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Obiectivele disciplinei: 
Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea cu principalele noţiuni privind conceptul de consoli-

dare şi înţelegerea metodelor şi tehnicilor de consolidare care se a-
plică entităţilor controlate

Obiectivele specifice  • Cunoaşterea și înţelegerea structurii şi caracteristicilor care se în-
tâlnesc la un ansamblu consolidat, precum și a formelor de control 
care se manifestă între diferite entități; 
• Determinarea procentajul de control şi de interes al entităţii mamă 
în societăţile controlate;  

• Înţelegerea particularităţilor metodelor şi tehnicilor de consolidare 
şi transpunerea lor în practică în vederea întocmirii situaţiilor finan-
ciare consolidate.

 

 

 
 

  

Competenţe specifice acumulate:  

C
om
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et

en
ţe

 
p

ro
fe

si
on

al
e  C1.3 Aplicarea conceptelor și teoriilor economice la nivel micro și macroeconomic pentru 

formularea de explicații și ipoteze privind comportamentul agentului economic 
C3.5 Organizarea, procesarea și transferarea datelor și informațiilor economice și financiare 
pentru soluțiile identificate 
C4.5 Proiectarea și implementarea setului de măsuri pentru problema economică și finan-
ciară identificată 
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le
 CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și realiza-

rea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă 
CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organi-
zații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale 
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C A P I T O L U L  1  

 
 

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND CONCEPTUL DE CONSOLIDARE  
 

 
 
 1.1. Procentajul de control şi procentajul de interes 

 Formarea unui ansamblu consolidat rezultă din analiza tipurilor de control pe care 

societatea-mamă le poate exercita asupra întreprinderilor dominate. Indiferent de forma pe 

care o îmbracă tipul de control (exclusiv, comun sau influenţă semnificativă), acesta se 

bazează pe stabilirea legăturilor de dependenţă care apar între entităţi. Cu toate că acestea pot 

fi legate şi prin diverse acorduri contractuale, deţinerea acţiunilor cu drept de vot şi consecinţa 

acestei deţineri reprezintă cel mai întâlnit tip de legătură care se stabileşte între două unităţi.  

 Exercitarea puterii ca urmare a deţinerii de acţiuni cu drept de vot implică necesitatea 

folosirii unui instrument care să fie capabil să o măsoare. Măsura puterii este dată de către 

procentajul de control. Aprecierea acesteia nu trebuie însă confundată cu dependenţa 

financiară care rezultă din deţinerea unei fracţiuni din capitalul unei societăţi. Această 

dependenţă este relevată de un alt instrument, şi anume de procentajul de interes. 

 Procentajul de control reprezintă cota-parte din drepturile de vot deţinute, direct sau 

indirect, de societatea dominantă în fiecare din entităţile grupului. Pentru subfiliale, lanţul de 

control se rupe în momentul în care nu se mai realizează controlul exclusiv. Spre deosebire de 

acesta, procentajul de interes reflectă cota-parte deţinută de întreprinderea consolidantă în 

fiecare dintre unităţile grupului în legătură cu distribuirea capitalului propriu al acestora. 

 

 1.1.1. Calculul procentajului de control1 

 Un element principal al operaţiunilor de consolidare îl reprezintă procentajul de control 

deţinut de o societate. În acord cu acesta se va întocmi lista întreprinderilor reţinute în 

perimetrul de consolidare şi se va stabili metoda de consolidare pentru fiecare dintre entităţile 

controlate. 
                                                 

1Fl. Scorţescu, Societăţile de grup, Editura Junimea, Iaşi, 2005, pp. 63-72.  
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 Procentajul de control se exprimă în procente din drepturile de vot deţinute de 

societatea-mamă în alte întreprinderi, determinând deci o relaţie de putere. Se calculează prin 

însumarea drepturilor de vot deţinute, direct sau indirect, de către unitatea consolidantă în 

fiecare dintre entităţile supuse procesului de consolidare. 

 În vederea calculării procentajului de control trebuie să se ţină seama de numărul 

drepturilor de vot şi nu de numărul titlurilor deţinute, datorită faptului că acţiunile pot avea 

drept de vot simplu sau multiplu, ori pot fi cu dividend prioritar, adică private de dreptul de vot.  

Relaţia de calcul a procentajului de control deţinut direct de o societate la o altă unitate 

este următoarea: 

     ,
 
 


ii

ii

DN

dn
PC                                                               (1.1) 

în care: 

 PC reprezintă procentajul de control; 

 ni          -          numărul de acţiuni deţinute cu un anumit drept de vot; 

 di          -          dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute; 

 Ni          -          numărul de acţiuni, cu un anumit drept de vot, ale soci-  

                                   etăţii la care se deţin participaţii; 

 Di          -         drepturile de vot aferente acţiunilor entităţii controlate. 

Pentru a ilustra diferenţele care pot să apară între numărul de acţiuni deţinute şi 

drepturile de vot pe care acestea le conferă, presupunem că societatea dominantă „SM” a 

contribuit la constituirea capitalului întreprinderii „A” şi posedă 60% din numărul de acţiuni 

ale acesteia. Din titlurile deţinute de „SM”, 20% au drept de vot dublu, 50% au drept de vot 

simplu, iar 30% sunt cu dividend prioritar. Capitalul unităţii „A” este împărţit în acţiuni cu 

următoarele drepturi de vot: 30% cu drept de vot dublu, 40% cu drept de vot simplu, iar 30% 

sunt cu dividend prioritar.  

 Introducând aceste date în relaţia (1) rezultă că procentajul de control al entităţii 

consolidante este doar de 54%, deşi întreprinderea-mamă deţine 60% din numărul de acţiuni 

ale societăţii „A”: 

   
54%.

100%

30% + 24%

0 x 30%1 x 40% + 2 x 30%

0 x 60% x 30%1 x 60% x 50% + 2 x 60% x 20%
PC 




  

Calculul procentajului de control constă, aşadar, în reperarea procentului drepturilor de 

vot ataşate fiecărei participaţii şi apoi în examinarea tipurilor de legături care se stabilesc între 

societatea-mamă şi unităţile controlate. În cazul existenţei numai a unor legături directe între 

acestea, procentajul de control va fi egal cu ponderea arcului orientat ce leagă aceste entităţi. 

Situaţia se complică atunci când între societăţile controlate şi întreprinderea care consolidează 
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există şi legături indirecte, eventual prin mai multe unităţi intermediare, sau dependenţe de 

altă natură. 

Stabilirea procentajului de control deţinut indirect de către societatea-mamă („SM”) 

presupune, în primul rând, cunoaşterea modalităţilor de a ajunge de la aceasta la entitatea 

dominată („B”). În acest scop este suficient să determinăm numărul arcelor orientate 

(săgeţilor) care intră în nodul dorit („B”).  

Odată stabilit numărul de drumuri posibile, trebuie să se verifice dacă  

arcele care compun drumul (mai puţin arcul care intră în nodul vizat) au o pondere strict mai 

mare de 40% . Acest lucru ar asigura exercitarea de către unitatea consolidantă („SM”) a unui 

control exclusiv de fapt asupra entităţii în cauză, situaţie care ar echivala cu posibilitatea 

continuării drumului spre întreprinderea vizată. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că 

drumul ales nu este viabil, nepermiţând ajungerea la nodul dorit. 

