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Tematică: 

1. Cadrul conceptual IASB - obiectivul raportării financiare, elementele situațiilor financiare, 

criteriile de recunoaștere și bazele de evaluare, caracteristicile calitative ale informați ilor 

contabile 

2. Prezentarea situațiilor financiare (IAS 1) - Situația poziției financiare 

3. Prezentarea situațiilor financiare (IAS 1) - Situația rezultatului global 

4. Situația fluxurilor de numerar (IAS 7) - metodă directă 

5. Situația fluxurilor de numerar (IAS 7) - metodă indirectă 

6. Recunoașterea și măsurarea stocurilor conform IAS 2 Stocuri 

7. Recunoașterea și măsurarea imobilizărilor corporale conform IAS 16 Imobilizări corporale 

8. Recunoașterea și evaluarea activelor necorporale conform IAS 38 Imobilizări necorporale 

9. Deprecierea activelor în conformitate cu IAS 36 Deprecierea activelor 

10. Recunoașterea și evaluarea provizioanelor și datoriilor contingente - conform IAS 37 

Provizioane, datorii contingente și active contingente 

11. Definirea conceptelor de politici contabile, tehnici de măsurare, opțiuni contabile. Rolul 

politicilor contabile 

12. Politici contabile pentru recunoașterea și evaluarea impozitelor amânate în conformitate cu 

IAS 12 Impozitul pe profit 

13. Politici contabile pentru recunoașterea și evaluarea investițiilor imobiliare în conformita te 

cu IAS 40 Investiții imobiliare 

14. Politici contabile pentru recunoașterea și evaluarea activelor deținute pentru vânzare în 

conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate deținute pentru vânzare și activitati întrerupte 

15. Sistemul de contabilitate cu intrare dublă - definirea, forma și structura unui cont; planul 

de conturi; tipuri și reguli de operațiuni ale conturilor; analiza tranzacțiilor contabile și a 

evenimentelor 

16. Înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor - analiza conturilor și contabilităț i i, 

recunoașterea și derecunoașterea elementelor situațiilor financiare aferente ciclului operațional 

17. Înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor - analiza conturilor și contabilităț i i, 

recunoașterea și derecunoașterea elementelor situațiilor financiare aferente ciclului de invest iț i i 

18. Înregistrarea tranzacțiilor și evenimentelor - analiza conturilor și contabilităț i i, 

recunoașterea și derecunoașterea elementelor situațiilor financiare aferente ciclului de finanțare 
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