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Rezumat. Scopul acestui articol constă în efectuarea unor aprecieri 

cu privire la posibilitatea trecerii la standardele IFRS şi a implementării 
acestora în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii din România sub 
aspectul situaţiei fluxurilor de trezorerie. Metodologia de cercetare este 
axată pe o anchetă cantitativă efectuată în vederea constatării gradului de 
percepţie privind importanţa şi utilitatea situaţiei fluxurilor de trezorerie. 
Ancheta bazată pe testarea a patru ipoteze s-a derulat în cadrul 
întreprinderilor mici şi mijlocii din zona de vest a României, iar categoriile 
de respondenţi supuşi studiului au fost: managementul superior şi 
specialiştii contabili. Rezultatele obţinute evidenţiază faptul că există 
diferenţe între categoriile de utilizatori ai situaţiilor fluxurilor de 
trezorerie, fapt pus în evidenţă şi prin constatările ilustrate în cadrul 
lucrării. Articolul se încheie cu concluziile autorilor legate de importanţa 
şi utilitatea utilizării şi implementării situaţiei fluxurilor de trezorerie în 
cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii din regiunea de vest a României. 
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1. Introducere  
 
Scopul acestui articol constă în încercarea de adaptare a Standardelor 

Internaţionale de Raportare Financiară referitoare la importanţa şi utilitatea situaţiei 
fluxurilor de trezorerie în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii din România. În 
vederea conturării adaptării IFRS s-au avut în vedere studierea corespunzătoare a 
argumentelor pro şi contra pentru două mari categorii de respondenţi: a utilizato-
rilor de informaţii şi a producătorilor de informaţii financiar-contabile. Rezultatele 
obţinute sunt cele care şi-au pus amprenta asupra motivării adaptării IFRS 
referitoare la situaţia fluxurilor de trezorerie în cadrul IMM-urilor din România.  

 
2. Cadrul conceptual 
 
Apariţia Standardului Internaţional de Raportare Financiară (IFRS) pentru 

întreprinderi mici şi mijlocii (IFRS pentru IMM-uri) ne-a determinat să facem 
aprecieri privind măsura în care firmele din această categorie, din România, sunt 
pregătite să facă trecerea spre acest set de standarde. Spre deosebire de situaţia 
societăţilor cotate la bursă, Uniunea Europeană a declarat, în 2007, că nu are 
intenţia de a face obligatorii IFRS pentru IMM-uri (Nolke, Perry, 2007). Prin 
urmare, fiecare ţară va decide individual dacă să adopte acest standard. IFRS 
pentru IMM-uri se pare că vor avea în Europa un statut similar cu cel al IAS-urilor 
înainte de 2004, adică ţările pot permite societăţilor să decidă dacă doresc să 
folosească IFRS pentru IMM-uri. Înainte de a adopta IFRS pentru IMM-uri, la 
nivel naţional, dar şi la nivel de întreprindere, este foarte important ca toţi cei 
implicaţi să fie conştienţi de argumentele pro şi contra atât din perspectiva 
utilizatorilor, cât şi a producătorilor de informaţii financiar-contabile. 

Din perspectiva studiului nostru ne-au interesat în special aspecte privind 
situaţia fluxurilor de trezorerie. Această situaţie financiară este potrivit IFRS 
pentru IMM-uri o raportare obligatorie, fiind o componentă a setului de 
rapoarte financiare. Trecerea la aplicarea standardelor IFRS pentru IMM-uri 
implică un alt mod de a gândi şi de a aplica normele şi procedurile de lucru la 
nivelul IMM-urilor. De aceea, rolul resursei umane cu cunoştinţe financiar-
contabile şi studii de specialitate este esenţial pentru IMM-uri în contextul 
implementării noilor standarde contabile.  

 
3. Literatura de specialitate 
 
Eierle şi Haller (2009) au constatat că majoritatea IMM-urilor în 

Germania nu consideră decât în mică măsură necesar, sau chiar deloc, să ofere 
informaţii financiare comparabile la nivel internaţional. Coppens et al. (2007), 
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analizând date din Belgia, au evidenţiat că adoptarea IFRS pentru IMM-uri va 
duce la nevoia unei raportări financiare separate pentru autorităţile fiscale de 
către acele firme care aplică IFRS pentru IMM-uri. În plus, ambele studii 
Coppens et al. (2007) şi Haller (2003) au observat că, potrivit opiniei experţilor, 
după adoptarea IFRS pentru IMM-uri, eforturile de colectare şi prelucrare a 
datelor în companie, probabil, vor creşte considerabil din cauza complexităţii 
standardului.  

IMM-urile au nevoie de ajutor din partea specialiştilor contabili din afara 
companiei în punerea în aplicare a IFRS, crescând astfel costurile adoptării sale 
afirmă Coppens et al. (2007). Valoarea relativă a acestor costuri vor fi ridicate, 
în special pentru companiile mai mici, remarca Evans et al. (2005), dar efectul 
de mărime este destul de rar în ceea ce priveşte evaluarea costurilor şi 
beneficiilor acestui standard special de contabilitate (Eierle, Haller, 2009). 
Astfel Eierle şi Haller (2009) susţin că întreprinderile mici supraestimează 
beneficiile standardelor de contabilitate şi subestimează costurile lor faţă de 
companiile mai mari, probabil din cauza nivelului mai sumar de cunoştinţe de 
contabilitate în companiile mici, afirmă autorii. 