În cazul în care ponderea arcelor până la societatea aflată înaintea celei la care vrem să 

ajungem este strict mai mare de 40%, procentajul de control pe care îl va deţine 

întreprinderea-mamă la unitatea „B” va fi egal cu cel deţinut de entitatea precedentă („A”) la 

societatea la care dorim să facem calculul acestui procentaj („B”). 

 Din cele prezentate reiese că un rol important în determinarea procentajului de control îl 

au legăturile existente între entitatea care consolidează şi societăţile componente ale grupului. 

În vederea unei mai bune înţelegeri a acestor aspecte, considerăm următoarele situaţii: 

 1) legătura dintre societatea-mamă şi alte unităţi este directă. Organigrama grupului, 

în care „SM” este entitate dominantă, este prezentată în fig. 1.1. 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

Fig. 1.1. Determinarea procentajului de control 
în cazul legăturii directe 

 Din fig. 1.1 rezultă că între entităţile controlate („A”, „B” şi „C”) şi întreprinderea 

dominantă („SM”) există numai legături de tip direct, iar procentajul de control al acesteia din 

urmă în fiecare dintre cele trei este de 30%, 60% şi, respectiv, 80%. 

Societatea „SM” 

Societatea „B” Societatea „A” Societatea „C” 

30% 60% 80% 
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 2) legătura între societatea-mamă şi alte unităţi este indirectă. Organigrama grupului, 

în care „SM” este entitate consolidantă, vizează două situaţii: 

 a) legătura indirectă se realizează fără ruperea lanţului de control: 

                                           

 

 

                                                     

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.2. Determinarea procentajului de control în cazul legăturii 
indirecte fără ruperea lanţului de control 

 Datorită faptului că de la societatea „SM” la întreprinderea „D” lanţul de control nu se 

rupe (procentajul de control pe fiecare din segmentele care compun acest drum, mai puţin 

arcul CD, este mai mare de 40%), iar „SM” controlează pe „A” cu 50%, „A” pe „B” cu 70%, 

„B” pe „C” cu 60% şi „C” pe „D” cu 30% rezultă, sub incidenţa legăturii indirecte, că 

dominanta „SM” deţine la unităţile „B”, „C” şi „D” următoarele procentaje de control: 70%, 

60% şi, respectiv, 30%.  

b) legătura indirectă se realizează cu ruperea lanţului de control: 

                                          

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Determinarea procentajului de control în cazul legăturii 
  indirecte cu ruperea lanţului de control 

Din fig. 1.3 reiese că de la entitatea „SM” la unitatea „D” lanţul de control se rupe la 

întreprinderea „C” (PC„B” în „C” = 30%). Drept urmare, dominanta „SM” are faţă de entitatea 

„D” un procentaj de control egal cu zero. S-a ajuns la acest rezultat deoarece societatea-mamă 

nu reuşeşte să deţină indirect în unitatea „C” mai mult de 40% din drepturile de vot ale 

acesteia. Entitatea consolidantă înregistrează totuşi următoarele procentaje de control: 70% 

Societatea „SM” 

Societatea „A”

Societatea „B”

Societatea „C”

70% 

50% 

60% 

Societatea „D”

30%

Societatea „SM”

Societatea „A”

Societatea „B”

Societatea „C”

55% 

70% 

30% 

Societatea „D”

90% 
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asupra lui „A” (direct), 55% în „B” (indirect, prin intermediul întreprinderii „A”) şi, respectiv, 

30% asupra lui „C” (indirect, prin societăţile „A” şi „B”). 

3) legătura dintre societatea-mamă şi o altă unitate este reciprocă. Organigrama 

grupului, în care „SM” este entitate dominantă, este următoarea: 

 

 

 

 
Fig. 1.4. Determinarea procentajului de control 

în cazul legăturii reciproce 
La stabilirea procentajului de control, în cazul unei legături reciproce cu 

întreprinderea-mamă, nu se iau în calcul titlurile acesteia deţinute de entitatea dominată 

(10%). Unitatea „SM” deţine deci în „A” un procentaj de control de 90%. 

4) legătura între societatea-mamă şi alte unităţi este triunghiulară. Organigrama 

grupului, în care „SM” este entitate consolidantă, este redată în fig. 1.5. 

   

 

 
  

Fig. 1.5. Determinarea procentajului de control 
în cazul legăturii triunghiulare 

Diagrama prezentată evidenţiază faptul că „SM” deţine la întreprinderea „A”, în mod 

direct, 60% din drepturile de vot ale acesteia, iar la societatea „B”, în mod indirect, prin 

intermediul lui „A”, doar 30%. Având în vedere că entitatea consolidantă are şi deţineri 

directe la unitatea „B” (participaţii de 45%), reiese că ultima societate va fi controlată de către 

„SM” în proporţie de 75%. În situaţia în care drepturile de vot ale dominantei „SM” în 

întreprinderea „A” ar fi fost mai mici sau egale cu 40%, lanţul de control s-ar fi rupt, iar 

legătura indirectă cu societatea „B” nu s-ar mai fi realizat. În acest caz societatea-mamă ar fi 

avut la această entitate doar 45% din drepturile de vot. 

 5) legătura dintre societatea-mamă şi alte unităţi este circulară. Organigrama 

grupului, în care „SM” este entitate dominantă, este următoarea: 

  

 

 
  

Fig. 1.6. Determinarea procentajului de control în cazul 
legăturii circulare cu o societate intermediară 

 Legătura circulară care se stabileşte în acest caz vizează doar întreprinderea intermediară 

„B”. Se observă, totodată, că societatea consolidantă „SM” deţine în mod direct în unitatea 

„B” 82% din drepturile de vot ale acesteia. Entitatea „B” are, la rândul ei, o legătură directă cu 

Societatea „SM” 

Societatea „A”

1090

Societatea „A”Societatea „SM” 

Societatea „B”

30% 45% 

60%

Societatea „A”Societatea „SM”

Societatea „B”
35% 82% 

10%
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întreprinderea „A”, la care posedă un procentaj de control de 35%. Societatea dominantă 

„SM” se va găsi deci cu „A” într-o relaţie indirectă şi o va controla în proporţie de 35% prin 

intermediul entităţii „B”. 

Deoarece şi întreprinderea „A” deţine, în mod direct, 10% din titlurile consolidantei, 

se poate afirma că între aceste două entităţi se realizează, prin intermediul unităţii „B”, o 

legătură reciprocă. În cazul în care drepturile de vot deţinute de „SM” în „B” ar fi fost mai mici 

sau egale cu 40%, lanţul de control s-ar fi rupt şi procentajul de control al dominantei în 

societatea „A” ar fi fost egal cu zero. 

