ce trebuie plătite în cursul aceleiaşi perioade; 
 4prezentarea în bilanţ a scadenţei activelor şi datoriilor oferă informaţii utile în 
ceea ce priveşte lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii; 
 4previziunea variaţiilor înregistrate de beneficiul pe acţiune; 
 4previziunea riscului asumat de întreprindere şi evaluarea modului în care se va 
modifica în viitor trezoreria, prin intermediul analizei lichidităţii sau exigibilităţii firmei; 
 4asigurarea cunoştinţelor necesare luării de decizii privind investiţiile şi 
creditarea; 
 4evaluarea fluxurilor viitoare de lichidităţi (volumul, evoluţia în timp şi riscul 
încasărilor viitoare din dividende şi dobânzi, precum şi veniturile din vânzarea, 
răscumpărarea sau ajungerea la scadenţă a acţiunilor sau obligaţiunilor); 
 4existenţa, structura, dreptul de proprietate şi modificările suferite de resursele 
economice (active, datorii şi capitaluri proprii) etc. 
 Referitor la bilanţul contabil în general este unanim acceptată ideea că acesta 
reprezintă un instrument caracteristic şi principal de sistematizare şi generalizare a datelor 
contabile. De-a lungul timpului, definirea acestui document de sinteză al contabilităţii a 
suferit o serie de nuanţări, motiv pentru care ni se pare normal să prezentăm, în cele ce 
urmează, câteva dintre acestea. 
 Pentru a putea prezenta imaginea completă, clară şi fidelă a patrimoniului unei 
unităţi la un moment dat, bilanţul contabil trebuie precedat de înregistrarea în conturi a 
tuturor operaţiunilor economice şi financiare aferente perioadei sale de întocmire astfel 
încât, în final, să existe posibilitatea determinării corecte a soldurilor acestora. 
 Informaţiile sistematizate în documentul mai sus menţionat stau la baza 
determinării unei serii de indicatori prin utilizarea datelor furnizate de contabilitate fie în 
forma în care acestea există, fie după o prelucrare prealabilă. Conform principiului 
contabilităţii privitor la intangibilitatea bilanţului de deschidere, acest document de sinteză 
reprezintă punctul final al lucrărilor contabile dintr-o perioadă şi punctul de debut al 
contabilităţii în perioada următoare. 
 Făcând referiri la ansamblul aspectelor legate de modul în care s-a desfăşurat 
activitatea unei unităţi economice într-o perioadă dată, importanţa bilanţului reiese din 
studiul funcţiilor sale şi anume: 
 hfuncţia de sistematizare (rezumativă) - presupune generalizarea la nivelul 
conturilor din bilanţ a soldurilor acestora cu scopul de a obţine o serie de indicatori 
valorici cu capacitate de reflectare sporită  şi care, prin sistematizare în cadrul unui sistem, 
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vor fi în măsură să caracterizeze la un moment dat situaţia economico-juridică a unui 
anumit perimetru contabil; 
 hfuncţia de informare a tuturor persoanelor interesate de mersul activităţii 
întreprinderii - este esenţială din punct de vedere al locului deţinut de bilanţ în cadrul 
sistemului informaţional-decizional al unităţii, informaţiile furnizate de acesta 
reprezentând fundamentul deciziilor aferente politicii economice; beneficiarii 
informaţiilor respective sunt: acţionarii, creditorii, analiştii şi consilierii acţionarilor şi 
creditorilor (analiştii financiari, brokerii etc), salariaţii, clienţii, furnizorii, grupurile de 
întreprinderi, sindicatele, ministerele şi departamentele, comisia de valori mobiliare,  
normalizatorii, cercetătorii etc. 
 Asigurând determinarea indicatorilor macroeconomici, elaborarea de prognoze şi 
servind totodată la stabilirea patrimoniului economiei naţionale, la execuţia bugetului de stat 
şi la întocmirea balanţelor financiare şi a bilanţului la scară naţională, funcţia de calcul şi 
analiză oferă o continuitate şi o aprofundare a funcţiei informaţionale a bilanţului, ştiut fiind 
faptul că orice decizie referitoare la politica economică a unităţii presupune analiza şi 
interpretarea datelor furnizate de bilanţ.  
 Dintre teoriile formulate cu privire la bilanţ cele mai importante sunt: teoria statică 
a bilanţului, teoria dinamică, teoria eudinamică, teoria pagatorică, teoria nominalistă, 
teoria bilanţului funcţional, teoria bilanţului multiplu, teoria organică, teoria unitară sau 
teoria întreprinderii privitoare la bilanţ. 
 Teoria statică a bilanţului despre care se susţine  că i-ar avea ca autori fie pe H. 
Nicklisch fie pe W. le Coutre (părerile fiind împărţite privitor la această stare de fapt) 
promovează ideea conform căreia bilanţul oferă, prin conţinutul său, o caracterizare a 
situaţiei patrimoniului şi a rezultatului financiar la un moment dat. Conform acestei teorii, 
imaginea asupra investirii şi folosirii capitalului este dată de activ iar cea a finanţării şi a 
formei juridice a capitalului este oferită de pasiv.  