Utilitatea şi importanţa fluxurilor de numerar din exploatare în comparaţie 
cu veniturile contabile au fost confirmate de mulţi cercetători cu privire la: 
Evoluţia cursului titlurilor de valoare: Beaver şi Dukes (1972), Pattel şi Kaplan 
(1977), Rayburn (1986), Bowen et al.  (1987), Wilson (1986, 1987), Bernard şi 
Stöber (1989), Papilor (1995), Wang et al. (1998), Saïd et al. (2001); Prognoza 
fluxurilor de numerar viitoare: Bowen et al. (1986), Finger (1994), Krishnan şi 
Largay (1997), Barth et al. (2001), Hussain et al., Attar (2004). 

În literatura de specialitate (Ikäheimo et al., 2010)  se demonstrează faptul 
că personalul de specialitate din domeniul financiar-contabil care de-a lungul 
carierei profesionale a întâlnit diverse situaţii, sau chiar a mai elaborat situaţia 
fluxurilor de trezorerie, este mai receptiv la implementările noului standard 
contabil IFRS pentru IMM-uri.  

 
4. Metodologia de cercetare 
 
4.1. O percepţie nouă a mentalităţii practicienilor contabililor români privind 

situaţiile de raportare? 
 
Problematica cercetării noastre se conturează în jurul întrebării principale: 

„Cât de pregătite sunt IMM-urile româneşti pentru transpunerea informaţiilor 
privind fluxurile de trezorerie în raportarea financiară obligatorie”? 

Informaţiile furnizate de situaţia fluxurilor de numerar pot fi utilizate 
pentru a creşte calitatea şi nivelul câştigurilor, lichidităţii şi flexibilităţii 
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financiare şi ajută la previzionarea fluxurilor de numerar. Informaţiile despre 
fluxurile de trezorerie trebuie să ofere indicaţii mai bune despre nivelul 
lichidităţii unei întreprinderi, deoarece niciun alt activ nu e mai lichid decât 
numerarul. Puterea şi slăbiciunea financiară a unei întreprinderi se estimează cel 
mai bine prin utilizarea unui set de rate a fluxurilor de numerar conjugată cu 
situaţiile financiare tradiţionale, bilanţul şi contul de profit şi pierdere, susţin 
Carslaw şi Mills (1991). 

Obiectivul principal al acestui articol este studierea opiniei conducerii 
întreprinderilor mici şi mijlocii din zona de vest a României privind importanţa 
şi utilitatea situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru această categorie de agenţi 
economici. Acesta derivă din faptul că nu există o evidenţă privind punctele de 
vedere ale practicienilor din domeniul financiar-contabil legat de această 
iniţiativă.  

Cercetarea întreprinsă îşi îndreaptă atenţia asupra necesităţii, utilităţii, 
importanţei şi nivelului de utilizare a situaţiei fluxurilor de trezorerie în practica 
întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti. Astfel, se impun următoarele 
întrebări:  

1) Cum percep IMM-urile costurile şi beneficiile întocmirii situaţiei 
fluxurilor de trezorerie, inclusă în IFRS propus pentru IMM-uri? 

2) Există diferenţe semnificative pe bază de mărime între IMM-uri cu 
privire la percepţiile conducerii acestora în ceea ce priveşte situaţia 
fluxurilor de trezorerie? 

3) Care sunt dificultăţile conducerii IMM-urilor care rezultă din 
neelaborarea situaţiei fluxurilor de trezorerie? 

4) Cum apreciază personalul de specialitate care elaborează situaţiile 
financiar-contabile utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar? 

În prezent nu există o evidenţă delimitată a percepţiilor şi a punctelor de 
vedere a IMM-urilor privind adoptarea IFRS pentru IMM-uri şi utilitatea 
situaţiei fluxurilor de trezorerie, fezabilitatea şi beneficiile adoptării, precum şi 
dificultăţile întâmpinate de IMM-uri în implementarea diverselor standarde şi 
reglementări contabile. Există lacune semnificative în literatura de specialitate 
în ceea ce priveşte gradul de adecvare a IFRS propuse pentru IMM-uri. De 
asemenea, nu există dovezi în ceea ce priveşte subiectele contabile relevante 
pentru IMM-uri şi care ar fie bine de acoperit în IFRS pentru IMM-uri. 
Totodată, există o lipsă de dovezi empirice cu privire la costurile şi beneficiile 
metodelor contabile bazate pe IFRS pentru IMM-uri.  
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4.2. Raţiuni privind efectuarea unei analize a percepţiilor practicienilor 
privind adoptarea IFRS pentru IMM 

 
Potrivit reglementărilor contabile actuale din România, IMM-urile 

elaborează situaţii financiare simplificate, în care situaţia modificărilor 
capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie sunt situaţii care nu au 
caracter obligatoriu. 

Standardul IFRS pentru IMM-uri reglementează faptul că situaţiile 
financiare ale IMM-lor trebuie să prezinte fidel alături de poziţia financiară, 
performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie ale unei entităţi din această 
categorie.  

Examinarea directă a influenţelor IFRS pentru IMM-uri nu este posibilă 
înainte de punerea lor în aplicare. Prin urmare, expertizele celor care au 
cunoştinţe privind IFRS pentru IMM-uri sunt utile pentru înţelegerea 
consecinţelor posibile ale adoptării sale.  

În România noile reglementări privind standardul IFRS pentru IMM-uri 
au fost transmise spre analiză Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi, aceştia formulând propuneri şi observaţii cu privire la aplicabilitatea 
practică a noilor reglementari financiar-contabile.  

Deşi Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate cu sediul 
la Londra (IASB) a emis, din iulie 2009, standardul internaţional de raportare 
financiară (IFRS) pentru IMM-uri, considerate a reprezenta peste 95% din 
totalul companiilor în lume, se pare că firmele au un apetit scăzut pentru 
adoptarea standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS) pentru 
IMM-uri se prezintă într-un un sondaj realizat de NEXIA International(1). 