6) legătura între societatea-mamă şi alte unităţi este arborescentă. Organigrama 

grupului, în care „SM” este entitate consolidantă, este următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7. Determinarea procentajului de control în cazul 
legăturii arborescente dintre societăţi 

 Dominanta „SM” are, potrivit acestei diagrame, legături directe cu întreprinderile 

„A1”, „A2” şi „A3”, înregistrând faţă de acestea următoarele procentaje de control: PC„A1” = 

70%; PC„A2” = 50%; PC„A3” = 37%. Având în vedere aceste rezultate, precum şi faptul că 

societăţile „A1” şi „A2” deţin în mod direct, la rândul lor, participaţii la unităţile „B1” şi „B2”, 

respectiv la „B3” şi „B4”, reiese că entitatea consolidantă va avea la ultimele patru întreprinderi, 

în mod indirect, următoarele procentaje: PC„B1” = 45%; PC„B2” = 25%; PC„B3” =    = 60%; 

PC„B4” = 40%. 

Nu la fel stau lucrurile şi în ceea ce priveşte relaţia dintre dominanta „SM” şi 

societăţile „B5” şi „B6”. Datorită faptului că lanţul de control se rupe la unitatea „A3” (PC„A3” = 

37% < 40%), controlul indirect al entităţilor de pe următorul nivel nu mai este posibil chiar şi 

în situaţia în care întreprinderile „B5” şi „B6” sunt controlate de „A3” în proporţie de 55% şi, 

respectiv, 83%. Rezultă deci că „SM” are în „B5” şi „B6” un procentaj de control egal cu zero. 

 Concluzia care se desprinde din cele menţionate se referă la faptul că determinarea 

procentajului de control nu ridică probleme deosebite în situaţia existenţei între societatea-

mamă şi alte entităţi a unor legături de tipul celor prezentate. Să analizăm însă şi cazul în care 

organigrama unui grup este complexă, aşa cum rezultă din următoarele exemple:   

„SM”

„B1” 

„A1 „A2 „A3

„B6” „B2” „B3” „B4” „B5”

70% 37% 

45% 25% 60% 40% 55% 83% 

50
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 a) legăturile care se stabilesc între societatea-mamă „SM” şi entităţile „A”, „B”, „C”, 

„D” şi „E” se prezintă ca în fig. 1.8. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1.8. Organigrama grupului „SMABCDE” 

 Potrivit fig. 1.8 şi având în vedere aspectele menţionate, modalitatea de calcul a 

procentajului de control al întreprinderii consolidante „SM” în entităţile „A”, „B”, „C”, „D” şi 

„E” este surprinsă în tabelul 1.1. 

TABELUL 1.1 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE CONTROL AL SOCIETĂŢII 

„SM” ÎN ENTITĂŢILE „A”, „B”, „C”, „D” şi „E” 

Societatea „SM” în: Procentaj de control
Direct Indirect Total 

„A” 50% – 50% 
„B” – 60%„A”

2 60% 
„C” 10% – 10% 
„D” – 50% „A”

3 50% 
„E” 30% 10%„B” 40% 

 b) între entitatea consolidantă „SM” şi întreprinderile „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, 

„H”, „I” şi „J” se manifestă legături de tipul celor ilustrate în fig. 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9. Organigrama grupului „SMABCDEFGHIJ” 

                                                 
2Deoarece societatea „SM” nu deţine în întreprinderea „C” peste 40% din drepturile de vot, înseamnă că lanţul de 

control se rupe, iar drumul de la „SM” la unitatea „B”, indirect prin „C”, nu este viabil şi, în consecinţă, nu se mai ia în 
considerare.   

3Întrucât „SM” nu deţine peste 40% din drepturile de vot în societăţile „C” şi „E”, drumurile de la aceasta la 
întreprinderea „D”, indirect prin „C” şi „E”, nu pot fi luate în calculul procentajului de control.  

 90% 

 3%

15% 

 116% 

34% 

33%

10%

75%

28

19% 20%

10% 

10% 

50

10%

80%

11% 

  40%

  
5% 

70%

10%

14%30% 

A 

H F 

E 

G 

C 

SM 

J I 

D B 

Societatea „SM”

Societatea „A”

50% 

Societatea „D”

Societatea „E”

Societatea „C”

Societatea „B”

30%10%

40% 

30% 

60% 

30%

20%
50%

10%
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 În conformitate cu această organigramă, determinarea procentajului de control al 

întreprinderii consolidante „SM” în celelalte entităţi este surprinsă în tabelul 1.2. 

TABELUL 1.2 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE CONTROL AL SOCIETĂŢII „SM” 

ÎN ENTITĂŢILE „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I” şi „J” 

Societatea „SM” în: 
Procentaj de control

Direct Indirect Total 
„A” 30% 10%„B” + 10%„G” = 20% 50% 
„B” 90% 10%„J” 100% 
„C” 10% 28%„I” 38% 
„D” 80% – 80% 
„E” 14% 34%„I” + 11%„J” = 45% 59% 
„F” 40% 15%„A” + 5%„G” = 20% 60% 
„G” – 50%„B” 50% 
„H” 19% 3%„G” 22% 
„I” – 20%„B” + 10%„J” + 33%„D” = 63% 63% 
„J” 70% 16%„D” 86% 

 

 1.1.2. Determinarea procentajului de interes 

Dacă procentajul de control este absolut necesar în vederea determinării frontierelor 

ansamblului consolidat şi pentru alegerea metodei de consolidare, cel de interes este 

indispensabil pentru partajarea capitalului propriu al societăţilor dominate între grup şi 

acţionarii minoritari, dacă aceştia există. El intervine în diverse faze de agregare, eliminare 

sau de repartiţie. 

Ca şi în cazul procentajului de control, şi pentru determinarea celui de interes este 

necesară analiza tipurilor de legături stabilite între unitatea dominantă şi întreprinderile 

consolidate. Acesta se calculează prin însumarea produselor procentajelor de capital deţinute, 

direct sau indirect, de societatea-mamă în entităţile controlate.  

În situaţia existenţei numai a unor legături directe între societatea-mamă şi alte unităţi, 

procentajul de interes al acesteia va fi egal cu ponderea arcului orientat ce leagă aceste 

entităţi. Calculul devine complex abia atunci când între unităţile controlate şi întreprinderea 

care consolidează intervin şi legături indirecte, eventual prin mai multe societăţi intermediare, 

sau alte tipuri de legături. 

 Calculul procentajului de interes indirect presupune parcurgerea mai multor etape. Mai 

întâi este necesar să vedem pe câte căi putem ajunge de la societatea-mamă la entitatea 

respectivă, lucru care se realizează prin urmărirea numărului arcelor orientate (săgeţilor) care 

intră în nodul dorit. Odată stabilit numărul de drumuri posibile, trebuie calculat procentajul de 

interes aferent fiecărui drum prin înmulţirea ponderii arcelor care compun drumul. Adunarea 
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procentajelor tuturor drumurilor posibile până la nodul de destinaţie ne conduce, în final, la 

aflarea procentajului de interes al dominantei în entitatea respectivă. 