 Operaţiunile aferente determinării rezultatului financiar sunt interpretate de către E. 
Schmalenbach, în cadrul teoriei dinamice a bilanţului (al cărei autor este) ca reprezentând 
o funcţie prioritară a bilanţului. Pentru acesta, activul  şi pasivul reprezintă valori 
tranzitorii caracteristice unui anumit moment, mijloacele componente ale activului fiind 
identificate pe de o parte ca viitoare cheltuieli (consumaţiuni naturale sau plăţi) iar pe de 
altă parte ca venituri viitoare (încasări), în timp ce pasivul cuprinde cheltuieli şi plăţi 
viitoare. 
 Teoria eudinamică a bilanţului este o continuare a celei anterior menţionate şi 
consacră principiul "prudenţei maxime" în stabilirea preţului de evaluare a elementelor 
patrimoniale. În acest mod, ţinând cont de riscurile sigure şi probabile la care poate fi 
supusă o întreprindere şi de veniturile realizate în mod concret, se poate realiza atât 
menţinerea substanţei patrimoniale cât şi determinarea unui rezultat financiar real. 
 Elaborată de E. Kasial teoria pagatorică are ca fundament calculaţia totală a 
rezultatelor financiare cu ajutorul bilanţului, prin compararea plăţilor totale şi a încasărilor. 
 Teoria bilanţului nominalist fundamentează conţinutul bilanţului pe baza 
elementelor de venituri şi cheltuieli, acestea fiind considerate principalele componente ale 
procesului de exploatare.  
 Teoria bilanţului multiplu ocupă un loc aparte în cadrul teoriilor bilanţului având în 
vedere dubla reprezentare a patrimoniului. În consecinţă bilanţul, având la bază calculul 
economic, este surprins în două ipostaze (static şi dinamic) şi este utilizat atât pentru 
reflectarea în conturi cât şi pentru realizarea previziunilor privind activitatea întreprinderii. 
 Elaborată de Fr. Schmidt, teoria organică a bilanţului se bazează pe faptul că acest 
document de sinteză oferă atât posibilitatea de a cunoaşte mărimea patrimoniului sau a 
averii cât şi valorificarea acesteia, ultimul aspect fiind evidenţiat de rezultatul obţinut şi 
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care, la rândul său, suferă atât influenţa activităţii proprii a întreprinderii cât şi pe cea a 
mecanismelor pieţei. În acest scop, teoria organică promovează folosirea preţului zilei 
drept criteriu de evaluare. 
 Teoria unitară sau teoria întreprinderii privitoare la bilanţ reprezintă o asamblare 
a teoriilor statice şi dinamice şi evidenţiază importanţa egală a acestora pentru 
întreprindere, pe de-o parte, din punct de vedere al cunoaşterii modului de evoluţie al 
patrimoniului iar pe de altă parte, din punct de vedere al rezultatului necesar a fi cunoscut 
în fiecare exerciţiu financiar. Conform acestei teorii, elementele patrimoniale sunt 
structurate în bilanţ în  raport de caracterul şi rolul pe care îl au în activitatea întreprinderii 
şi respectiv, de relaţiile de drepturi şi obligaţii ce iau naştere ca efect al activităţii 
desfăşurate de unitatea economică. 

CONCLUZII 
1. Utilizarea bilanţului ca instrument de determinare a mărimii 

patrimoniului a început abia în secolul al XIX-lea şi doar în întreprinderile 
industriale şi comerciale mari, în contextul creşterii numărului de societăţi pe 
acţiuni şi al realizării unei distincţii clare între conducătorii acestora (obligaţi să 
dea socoteală pentru modalitatea de gestionare a activităţii şi patrimoniului) şi 
proprietari. 
 2. În raport de ceea ce se urmăreşte prin bilanţ s-au conturat o serie de 
abordări, fiecare fiind centrată fie pe ideea de patrimoniu (în sensul de a 
determina şi cunoaşte cu ajutorul bilanţului structura acestuia), fie pe aceea de a 
satisface necesităţile analizei economico-financiare, fie pentru a prezenta pur şi 
simplu situaţia economico-financiară a întreprinderii (viziunea anglo-saxonă).  
 3. Informaţiile sistematizate în bilanţ stau la baza determinării unei serii de 
indicatori prin utilizarea datelor furnizate de contabilitate fie în forma în care 
acestea există, fie după o prelucrare prealabilă. Conform principiului contabilităţii 
privitor la intangibilitatea bilanţului de deschidere, acest document de sinteză 
reprezintă punctul final al lucrărilor contabile dintr-o perioadă şi punctul de debut 
al contabilităţii în perioada următoare. 
 4. Dintre teoriile formulate cu privire la bilanţ cele mai importante sunt: 
teoria statică a bilanţului, teoria dinamică, teoria eudinamică, teoria pagatorică, 
teoria nominalistă, teoria bilanţului funcţional, teoria bilanţului multiplu, teoria 
organică, teoria unitară sau teoria întreprinderii privitoare la bilanţ. 
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