Datorită finalizării recente a standardului IFRS pentru IMM-uri, începând 
cu 2009 – varianta în limba engleză şi apariţia traducerii sale în limba română 
în anul 2010, studiile de caz pentru România privind dificultăţile întâmpinate în 
practica IMM-urilor sunt foarte puţine, literatura de specialitate abordând 
aspectul mai mult din punct de vedere teoretic.  

 
4.3. Formularea ipotezelor privind aprecierea schimbării de mentalitate  

a practicienilor contabili români 
 
În cadrul lucrării noastre am pornit de la ipotezele ce vor fi descrise în 

continuare. Având ca fundament diverse cercetări autohtone şi străine în care s-
a demonstrat faptul că mărimea unei organizaţii este un factor care influenţează 
comportamentul său în ceea ce priveşte elaborarea şi diseminarea informaţiilor 
de natură financiar-contabilă (Hermann et al., 1996, Ettredge et al., 2002, 
Haniffa, Cooke, 2002, Popa, 2008) am considerat că managementul firmelor 
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mici are percepţii diferite în ceea ce priveşte situaţia fluxurilor de trezorerie, 
comparativ cu managerii firmelor mijlocii. Prin urmare ipotezele de la care 
pornim sunt următoarele: 

Ipoteza 1: Există diferenţe semnificative pe bază de mărime între IMM-uri 
cu privire la percepţiile conducerii acestora în ceea ce priveşte situaţia fluxurilor 
de trezorerie. Se consideră că indiferent dacă a mai utilizat sau nu de-a lungul 
carierei profesionale tabloul fluxurilor de numerar, personalul de specialitate 
care elaborează situaţiile financiar-contabile în cadrul IMM-urilor este conştient 
de importanţa şi problemele întâmpinate de companiile care întocmesc tabloul 
fluxurilor de trezorerie.  

Ipoteza 2: Personalul de specialitate care elaborează situaţiile financiar-
contabile este conştient de problemele întâmpinate de companiile care 
întocmesc tabloul fluxurilor de trezorerie, indiferent dacă a mai utilizat sau nu 
de-a lungul carierei tabloul fluxurilor de numerar. 

De asemenea, se presupune că personalul de specialitate din domeniul 
financiar-contabil care elaborează situaţiile financiar-contabile consideră că 
situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii financiare importante pentru 
îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivelul IMM-urilor. Evaluarea 
performanţei, ca una din principalele obiective ale IMM-urilor, a atras atenţia 
multor cercetători. Aceasta ne-a condus spre o a treia ipoteză: 

Ipoteza 3: Opiniile personalului de specialitate din domeniul financiar-
contabil care de-a lungul carierei profesionale a mai utilizat situaţia fluxurilor 
de numerar consideră că managerii întâmpină dificultăţi în procesul decizional 
în absenţa unor informaţii rezultate din analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie, 
în timp ce nonutilizatorii au o percepţie diferită. 

Utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar pentru luarea deciziilor la nivelul 
managementului unei întreprinderi este un aspect de care trebuie să ţină cont cei 
care elaborează situaţiile financiare ale companiilor. Presupunem că aceia dintre 
respondenţi care de-a lungul carierei lor nu au mai utilizat sau elaborat situaţia 
fluxurilor de numerar vor avea percepţii diferite despre utilitatea acestei situaţii, 
faţă de grupul celor au folosit-o şi chiar au elaborat-o. Această presupunere 
reprezintă cea de-a patra ipoteză a studiului nostru: 

Ipoteza 4: Personalul de specialitate (utilizatori şi nonutilizatori ai 
situaţiilor fluxurilor de numerar) are percepţii diferite în ceea ce priveşte 
utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar în furnizarea informaţiilor financiare în 
vederea procesului de luare a deciziilor.  
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4.4. Căi şi modalităţi de testare a ipotezelor formulate 
 
Metodologia cercetării este utilizată în scopul obţinerii informaţiilor 

pentru a elucida întrebările abordate în cercetare. Aceasta reprezintă o dezbatere 
aprinsă în cadrul ştiinţelor socioeconomice privind managementul cercetării 
(Starkey, Transfield, 1998, pp. 341-353). Cercetarea se bazează pe testarea 
ipotezelor printr-un empirism logic, o abordare pozitivistă. De asemenea, sunt 
utilizate metodele cantitative şi calitative, recomandate şi utilizate de mulţi 
cercetători(2), pentru analiza experienţei în procesul cunoaşterii, fiind cele mai 
abordate metode de cercetare la nivelul ştiinţelor socioeconomice. 

Datele cantitative în lucrarea noastră sunt colectate prin intermediul unui 
chestionar distribuit întreprinderilor mici şi mijlocii din zona de vest a 
României. Datele calitative au fost obţinute prin intermediul întrebărilor 
deschise şi interviurilor directe cu unii dintre managerii financiar-contabili ai 
IMM-urilor din această regiune.  

Eşantionul reprezintă un grup al populaţiei asupra căruia se face un studiu 
prin care se concretizează o concluzie despre întreaga populaţie studiată (Paul, 
1979, p. 32). Eşantionul trebuie să ofere o imagine cât mai exactă asupra 
populaţiei de referinţă. Eşantionul trebuie obţinut prin aplicarea unor tehnici 
probabiliste, să fie reprezentativ atât din punct de vedere statistic, cât şi în ceea 
ce priveşte problema teoretică analizată.  