 Situaţia în care pe drumul de la societatea-mamă la o anumită unitate există arce a 

căror pondere este mai mică sau egală cu 40% nu conduce la concluzia că respectivul drum nu ar 

fi viabil, acesta fiind în continuare reţinut pentru calculul procentajului de interes. Condiţia 

menţionată se aplică doar pentru calculul procentajului de control. 

O soluţie mai simplă pentru stabilirea procentajului de interes al societăţii-mamă într-o 

anumită entitate (nod) constă în determinarea, mai întâi, a interesului consolidantei în unitatea 

care controlează întreprinderea al cărui procentaj dorim să-l calculăm (nodul de dinainte). 

După stabilirea acestuia se procedează la înmulţirea respectivului procentaj cu ponderea arcului 

orientat care leagă cele două entităţi.   

Exemplificarea acestor aspecte are la bază următoarele situaţii: 

1) legătura dintre societatea-mamă şi o altă unitate este reciprocă. Organigrama grupului, 

în care „SM” este întreprindere consolidantă, este următoarea: 

 

 

 

Fig. 1.10. Determinarea procentajului de interes 
  în situaţia legăturii reciproce 

Întrucât societatea „A” are, la rândul ei, participaţii în entitatea „SM”, reiese că grupul 

nu deţine acţiuni în proporţie de 100% la ultima societate. Notăm cu m şi cu a procentajul de 

interes al grupului în întreprinderile „SM” şi, respectiv, „A”. Folosind aceste notaţii şi 

analizând organigrama de mai sus rezultă că m va fi egal cu 100% (1) din care se scad 

participaţiile deţinute direct de „A” la societatea-mamă de 10% (0,1) şi la care se adună ceea ce 

se întoarce la „SM” prin participaţiile pe care le deţine în entitatea „A” (a x 10%). În mod 

similar, procentajul de interes în unitatea „A” va fi egal cu procentajul de interes al grupului 

în „SM” înmulţit cu 50% (0,5). 

Aspectele reliefate pot fi grupate în următorul sistem de două ecuaţii cu două 

necunoscute: 
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Înlocuind pe a în prima ecuaţie şi făcând calculele respective se obţine următorul 

sistem de ecuaţii: 
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Rezolvarea acestui sistem de ecuaţii conduce la obţinerea următoarelor rezultate: 
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2) legătura dintre societatea-mamă şi alte unităţi este circulară. Organigrama grupului, 

în care „SM” este entitate dominantă, are în vedere faptul că această legătură include doar o 

întreprindere intermediară: 

  

 

 

  

Fig. 1.11. Determinarea procentajului de interes în situaţia legăturii 
circulare cu o societate intermediară 

 

Deoarece societatea „B” deţine participaţii la societatea-mamă „SM”, reiese că şi în 

acest caz interesul grupului în ultima entitate nu poate fi de 100%. Făcând acelaşi raţionament 

cu cel de la punctul (1) şi notând cu m, a şi b interesul grupului în societăţile „SM”, „A” şi 

„B”, se obţine următorul sistem de ecuaţii: 
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Rezolvarea acestui sistem de ecuaţii permite obţinerea următoarelor soluţii: 
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 În situaţia existenţei între societatea-mamă şi alte entităţi a unor legături reciproce 

şi/sau circulare, determinarea procentajului de interes implică calcule destul de ample, chiar 

dacă schema grupului este simplă. Să analizăm, în continuare, şi situaţia în care organigrama 

unui grup este complexă, având în vedere:    

 a) legăturile dintre societatea-mamă „SM” şi entităţile „A”, „B”, „C”, „D” şi „E” (fig. 

1.12): 

Societatea „B”

Societatea „SM”

Societatea „A”

 5%60% 

40% 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12. Organigrama grupului „SMABCDE” 

  

 Calculul procentajului de interes în cazul acesta presupune mai întâi verificarea 

legăturilor directe ale întreprinderii „SM” cu celelalte entităţi. După stabilirea acestora se 

determină celelalte drumuri ce intră în nodul al cărui procentaj de interes vrem să-l calculăm. În 

acest scop se urmăresc arcele orientate care intră în nodul menţionat. Determinând procentajul 

de interes corespunzător acestor drumuri şi adunându-l la cel direct se obţine procentajul de 

interes total al societăţii consolidante (tabelul 1.3).  

 
TABELUL 1.3 

DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE INTERES AL SOCIETĂŢII „SM” 
ÎN ENTITĂŢILE „A”, „B”, „C”, „D” ŞI „E” 

Societatea „SM” în: 
Procentaj de interes

Direct Indirect Total

„A” 50% – 50%

„B” – 60% x PI„A” + 40% x PI„C” = 30% + 4% =     
= 34% 

34%

„C” 10% – 10%

„D” – 50% x PI„A” + 20% x PI„C” + 30% x PI„E” = 

= 25% + 2% + 10,92% = 37,92% 
37,92%

„E” 30% 10% x PI„B” + 30% x PI„C” = 3,4% + 3% = 

= 6,4% 
36,40%

 
 

 

 b) legăturile dintre entitatea consolidantă „SM” şi întreprinderile „A”, „B”, „C”, „D”, 

„E”, „F”, „G”, „H”, „I” şi „J” (fig. 1.13): 

Societatea „SM”

Societatea „A”

50% 

Societatea

Societatea „E”

Societatea „C”

Societatea „B”

30%10%

40% 

30% 

60% 

30%

20%
50%

10% 
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Fig. 1.13. Organigrama grupului „SMABCDEFGHIJ” 

 Determinarea procentajului de interes al întreprinderii consolidante „SM” în celelalte 

entităţi, conform organigramei din fig. 1.13, se evidenţiază în tabelul 1.4. 

TABELUL 1.4 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE INTERES AL SOCIETĂŢII „SM” 

ÎN ENTITĂŢILE „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I” ŞI „J” 
Societatea 
„SM” în: 

Procentaj de interes
Direct  Indirect Total 

„A” 30% 10% x PI„B” + 10% x PI„G” = 9,828% + 4,914% =  
= 14,742% 

44,742%

„B” 90% 10% x PI„J” = 8,28% 98,280%

„C” 10% 28% x PI„I” = 15,214% 25,214%

„D” 80% – 80,000%

„E” 14% 34% x PI„I” + 11% x PI„J” = 18,474% + 9,108% =  
= 27,582% 

41,582%

„F” 40% 15% x PI„A” + 5% x PI„G” = 6,711% + 2,457% =  
= 9,165% 

49,168%

„G” – 50% x PI„B” = 49,14% 49,140%

„H” 19% 3% x PI„G” + 75% x PI„C” = 1,474% + 18,91% =  
= 20,384 

39,384%

„I” – 
20% x PI„B” + 33% x PI„D” + 10% x PI„J” = 

= 19,656% + 26,4% +  + 8,28% = 54,336% 
54,336%

„J” 70% 16% x PI„D” = 12,8% 82,800%

 

 1.2. Forme de control care se exercită între societăţi 

Obligaţia de a realiza consolidarea revine unei societăţi comerciale, indiferent de forma 

de proprietate, din momentul în care exercită, direct sau indirect, fie un control exclusiv, fie 

un control conjugat, fie o influenţă semnificativă asupra uneia sau mai multor entităţi. În ţara 

noastră îşi desfăşoară activitatea şi se manifestă din ce în ce mai puternic unităţi cu 

caracteristici funcţionale de societăţi de grup şi/sau holding-uri. 

 3%
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O societate-mamă care întocmeşte situaţii financiare consolidate va consolida toate 

filialele din ţară şi din străinătate, mai puţin pe acelea care trebuie excluse de la consolidare. 

Situaţiile financiare consolidate includ toate întreprinderile controlate de către entitatea 

dominantă. 

Controlul apare ca rezultat al legăturilor de dependenţă care se stabilesc între 

societatea-mamă şi entităţile consolidate. Asemenea legături se pot manifesta sub formă de: 

 a) apartenenţă totală la societatea dominantă (cazul sucursalelor); 

 b) dependenţă de drept (societăţi sub control exclusiv, cazul filialelor); 

 c) legătură juridică reprezentată de participaţiile deţinute la întreprinderi asociate. 

Aprecierea controlului nu trebuie să se limiteze însă numai la drepturile de vot existen-

te. Obligaţiunile care sunt convertibile în prezent în acţiuni, spre exemplu, pot schimba rapor-

tul de forţe dintre acţionari şi, implicit, deţinerea controlului. Cele care se vor preschimba în vi-

itor în acţiuni sau cele a căror conversie depinde de apariţia unui eveniment particular nu sunt 

luate în calcul în vederea determinării controlului. 

Considerăm, în acest sens, că societatea „X” are doi acţionari persoane juridice („A” şi 

„B”), care posedă 56%, respectiv 44% din acţiuni. Totodată, întreprinderea „B” a subscris la 

emisiunea unui împrumut obligatar realizat de X” în urmă cu 3 ani, deţinând o anumită parte 

din obligaţiunile emise. Unitatea „X” hotărăşte să facă conversia obligaţiunilor în acţiuni. În 

urma acestei operaţiuni societatea „B” ajunge să aibă 53% din drepturile de vot existente. 

Rezultă deci că întreprinderea „X” va fi controlată de unitatea „B” şi nu de „A”.   

Tipurile de control pe care societatea consolidantă le poate exercita asupra altor unităţi 

sunt diferite. Acestea se referă la controlul exclusiv, la controlul concomitent (comun sau 

conjugat) şi la influenţa semnificativă. 

Controlul exclusiv este dat de capacitatea societăţii consolidante de a conduce 

politicile financiare şi operaţionale ale altor întreprinderi, direct sau indirect. Acesta poate fi de 

drept, de fapt sau contractual (statutar).  

Controlul exclusiv de drept presupune deţinerea, direct sau indirect, prin intermediul 

filialelor, a mai mult de 50% din drepturile de vot ale unei întreprinderi, în afara faptului când 

poate fi clar demonstrat că o astfel de relaţie de proprietate nu poate constitui un control. 

Despre controlul exclusiv de fapt se poate vorbi în cazul în care societatea-mamă deţine 

mai puţin de 50% din drepturile de vot şi este îndeplinită una dintre următoarele condiţii4: 

 ♦ întreprinderea-mamă ajunge să aibă mai mult de jumătate din drepturile de vot în 

virtutea unui acord cu alţi investitori; 

                                                 
4B. Raffournier, Les normes comptables internationales, 2e édition, Economica, Paris, 2005, pp. 246-247.    
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 ♦ ea are autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale ale unităţii graţie 

unei dispoziţii statutare sau a unui acord; 

♦ entitatea consolidantă poate numi sau revoca majoritatea membrilor consiliului de 

administraţie sau a organelor de conducere echivalente; 

♦ ea deţine majoritatea voturilor în acest consiliu sau a acestor organe.  

Şi situaţia în care societatea-mamă beneficiază de peste 40% din drepturile de vot şi nici 

un alt acţionar ori asociat nu dispune de o fracţiune mai mare decât a sa poate conduce la 

existenţa unui control exclusiv de fapt. Despre acest tip de control se poate vorbi şi dacă, 

pentru două exerciţii consecutive, conducătorii desemnaţi ai întreprinderii consolidate sunt 

reprezentanţii societăţii consolidante5. Totuşi, dacă o întreprindere este deţinută, spre 

exemplu, într-un procent de 42%, iar grupul participă la deciziile strategice ale acesteia fără a fi 

însă preponderent, asupra societăţii respective se poate exercita doar o influenţă semnificativă.  

Controlul exclusiv contractual sau statutar se manifestă atunci când, în virtutea unui 

acord cu alţi investitori, societatea-mamă ajunge să aibă mai mult de jumătate din drepturile de 

vot existente sau dacă aceasta are autoritatea să conducă politicile financiare şi operaţionale 

ale întreprinderii prin lege ori prin contract. 

Pentru a determina întreprinderile asupra cărora societatea-mamă exercită un control 

exclusiv trebuie, mai întâi, să se calculeze procentajul drepturilor de vot deţinute direct de către 

aceasta şi, ţinând cont şi de deţinerile indirecte, să se stabilească una dintre următoarele 

situaţii: 

♦ drepturi de vot peste 50% şi până la 100% = control exclusiv; 

♦ drepturi de vot peste 40% şi până la 50% = prezumţie de control exclusiv;  

♦ drepturi de vot peste 40% în virtutea unui 
  acord contractual cu alţi investitori               

= prezumţie de control exclusiv. 

 
Totodată, dacă o societate este deţinută într-un procent de peste 50%, dar activitatea 

desfăşurată de aceasta este foarte diferită de cea a restului grupului, şi asupra acestei 

întreprinderi se va exercita tot un control exclusiv.  

Controlul comun, numit şi conjugat sau concomitent, reprezintă o înţelegere 

contractuală de împărţire a puterii de decizie la o asociere în participaţie între un număr 

limitat de acţionari sau asociaţi. În cazul unui control conjugat, nici unul dintre asociaţi nu este 

în măsură să exercite, în mod unilateral, un control exclusiv asupra co-întreprinderii. Drept 

urmare, acest tip de control nu este specific societăţilor în care există un acţionar majoritar.  

Controlul concomitent presupune că toate deciziile financiare şi operaţionale 

considerate strategice necesită acordul unanim al asociaţilor6. Totuşi, existenţa unui control 

                                                 
5F. Colinet, Pratique des comptes consolidés, 3e édition, Dunod, Paris, 2001, p. 52.  
6J. Raffegeau, P. Dufils, J. Corre, D. Ménonville, Comptes consolidés, Solutions françaises et internationales, Editions 

Francis Lefebvre, Paris, 1989, p. 19.  
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comun nu presupune în mod neapărat ca toate deciziile societăţii controlate să fie luate în 

unanimitate de voturi. Înţelegerea contractuală poate astfel diferenţia deciziile ce necesită 

consimţământul tuturor antreprenorilor de cele care pot fi luate cu o majoritate determinată.  