Eşantionul adoptat în această lucrare este doar una din multiplele metode 
utilizate în dobândirea datelor. Metodologia eşantionului este adoptată pentru 
obţinerea opiniilor specialiştilor din domeniul financiar-contabil privind 
necesitatea şi utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar în conducerea şi 
administrarea afacerilor întreprinderilor mici şi mijlocii.  

Populaţia studiată este formată din reprezentanţii întreprinderilor mici şi 
mijlocii (conform definiţiei IMM din legislaţia românească armonizata cu 
directivele Europene) din zona de vest a României, judeţele Timiş, Caraş-
Severin, Arad şi Hunedoara. Eşantionul a fost obţinut dintre firmele care 
figurau în baza de date a Oficiul Registrului Comerţului din cele patru judeţe 
din Regiunea V Vest.  

 
5. Rezultate obţinute 
 
Din numărul total de 35.204 IMM-uri care figurau la Oficiul Registrului 

Comerţului în 2007 în cele patru judeţe din Zona de Vest(3) s-a realizat o 
selecţie aleatoare. Prin utilizarea unei tehnici de eşantionare stratificată 
disproporţionată am selectat 400 de firme care îndeplinesc definiţia din 
legislaţia românească pentru IMM-uri şi au cifră de afaceri anuală de cel mult 
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43 milioane de lei. Variabilele de stratificare au fost folosite pentru 
dimensiunea şi sediul principal al întreprinderilor. Tehnica de eşantionare 
disproporţionată a fost aleasă pentru a se asigura că toate subpopulaţiile 
importante au fost reprezentate în eşantion. Cele două grupuri de mărime 
utilizate pentru selectarea eşantionului au fost: firme cu cifră de afaceri sub 8,6 
milioane de lei şi, respectiv, firme cu cifră de afaceri între 8,6 şi 43 milioane de 
lei. Clusterele pentru sediul principal au fost cele patru judeţe ale Regiunii V 
Vest: Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. Din fiecare grup au fost 
selectate în mod aleatoriu 100 de entităţi. S-au transmis către aceste firme 
chestionare şi doar un număr de 162 de firme le-au returnat (27%). Din cele 162 
chestionare returnate 37 au fost invalidate deoarece nu erau complete sau 
întreprinderile au o cifră de afaceri peste 43 milioane de lei pentru anul 2009, 
rezultând astfel un eşantion de 125 chestionare valide, utilizabile şi o rată de 
răspuns de 31,25%.  

Pe baza răspunsurilor primite şi a chestionarelor validate s-a determinat 
eroarea de eşantionare în valoare de +/- 7,28%. Eroarea de eşantionare sau 
intervalul de încredere reprezintă intervalul de valori (eroarea) în care se 
încadrează procentul calculat pe baza eşantionului în populaţia totală. 

Una din secţiuni prezintă datele descriptive ale examinării percepţiilor 
celor intervievaţi privind necesitatea şi importanţa utilizării situaţiei fluxurilor 
de trezorerie. Suplimentar, sunt comparate opiniile persoanelor care au mai 
întocmit situaţia fluxurilor de trezorerie în cariera lor profesională cu cele ale 
persoanelor care nu au utilizat sau elaborat această situaţie, în scopul de a 
determina diferenţele semnificative între cele două grupe legat de alegerea 
preferinţei, dificultăţile implementării situaţiei fluxurilor de trezorerie şi 
utilitatea informaţiei privind fluxurile de trezorerie în procesul de luare a 
deciziilor.  

Dintre cei care au mai utilizat de-a lungul carierei situaţia fluxurilor de 
numerar 9,6% declară că au puţine cunoştinţe despre structura acestuia. Prin 
urmare apreciem că grupul celor care au mai utilizat fluxul de trezorerie este 
mai bine informat decât grupul respondenţilor care nu l-au utilizat. Se observă 
că  36,8% dintre întreprinderile din eşantion s-a elaborat situaţia fluxurilor de 
trezorerie, pe când la 63,2% dintre acestea nu s-a elaborat. Apreciem că mai 
mult de jumătate dintre IMM-uri nu întocmesc situaţia fluxurilor de trezorerie. 

În România, Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) este 
considerată principalul utilizator al situaţiei fluxurilor de trezorerie, după care 
urmează băncile şi alte instituţii de credit, asociaţii şi acţionarii, creditorii şi 
managerii în opinia respondenţilor care au mai utilizat situaţia fluxurilor de 
numerar, toate aceste categorii obţinând o medie în jurul valorii 2, „acord 
parţial”. Pe de altă parte cei care nu au mai utilizat situaţia fluxurilor de 
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trezorerie sunt de părere că băncile şi alte instituţii de credit şi asociaţii şi 
acţionarii sunt principalele categorii de utilizatori, mai puţin interesaţi de 
aceasta sunt Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice şi creditorii, cu o medie 
de 2,74, fiind mai aproape de nivelul „indiferent”. În opinia ambelor grupuri cei 
mai puţin interesaţi de fluxurile de numerar sunt salariaţii şi furnizorii, cu o 
medie generală de 4,58, respectiv 4,14. 

Se evidenţiază că respondenţii utilizatori consideră că principalul obiectiv 
deservit de situaţia fluxurilor de numerar este completarea declaraţiilor fiscale, 
pe când găsirea şi obţinerea de finanţare ocupă locul al doilea în ierarhia 
obiectivelor. Respondenţii non-utilizatori sunt de părere că principalul obiectiv 
deservit de situaţia fluxurilor de numerar este obţinerea de finanţare. Acelaşi 
grup consideră cash-flow-ul o situaţie necesară pentru efectuarea tranzacţiilor 
cu clienţii şi furnizorii. Apreciem media obţinută de această afirmaţie 
(media=1,65) ca fiind o neînţelegere a enunţului întrebării. Ambele grupuri 
opinează că elaborarea şi utilizarea situaţiei fluxurilor de numerar nu duce la 
relaţii mai bune cu salariaţii. Mai mult, respondenţilor li s-a cerut să indice 
părerea privind alegerea lor pentru întocmirea şi utilizarea situaţiei fluxurilor de 
numerar în luarea deciziilor la nivel de întreprindere sau renunţarea la 
întocmirea acestei situaţii.  