Existenţa unui acord contractual care să precizeze modalităţile de exercitare a controlului 

este indispensabil în cazul unui control conjugat. În absenţa acestuia, o participaţie minoritară 

poate să conducă, în cel mai bun caz, doar la exercitarea unei influenţe semnificative. 

Din manifestarea acestui tip de control decurg următoarele consecinţe7: 

♦ nu este necesar ca toţi acţionarii sau asociaţii întreprinderii controlate în comun să fie 

implicaţi în exercitarea controlului, şi în această situaţie putând exista acţionari minoritari;  

♦ controlul conjugat presupune că nici un acţionar nu poate exercita asupra entităţii un 

control exclusiv; 

♦ exploatarea în comun a unităţii trebuie să rezulte din evenimentele şi din modul de 

funcţionare ale acesteia; 

♦ trebuie să existe un acord contractual care să reglementeze dorinţa de a lucra în 

comun. 

Acţionarii care participă la controlul conjugat nu sunt însă obligaţi să deţină acelaşi 

număr de titluri. Acesta este şi cazul în care o entitate este deţinută, spre exemplu, într-un 

procent de 40% şi mai există doi acţionari cu care este încheiată o înţelegere de exploatare în 

comun a unităţii. Deşi acest procent face posibilă exercitarea unei influenţe semnificative, 

existenţa acordului contractual conduce la concluzia că societatea respectivă este controlată în 

comun. Doar în absenţa acestui acord se poate vorbi despre exercitarea unei influenţe 

semnificative asupra întreprinderii în cauză. 

Acordul contractual este consemnat fie în contractul dintre antreprenori, fie în procesul-

verbal care atestă discuţiile acestora. În unele cazuri, el este încorporat în statutele sau în 

regulamentele societăţii8. Indiferent de formă, acordul contractual este consemnat în scris şi 

trebuie să cuprindă următoarele elemente: 

a) activitatea, durata şi obligaţiile de informare ale asocierii în participaţie; 

b) constituirea consiliului de administraţie sau a organului de conducere echivalent al 

asocierii în participaţie, precum şi drepturile de vot aferente antreprenorilor; 

c) aporturile de capital ale asociaţilor; 

d) partajul producţiei, veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatelor asocierii în participaţie 

între antreprenori.  

                                                 
7F. Colinet, Op. cit., p. 56.   

 8N. Feleagă, I. Ionaşcu, Tratat de contabilitate financiară, vol. II, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 750. 
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Faptul că nu în toate cazurile o societate poate exercita asupra alteia un control 

exclusiv, dominând politicile economice şi financiare ale acesteia, înseamnă că trebuie 

surprinsă şi situaţia în care întreprinderea consolidantă exercită asupra unei alte entităţi doar o 

influenţă semnificativă. Societatea în care investitorul are o influenţă semnificativă şi care 

nu este nici filială, nici asociere în participaţie a investitorului se numeşte întreprindere 

asociată. 

Influenţa semnificativă vizează dreptul de a participa direct sau indirect la politica 

financiară şi operaţională a unei societăţi, dar fără a exercita un control exclusiv sau comun 

asupra acesteia. În mod normal, o asemenea influenţă se caracterizează prin deţinerea de către 

investitor a 20% până la 50% din acţiunile cu drept de vot ale întreprinderii asociate. Totuşi, 

dacă o întreprindere este deţinută în proporţie de 30% fără a se avea însă nici o influenţă cu 

privire la funcţionarea acesteia, asupra societăţii respective nu se poate exercita o influenţă 

semnificativă şi, prin urmare, ea va fi exclusă din perimetrul de consolidare. 

Nu putem încheia acest subcapitol fără a face unele referiri cu privire la interesele de 

participare. Acestea sunt drepturi în capitalul altei întreprinderi, deţinute pe termen lung, care, 

creând o legătură durabilă cu entitatea, sunt destinate să contribuie la garantarea participării la 

activităţile unităţii respective. În această categorie se cuprind investiţiile în întreprinderile 

asociate şi investiţiile  

strategice9.  

Participarea majoritară sau substanţială a unui investitor nu exclude neapărat 

posibilitatea existenţei unui alt investitor care să exercite o influenţă semnificativă. Aceasta se 

manifestă, în general, prin prezenţa în consiliul de administraţie sau în organul de conducere 

echivalent, prin participarea la procesul de luare a deciziilor şi prin existenţa unor tranzacţii 

semnificative cu întreprinderea în care s-a investit. Furnizarea unor informaţii importante între 

cele două societăţi, precum şi schimbul de personal de administraţie pot constitui alte 

elemente prin care se manifestă influenţa semnificativă.   

 

1.3. Ansamblul consolidat 

Una dintre problemele majore care vizează consolidarea grupurilor este definirea 

corectă a ariei de aplicabilitate a acesteia care rezidă, în fapt, în determinarea riguroasă a 

perimetrului de consolidare. Se pune astfel problema dacă ansamblul consolidat trebuie să 

reţină doar acele întreprinderi în care societatea dominantă deţine sau doreşte controlul 

gestiunii, ori să se extindă acest perimetru la toate unităţile asupra cărora se manifestă o 

influenţă ce nu asigură însă exercitarea unei poziţii dominante. 

Răspunsul la această problemă vizează criteriile care trebuie luate în considerare pentru a 

determina dacă o întreprindere poate controla o altă unitate, şi anume: criteriul juridic 

(deţinerea majorităţii drepturilor de vot) sau cel economic. Utilizarea criteriului economic 
                                                 

9O participare de 10% sau mai mare în capitalul unei societăţi, dar nu mai mult de 20%, reprezintă o investiţie 
strategică, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în mod clar contrariul.  
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pare a fi primul care trebuie reţinut, întrucât însăşi factorii economici contribuie la apariţia şi 

dezvoltarea grupurilor. Trebuie totuşi să se ţină seama şi de legăturile de dependenţă concrete 

care se stabilesc între societăţi. Criteriul juridic este mai simplu de pus în funcţiune, deşi el nu 

ţine cont de realităţile economice existente. 

Perimetrul de consolidare sau ansamblul consolidat este constituit din totalitatea 

societăţilor reţinute pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate. El cuprinde toate 

unităţile asupra cărora întreprinderea consolidantă exercită, în mod direct sau indirect, un control 

exclusiv, conjugat sau o influenţă semnificativă10. 

Structura ansamblului consolidat cuprinde grupul, entităţile asociate acestuia şi socie-

tăţile multigrup. Grupul include, la rândul său, societatea-mamă şi toate filialele şi subfilialele 

sale reprezentate de acele unităţi aflate sub controlul exclusiv (CE) al acesteia. Întreprinderile 

asociate grupului nu fac parte din acesta, dar asupra lor entitatea consolidantă exercită, direct 

sau indirect, o influenţă semnificativă (IS). Societăţile multigrup vizează unităţile controlate în 

comun (CC) cu alte întreprinderi din afara grupului. Având în vedere aceste aspecte, structura 

ansamblului consolidat este ilustrată grafic în fig. 1.1411. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.14. Structura ansamblului consolidat 

                                                 
10J. Richard, P. Simons, J.-M. Bailly, Comptabilité et analyse financière des groupes, Economica, Paris, 1987, p. 28.  
11Fl. Scorţescu, Op, cit., p. 89.  

 GRUPUL SM 
         
 
               

 IS                                                                                    CC 
                          CE                                   CE                 
                                                        
 
 
            CE                      CE 

                                                                              CE 
               
       CE                                                                     

                                                                              
  

CC

FILIALĂ 

SUBFILIALĂ 

   ANSAMBLUL CONSOLIDAT (PERIMETRUL DE 

SOCIETĂŢILE MULTIGRUP 

GRUPUL

SM1

GRUPUL

SM3

GRUPUL

SM2

X

SM 

CC 

IS 

CC 

CC SUBFILIALĂ 

SUBFILIALĂ SUBFILIALĂ 

SUBFILIALĂ 

FILIALĂ 

W

Y

Z

CE 



 

21 
 

Dimensiunea ansamblului consolidat trebuie privită, aşadar, sub cel puţin două aspecte. 

În primul rând, trebuie lărgit conceptul de control, în sensul acordării unei importanţe 

substanţiale şi controlului exclusiv de fapt. În al doilea rând, este necesar să se ţină seama de 

numărul excluderilor din perimetrul de consolidare.  

 Obligaţia de a elabora conturi consolidate revine unei societăţi, indiferent de forma de 

proprietate, din momentul în care exercită, direct sau indirect, un control exclusiv, comun ori 

o influenţă semnificativă asupra uneia sau mai multor entităţi cuprinse în perimetrul de 

consolidare. Data intrării unităţilor în acest perimetru poate fi: data achiziţiei titlurilor; 

momentul preluării controlului sau al exercitării unei influenţe semnificative, în situaţia în care 

achiziţia a avut loc în mai multe etape; data prevăzută în contract, dacă aceasta prevede 

transferul controlului la o dată diferită de cea a transferului titlurilor. 

Normele contabile româneşti stipulează faptul că o societate care deţine investiţii 

strategice în capitalul altei societăţi poate proceda la elaborarea situaţiilor financiare consolidate 

dacă exercită o influenţă dominantă asupra acesteia, sau dacă societatea-mamă şi filiala sa 

sunt conduse/administrate pe o bază comună de întreprinderea consolidantă. 

Dorinţa asigurării unei transparenţe a informaţiei face necesară indicarea în anexe a 

criteriilor folosite pentru includerea în perimetrul de consolidare a societăţilor. Astfel, pentru 

fiecare întreprindere consolidată se va indica12: 

♦ identitatea acesteia; 

♦ fracţiunea de capital deţinută şi nu procentajul de interes; 

♦ metoda de consolidare aplicată; 

♦ justificarea, pentru anumite societăţi controlate, a utilizării metodei punerii în 

echivalenţă. 

 Reglementările europene şi internaţionale nu prevăd, în mod expres, situaţii de 

excludere din consolidare, ci numai restricţii severe şi durabile care apar în asemenea cazuri. 

În acest context, o entitate trebuie lăsată în afara ansamblului consolidat atunci când faţă de 

aceasta apar restricţii severe şi durabile cu privire la posibilităţile de transferare a fondurilor 

către şi dinspre societatea-mamă13, sau atunci când aceste restricţii privesc controlul sau 

influenţa semnificativă exercitată de întreprinderea consolidantă. 

O altă situaţie de excludere obligatorie a unei filiale din consolidare se întâlneşte şi 

atunci când controlul se intenţionează a fi temporar, întrucât filiala este achiziţionată şi păstrată 

în vederea cesiunii în viitorul apropiat.  

                                                 
12F. Colinet, Op. cit., p. 60.    
13Este vorba mai ales de filialele străine în funcţionarea cărora autorităţile locale intervin în mod decisiv.  
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Nu trebuie însă exclusă de la consolidare o filială pe considerentul că activităţile sale 

diferă de cele ale întreprinderilor care formează grupul. Prin consolidarea unor astfel de filiale 

sunt aduse informaţii mai bune, situaţiile financiare consolidate cuprinzând date suplimentare 

cu privire la activităţile desfăşurate de aceste entităţi. 

 Există totuşi şi situaţii când o filială poate fi exclusă de la consolidare. Un astfel de 

caz apare atunci când societatea controlată este de importanţă neglijabilă, iar excluderea sa nu 

afectează imaginea fidelă a ansamblului consolidat. În ceea ce priveşte excluderea a două sau 

mai multe entităţi, aceasta se poate realiza numai dacă, luate împreună, importanţa lor nu este 

semnificativă în privinţa realizării imagini fidele a grupului. Totuşi, dacă o întreprindere este 

mai puţin semnificativă prin ea însăşi, dar deţine active, pasive sau titluri ale altor unităţi care 

pot avea un caracter semnificativ, societatea respectivă trebuie consolidată. 

 O filială sau o participaţie poate să fie lăsată în afara consolidării şi dacă informaţiile 

necesare întocmirii situaţiilor financiare consolidate sunt obţinute cu cheltuieli excesive sau la 

termene mai îndepărtate decât cele prevăzute. Aceste neajunsuri pot să apără datorită: a) 

dificultăţilor de ordin practic (dispariţia unor documente contabile, imposibilitatea comunicării 

acestora în urma unor tulburări socio-politice etc.); b) reglementărilor locale care impun 

norme incompatibile cu cele reţinute de grup (conturile individuale neputând fi supuse 

retratărilor); c) existenţei conturilor necontrolate, controlate de servicii mai puţin calificate sau 

ca urmare a unor situaţii de certificare a acestora cu rezerve ori chiar cu refuzuri. 

 Pentru întreprinderile care nu sunt consolidate (indiferent că trebuie sau pot fi excluse 

din ansamblul consolidat) este necesară prezentarea în anexele consolidate a motivelor care au 

dus la o asemenea situaţie, precum şi a următoarelor menţiuni: 

 ♦ lista principalelor entităţi excluse din perimetrul de consolidare; 

♦ fracţiunea de capital deţinută; 

♦ mărimea capitalurilor proprii a ultimului exerciţiu financiar; 

♦ rezultatul ultimului exerciţiu financiar; 

♦ valoarea netă contabilă a titlurilor deţinute; 

♦ valoarea bursieră a titlurilor necotate. 
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C A P I T O L U L  2  

 
 

METODE DE CONSOLIDARE  
 

 
 

A consolida înseamnă a substitui valoarea titlurilor de participare care figurează în 

bilanţul unei societăţi cu partea din capitalul propriu (eventual retratat) al întreprinderii emitente 

deţinută de entitatea consolidantă, inclusiv a cotei-părţi din rezultatul care revine acestor 

titluri14. Odată cu obţinerea situaţiilor financiare individuale retratate ale unităţilor consolidate, 

acestea pot fi agregate după anumite metode care depind, în principal, de tipul de control 

exercitat de societatea-mamă asupra întreprinderilor dependente.  