O comparaţie între respondenţii care au elaborat şi utilizat în cariera 
profesională situaţia fluxurilor de trezorerie cu cei care nu au mai utilizat 
această situaţie relevă faptul că dintre cei care au mai utilizat această situaţie 
(81,6%), cea mai mare parte consideră oportun şi util să o întocmească (76%), 
doar 5,6% dintre aceştia au ales renunţarea la întocmirea acestei situaţii. Grupul 
subiecţilor care nu au utilizat situaţia fluxurilor de trezorerie reprezintă 24% şi 
toţi sunt de părere că nu este necesar să se elaboreze. Răspunsurile sugerează că 
cei care cunosc situaţia fluxurilor de trezorerie sunt conştienţi de importanţa şi 
necesitatea sa. Pentru a obţine un răspuns cât mai concludent în privinţa 
motivelor alegerii între cele două opţiuni, respondenţilor li s-a cerut să indice 
măsura în care sprijină anumite afirmaţii.  

Chestionarul a cerut respondenţilor să-şi exprime opiniile privind 
principalele motive ale preferinţei lor. Respondenţii care preferă utilizarea 
situaţiei fluxurilor de numerar pentru raportarea încasării şi plăţilor IMM-urilor 
au motive întemeiate pentru alegerea lor.  

În grupul celor care nu au mai utilizat această situaţie „costurile cu 
achiziţia unor programe informatice adecvate” şi „costurile cu consultanţa 
financiar-contabilă” sunt motivele invocate, care îi determină să nu dorească să 
utilizeze situaţia fluxurilor de numerar, cele două afirmaţii având o medie de 
1,35, respectiv 2,04 pentru acest grup. Respondenţii chestionarului au stabilit că 
cea mai importantă problemă cu care se confruntă la elaborarea situaţiei 
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fluxurilor de numerar este „un grad scăzut de acceptare de către manageri şi 
acţionari a raportului cost-beneficiu în obligativitatea întocmirii” situaţiei, cu o 
medie de 1,84.  

De asemenea, au fost considerate probleme şi „nivelul scăzut de înţelegere 
al terminologiei” cu o medie de 2,30 şi „nivelul scăzut de înţelegere (de către 
unele categorii de utilizatori) al modalităţii de întocmire a acestui tip de situaţii 
financiare” cu o medie de 2,33. 

În ceea ce priveşte grupele de utilizatori şi nonutilizatori, respondenţii 
care au mai utilizat situaţia fluxurilor de numerar consideră că cea mai 
importantă problemă privind utilizarea situaţiei fluxurilor de numerar o 
reprezintă neacceptarea de către manageri şi acţionari a raportului cost-
beneficiu în ceea ce priveşte obligativitatea întocmirii situaţiei (o medie de 
1,68). Greutăţile legate de modul de întocmire a situaţiei fluxurilor de numerar 
şi de înţelegerea terminologiei sunt, de asemenea, considerate piedici în 
elaborarea tabloului fluxurilor de numerar pentru această categorie de 
respondenţi, cu medii de 2,16, respectiv 2,24. 

Referitor la percepţiile respondenţilor care nu au mai utilizat situaţia 
fluxurilor de numerar, aceştia exprimă aproape aceleaşi opinii ca şi cei care au 
utilizat această situaţie. Sunt invocate, în special, prima problemă: „un grad 
scăzut de acceptare de către manageri şi acţionari a raportului cost-beneficiu în 
obligativitatea întocmirii”, cu o valoare medie de 2,57, şi cea de-a doua „un 
nivel scăzut de înţelegere al terminologiei”, cu o valoare medie de 2,57. 

Pentru aprecierea necesităţii şi utilităţii situaţiei fluxurilor de trezorerie în 
procesul decizional respondenţii şi-au exprimat opiniile în ceea ce priveşte 
dificultăţile întâmpinate de managementul în lipsa unor informaţii relevante 
care s-ar putea desprinde din analiza tabloului fluxurilor de trezorerie. 

 
6. Constatări 
 
În urma prelucrării datelor putem afirma că respondenţii sunt de părere că 

în absenţa informaţiilor furnizate de tabloul fluxurilor de numerar managerii nu 
vor putea „înţelege cauzele care au determinat constatarea diferitelor mărimi ale 
fluxurilor de trezorerie” şi se vor confrunta cu „imposibilitatea efectuării 
evaluării capacităţii întreprinderii de a genera numerar şi echivalente de 
numerar în activitatea de exploatare, investiţii şi financiară”, acestea fiind cele 
mai importante dificultăţi, cu o medie de 1,53, respectiv o medie de 1,76. 
Totodată respondenţii consideră că lipsa informaţiilor rezultate din analiza cash-
flow-ului conduce la „incorecta evaluare a modificărilor lichidităţii şi 
solvabilităţii” şi „surprinderea utilizatorilor informaţiilor financiar-contabile ale 



Nicoleta Farcane, Sorinel Căpuşneanu, Sorin Briciu 
 

78 

întreprinderii la cunoaşterea sensului diferenţiat al fluxurilor de trezorerie 
generat de cele trei categorii de activităţi” ale întreprinderii.  

În ceea ce priveşte diferenţele între cele două grupuri, cei care au mai 
utilizat situaţia fluxurilor de trezorerie sunt cei care apreciază dificultăţile 
enunţate în acelaşi trend cu întregul eşantion, pe când grupul celor care nu au 
mai utilizat situaţia fluxurilor de trezorerie consideră că cea mai importantă 
dificultate a managerilor este „surprinderea utilizatorilor informaţiilor financiar-
contabile ale întreprinderii la cunoaşterea sensului diferenţiat al fluxurilor de 
trezorerie generat de cele trei categorii de activităţi”, media acestui aspect fiind 
de 2,13. Celelalte trei dificultăţi înregistrează o medie de în jurul valorii 3 
„Indiferent” şi abateri standard ce variază între 1,166 şi 1,905. 

Am concluzionat că respondenţii sunt de acord cu faptul că „Situaţia 
fluxurilor de numerar este necesară pentru planificarea şi managementul 
angajamentelor financiare viitoare”, având o medie de 1,63. De asemenea, sunt 
de acord şi cu afirmaţiile: „Situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii 
suplimentare pentru analiza financiară” şi „Situaţia fluxurilor de numerar 
serveşte nevoilor informaţionale financiar contabile pentru aprecierea 
performanţelor într-o manieră mai adecvată realităţii”, având medii de 1,83 şi 
2,25. „Situaţia fluxurilor de numerar serveşte pentru examinarea relaţiilor dintre 
profitabilitate şi fluxurile nete de numerar şi a impactului asupra modificării 
preţurilor” şi „este necesară investitorilor pentru a aprecia performanţa 
financiară în corelaţie cu performanţa economică evidenţiată de contul de 
rezultate”sunt afirmaţii care au obţinut o medie de 2,78 şi 2,85. Aproape 70% 
dintre respondenţi recunosc utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar acordând 
un scor de 5 „dezacord total”, afirmaţiei „Situaţia fluxurilor de numerar nu 
prezintă nicio utilitate IMM-urilor”, care a cumulat o medie de 4,30.  

O mare parte dintre respondenţi şi-a exprimat dezacordul parţial privind 
afirmaţia „Situaţia fluxurilor de numerar serveşte pentru compararea 
rezultatelor din exploatare a diferite întreprinderi, deoarece elimină efectele 
aplicării unor criterii contabile diferite pentru aceleaşi tipuri de tranzacţii şi 
evenimente” (media de 3,68), considerând că se poate realiza compararea 
rezultatelor din exploatare a diferite întreprinderi doar pe baza informaţiilor din 
contul de profit şi pierdere, în absenţa acestei situaţii. În acelaşi timp 
respondenţii sunt indiferenţi în ceea ce priveşte utilitatea situaţiei fluxurilor de 
numerar pentru „evaluarea întreprinderii în baza previziunilor pe un orizont de 
timp mai larg” şi „aprecierea gradului în care evaluările precedente corespund 
fluxurilor de trezorerie constatate la un moment dat”, ceea ce indică faptul că 
respondenţii chestionaţi nu s-au confruntat cu aceste situaţii, cele două afirmaţii 
obţinând o medie aproape de „Indiferent”, 3,25 respectiv 3,21. 
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Se evidenţiază, de asemenea, că respondenţii celor două grupuri nu au 
opinii similare, în privinţa majorităţii afirmaţiilor. Spre deosebire de 
respondenţii care au mai utilizat situaţia fluxurilor de trezorerie, cei care nu au 
mai utilizat-o nu sunt atât de hotărâţi în privinţa utilităţii ei, media grupului care 
nu a mai utilizat situaţia fluxurilor de numerar fiind de doar 3,74 şi deviaţia 
standard de 1,514. Aceşti respondenţi având o opinie destul de aproape de 
indiferenţă şi dezacord total, ceea ce ne conduce să afirmăm că probabil nu 
dispun de suficiente cunoştinţe şi experienţă pentru a face aprecieri ferme 
referitor la aspecte de fineţe privind situaţia fluxurilor de trezorerie. 

Având ca fundament diverse cercetări autohtone şi străine în care s-a 
demonstrat faptul că mărimea unei organizaţii este un factor care influenţează 
comportamentul său în ceea ce priveşte elaborarea şi diseminarea informaţiilor 
de natură financiar-contabilă, am considerat că managementul firmelor mici are 
percepţii diferite în ceea ce priveşte situaţia fluxurilor de trezorerie, comparativ 
cu managerii firmelor mijlocii.  

Din rezultatele testului Kruskal-Wallis aplicat celor două grupuri de 
întreprinderi: întreprinderi care au realizat o cifră de afaceri sub 8,6 milioane lei 
şi întreprinderi cu cifră de afaceri între 8,6 milioane lei şi 43 milioane lei se 
observă că pentru anumite afirmaţii există diferenţe între cele două grupuri, iar 
pentru alte afirmaţii respondenţii au aceleaşi opinii indiferent de mărimea 
societăţii (identificate în tabelul 1). Pe ansamblu, pentru afirmaţiile testate 
pentru 13 afirmaţii nu există diferenţe, iar pentru 15 afirmaţii există diferenţe 
între întreprinderile mici şi mijlocii.  

 

Tabelul 1 
Rezultatele testului Kruskal-Wallis privind existenţa diferenţelor  

semnificative pe bază de mărime între IMM-uri referitor la  percepţiile conducerii 
acestora asupra situaţiei fluxurilor de trezorerie 

Afirmaţie Hi-pătrat  p-valoare 
2.4 Obiectivele situaţiei fluxurilor de numerar   
O mai bună gestiune a activităţii întreprinderii 29,383 0,000* 
Găsirea şi obţinerea de finanţare 29,278 0,000* 
Relaţii mai bune cu salariaţii 11,052 0,001* 
2.8 Costurile suplimentare privind  întocmirea tabloului fluxurilor de trezorerie   
Costurile cu pregătirea personalului din cadrul departamentului financiar-
contabil 

5,560 0,018* 

Costurile cu achiziţia unor programe informatice adecvate 5,082 0,024* 
Costurile cu consultanţa financiar-contabilă 21,930 0,000* 
2.9 Problemele întâmpinate de companiile care întocmesc tabloul fluxurilor de 
trezorerie care se manifestă şi in cazul entităţii 

  

Probleme cu adaptarea sistemelor informatice 6,283 0,012* 
Probleme cu introducerea de noi tratamente contabile şi criterii de evaluare şi 
recunoaştere a elementelor bilanţiere 

23,702 0,000* 

Un grad scăzut de acceptare de către manageri şi acţionari a raportului cost-
beneficiu în obligativitatea întocmirii 

4,210 0,040* 
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Afirmaţie Hi-pătrat  p-valoare 
2.10Dificultăţile managementului din lipsa unor informaţii relevante care s-ar 
putea desprinde din analiza tabloului fluxurilor 

  

Surprinderea utilizatorilor informaţiilor financiar-contabile ale întreprinderii la 
cunoaşterea sensului diferenţiat al fluxurilor de trezorerie generat de cele trei 
categorii de activităţi 

10,872 0,001* 

3.1. Utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar în procesul de luare a deciziilor   
Situaţia fluxurilor de numerar serveşte nevoilor informaţionale financiar-
contabile pentru aprecierea performanţelor într-o manieră mai adecvată 
realităţii  

6,560 0,010* 

Situaţia fluxurilor de numerar este necesară pentru planificarea şi 
managementul angajamentelor financiare viitoare 

9,279 0,002* 

Situaţia fluxurilor de numerar poate fi folosită în evaluarea întreprinderii în baza 
previziunilor pe un orizont de timp mai larg. 

4,462 0,035* 
* indică nivelul de semnificaţie a testului Kruskal-Wallis la valori de semnificaţie a lui p-valoare de 

0,05 sau mai mari.    

 
Putem aprecia că există mai mult diferenţe decât asemănări pe bază de 

mărime între IMM-uri cu privire la percepţiile conducerii acestora în ceea ce 
priveşte situaţia fluxurilor de trezorerie. Prin urmare, se poate concluziona că 
Ipoteza 1, legată de existenţa diferenţelor semnificative pe bază de mărime între 
IMM-uri referitor la percepţiile conducerii privind situaţia fluxurilor de 
trezorerie, este parţial confirmată datorită nivelului de semnificaţie p care cu 
respectă condiţia de valabilitate p<0,05.  

Testul nonparametric Kruskal-Wallis a fost elaborat pentru testarea 
opiniilor respondenţilor din cadrul celor două. Având în vedere că valoarea 
semnificaţiei p (Asymp. Sig.) este doar în două cazuri mai mică decât valoarea 
considerată maximă 0,05, se poate concluziona că Ipoteza 2 nu este confirmată 
decât parţial. Majoritatea respondenţilor confirmă faptul că nu vor fi probleme 
întâmpinate de companiile care întocmesc tabloul fluxurilor de trezorerie. 

Investigarea variabilelor analizate pentru verificarea ipotezei 4 în ceea ce 
priveşte precondiţiile de normalitate a dispersiei, de linearitate şi 
homoscedasceitate a condus la rezultate care nu au permis aplicarea testelor 
parametrice. Prin urmare pentru verificarea ipotezei 4 s-a utilizat testul 
neparametric Kruskal-Wallis. Valorile testului Kruskal-Wallis şi a nivelului său 
de semnificaţie, p-valoare, sunt prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2 
Rezultatele testului  Kruskal-Wallis privind utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar 

Avantaje Hi-pătrat  p-valoare 
1. Situaţia fluxurilor de numerar furnizează informaţii suplimentare pentru 
analiza financiară  

24,076 0,000* 

2. Situaţia fluxurilor de numerar serveşte nevoilor informaţionale financiar 
contabile pentru aprecierea performanţelor într-o manieră mai adecvată 
realităţii  

61,981 0,000* 

3. Situaţia fluxurilor de numerar este necesară pentru planificarea şi 
managementul angajamentelor financiare viitoare 

90,204 0,000* 

4. Situaţia fluxurilor de numerar este necesară investitorilor pentru a 
aprecia performanţa financiară în corelaţie cu performanţa economică 
evidenţiată de contul de rezultate 

19,701 0,000* 

5. Situaţia fluxurilor de numerar poate fi folosită în evaluarea întreprinderii 
în baza previziunilor pe un orizont de timp mai larg 

10,844 0,001* 

6. Situaţia fluxurilor de numerar serveşte pentru compararea rezultatelor din 
exploatare a diferite întreprinderi, deoarece elimină efectele aplicării unor 
criterii contabile diferite pentru aceleaşi tipuri de tranzacţii şi evenimente 

7,404 0,007* 

7. Situaţia fluxurilor de numerar poate servi în aprecierea gradului în care 
evaluările precedente corespund fluxurilor de trezorerie constatate la un 
moment dat  

5,324 0,021* 

8. Situaţia fluxurilor de numerar serveşte pentru examinarea relaţiilor dintre 
profitabilitate şi fluxurile nete de numerar şi a impactului asupra modificării 
preţurilor  

28,906 0,000* 

9. Situaţia fluxurilor de numerar nu prezintă nici o utilitate IMM-urilor 6,454 0,011* 
* indică nivelul de semnificaţie a testului Kruskal-Wallis la valori de semnificaţie a lui p-valoare de 

0,05 sau mai mari.    

 
Ipoteza 4 se referă la utilitatea situaţiei fluxurilor de numerar percepută de 

personalul însărcinat cu pregătirea situaţiilor financiare. Pentru examinarea 
diferenţelor între percepţia personalului care a mai utilizat şi cel care nu a mai 
utilizat situaţia fluxurilor de trezorerie, chestionarul expus a dat posibilitatea 
exprimării opţiunilor în cadrul a nouă avantaje pre-identificate. Testul Kruskal-
Wallis aplicat prezintă rezultatele obţinute, din tabelul 2 identificându-se faptul 
că Hi-pătrat are valori semnificative în toate cazurile, pe primele locuri 
situându-se afirmaţiile: „Situaţia fluxurilor de numerar este necesară pentru 
planificarea şi managementul angajamentelor financiare viitoare”,  
(Hi-pătrat=90,204, p=0,000), „Situaţia fluxurilor de numerar serveşte nevoilor 
informaţionale financiar-contabile pentru aprecierea performanţelor într-o 
manieră mai adecvată realităţii” (Hi-pătrat=61,9814, p=0,000), şi „Situaţia 
fluxurilor de numerar serveşte pentru examinarea relaţiilor dintre profitabilitate 
şi fluxurile nete de numerar şi a impactului asupra modificării preţurilor”  
(Hi-pătrat=28,906, p=0,000). 

Prin urmare, Ipoteza 4 în ceea ce priveşte utilitatea şi avantajele situaţiei 
fluxurilor de trezorerie în opinia specialiştilor chestionaţi este confirmată. 
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Rezultatele obţinute în urma testării ipotezelor sunt prezentate succint în 
tabelul 3.  

 
Tabelul 3  

Ipotezele analizei comparative: utilizatori şi  
nonutilizatori ai situaţiei fluxurilor de numerar 

Ipoteze Rezultate 
Ipoteza 1: 
 

Există diferenţe semnificative pe bază de mărime între IMM-uri cu privire la  
percepţiile conducerii acestora în ceea ce priveşte situaţia fluxurilor de trezorerie 

Parţial 
confirmată 

Ipoteza 2: 
 

Personalul de specialitate care elaborează situaţiile financiar-contabile este conştient 
de problemele întâmpinate de companiile care întocmesc tabloul fluxurilor de 
trezorerie, indiferent dacă a mai utilizat sau nu de-a lungul carierei tabloul fluxurilor 
de numerar 

Parţial 
confirmată 

Ipoteza 3: 
 

Opiniile personalului de specialitate din domeniul financiar-contabil care de-a lungul 
carierei profesionale  a mai utilizat situaţia fluxurilor de numerar consideră că 
managerii întâmpină dificultăţi în procesul decizional în absenţa unor informaţii 
rezultate din analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie, în timp ce nonutilizatorii au o 
percepţie diferită 

Confirmată 

Ipoteza 4: 
 

Personalul de specialitate (utilizatori şi nonutilizatori ai situaţiilor fluxurilor de 
numerar) are percepţii diferite în ceea ce priveşte utilitatea situaţiei fluxurilor de 
numerar în furnizarea informaţiilor financiare în vederea procesului de luare a 
deciziilor 

Confirmată 

 
 
7. Concluzii 
 
Lucrarea a avut ca obiectiv testarea ipotezelor studiului abordat cu 

ajutorul parametrilor statistici, având la bază fundamentul teoretic referitor la 
controversele aplicării situaţiei fluxurilor de numerar de către IMM-uri. 
Literatura de specialitate internaţională prezintă diferite opinii privind 
fezabilitatea aplicării situaţiei fluxurilor de trezorerie şi relevanţa informaţiilor 
financiare pe care aceasta le furnizează în scopul luării deciziilor. Numeroase 
studii au sugerat că personalul de specialitate care a mai aplicat situaţia 
fluxurilor de trezorerie este mult mai receptiv la modificările pe care le implică 
aplicarea acestora decât personalul care nu a mai utilizat aceste situaţii. Astfel, 
abordarea cantitativă (chestionarul) a fost utilizată pentru a forma instrumente 
viabile de cercetare în vederea examinării construcţiei acestei cercetări. 
Cercetarea metodologică s-a focalizat asupra respondenţilor din departamentele 
financiar-contabile ale întreprinderilor în vederea asigurării colectării datelor 
necesare obţinerii principalelor rezultate ale acestei cercetări. Rezultatele relevă 
că există diferenţe între opiniile personalului de specialitate al departamentelor 
financiar-contabile care a mai utilizat situaţia fluxurilor de numerar şi cel care 
nu a mai utilizat aceste situaţii, dificultăţile întâmpinate şi utilitatea 
informaţiilor financiare furnizate în luarea deciziilor.  
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Note 

 
(1) NEXIA International reprezintă o reţea globală de firme independente de audit, contabilitate 

şi consultanţă cu birouri în peste 100 de ţări, care la sfârşitul anului 2009 a realizat un sondaj 
între membrii săi cu privire la opinia acestora în ceea ce priveşte adoptarea IFRS pentru 
IMM-uri 

(2) Conform Institutul Naţional de Sondare a Opiniei Publice şi Marketing (INSOMAR) (2006), 
Analiza calitativă, Studii elaborate de INSOMAR, disponibile on-line la adresa: 
www.insomar.ro, accesată la data de:27.07.2006 

(3) Conform CNIMMM (2007), Cartea albă a IMM-urilor. 
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