 

2.1. Metoda integrării globale 

Integrarea globală reprezintă principala şi poate chiar singura metodă de 

consolidare a grupurilor de societăţi. Se poate face această afirmaţie şi datorită faptului că 

integrarea proporţională reprezintă o particularizare a metodei respective, în timp ce punerea în 

echivalenţă vizează, mai degrabă, o reevaluare a titlurilor deţinute de întreprinderea 

consolidantă la alte entităţi decât o metodă de consolidare în sine. 

La întocmirea documentelor de sinteză consolidate prin această metodă, situaţiile 

financiare ale societăţii-mamă şi cele ale filialelor sale sunt combinate element cu element, prin 

însumarea elementelor similare de active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi de cheltuieli.  

Modalitatea de aplicare a metodei integrării globale constă în efectuarea următoarelor 

operaţiuni: 

a) adunarea la situaţiile financiare individuale ale societăţii consolidante a posturilor 

bilanţului şi a elementelor contului de profit şi pierdere ale filialei integrate, după eventuale 

retratări, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Posturile bilanţului şi 

elementele contului de profit şi pierdere ale entităţii consolidate sunt adunate linie cu linie la 

cele ale întreprinderii-mamă. La integrarea globală bilanţul consolidat reia posturile bilanţului 

unităţii care consolidează cu excepţia titlurilor de participare deţinute de aceasta, care sunt 

înlocuite cu cota-parte din capitalul propriu al întreprinderii dominate ce revine societăţii-

mamă, corespunzător procentajului de interes; 

                                                 
14J. Montier, G. Scongamiglio, Techniques de consolidation, Economica, Paris, 1995.  
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b) eliminarea operaţiunilor reciproce, profiturilor interne, precum şi a participaţiilor între 

entităţile consolidate. Efectuarea eliminărilor menţionate va conduce la întocmirea situaţiilor 

financiare consolidate astfel încât acestea să prezinte situaţia şi operaţiile grupului doar în raport 

cu mediul extern lui. Este vorba, printre altele, de soldarea atât a creanţelor şi a datoriilor 

reciproce, cât şi a cheltuielilor şi a veniturilor aferente unor astfel de operaţiuni; 

c) repartizarea capitalurilor proprii şi a rezultatului unităţilor controlate între grup 

(întreprinderea dominantă) şi alţi acţionari (interesul minoritar). 

Şi încă ceva. Toate aceste operaţiuni sunt realizate ţinând cont de eliminările şi 

retratările necesare. 

 Pe măsură ce grupul îşi desfăşoară activitatea poate să apară şi situaţia în care pierderile 

aplicabile minorităţii într-o filială consolidată depăşesc interesul minoritar în capitalul propriu 

al acesteia. Valoarea în plus care se înregistrează este dedusă din interesul majoritar, cu 

excepţia cazului în care minoritarii au obligaţia şi pot să acopere pierderile înregistrate. În 

cazul în care filiala raportează ulterior profit, acesta este repartizat în totalitate interesului 

majoritar până la acoperirea pierderii aferente minoritarilor pe care acţionarii majoritari au 

suportat-o anterior.  

 Dispoziţiile şi reglementările legale prevăd şi posibilitatea punerii în echivalenţă a 

întreprinderilor în care grupul deţine o parte majoritară din acţiuni, dar a căror gestiune este 

încredinţată unui alt acţionar. Totodată, trebuie justificat în anexe cazul în care o unitate este 

integrată global, chiar dacă fracţiunea drepturilor de vot deţinute este inferioară procentului de 

40%. De asemenea, trebuie justificată şi situaţia în care o entitate nu este consolidată prin 

integrare globală, deşi drepturile de vot deţinute sunt mai mari de 50%. 

 

2.1.1. Bilanţul consolidat 

 Aplicarea metodei integrării globale, în condiţiile în care societatea-mamă nu deţine 

întotdeauna 100% din drepturile de vot ale filialelor, presupune luarea în considerare şi a 

intereselor asociaţilor externi asupra capitalului propriu al societăţilor dominate. În acest sens 

vor apărea în bilanţul consolidat posturi specifice, cum ar fi: 

 ♦ rezultatul grupului, care va evidenţia atât rezultatul întreprinderii consolidante, cât şi 

cota-parte din rezultatul filialelor integrate global ce revine acesteia; 

 ♦ rezultatul aferent participaţiilor minoritare, care va cuprinde cota-parte din rezultatul 

filialelor ce revine interesului minoritar; 

 ♦ participaţii minoritare, în care se înregistrează cota-parte din activele nete ale 

filialelor ce revine asociaţilor externi15. 

                                                 
15Asociaţii externi sunt reprezentaţi de persoanele care deţin acea parte din capitalul propriu şi din rezultatul entităţii 

dominate care nu poate fi atribuită, direct sau indirect, societăţii-mamă. Ei vor forma interesul minoritar al grupului. 
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Postul „Rezerve” din bilanţul consolidat va cuprinde atât rezervele societăţii-mamă, cât 

şi cota-parte din capitalurile proprii (fără rezultat) corespunzătoare titlurilor de participare 

deţinute de aceasta în filialele controlate, după deducerea valorii de intrare a acestor participaţii. 

Nu numai atât. Indiferent de metoda de consolidare folosită, întocmirea bilanţului 

consolidat se poate realiza fie prin intermediul tabloului bilanţului consolidat, fie cu ajutorul 

jurnalului de consolidare. Alegerea uneia dintre cele două variante depinde de numărul de 

societăţi care formează grupul. 

În situaţia în care numărul întreprinderilor reţinute în perimetrul de consolidare este mic, 

bilanţul consolidat se poate realiza prin intermediul tabloului bilanţului consolidat datorită 

spaţiului redus pe care acesta îl oferă. Pentru înţelegerea modalităţii de aplicare a metodei 

integrării globale prin folosirea tabloului de consolidare, considerăm că societăţile „SM” şi „A” 

prezintă elementele patrimoniale redate în tabelul următor. 

  TABELUL 2.1 
ELEMENTELE PATRIMONIALE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări 1.000.000 500.000

2 Titluri de participare la „A” 276.000 –

3 Stocuri 180.000 215.000

4 Creanţe 200.000 155.000

5 Trezorerie 300.000 300.000

6 Capital social 1.150.000 518.500

7 Rezerve 195.000 87.500

8 Rezultat  115.000 24.000

9 Amortizarea imobilizărilor 275.000 115.000

10 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 5.000 –

11 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 19.500 27.500

12 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi 36.500 8.000

13 Ajustări pentru deprecierea conturilor de trezorerie – 24.500

14 Datorii 160.000 365.000
  

Presupunem, de asemenea, că societatea-mamă „SM” a contribuit la constituirea 

capitalului social al întreprinderii „A” şi că deţine 60% din numărul de acţiuni ale acesteia. 

Legătura de dependenţă existentă între cele două unităţi este numai de tip direct.  

Acţiunile deţinute de unitatea „SM” au drept de vot dublu (20%), simplu (50%), iar 

30% sunt cu dividend prioritar. Capitalul societăţii „A” este împărţit în acţiuni cu drept de vot 

dublu (30%), simplu (50%) şi cu dividend prioritar (20%). Se mai cunoaşte faptul că între cele 

două societăţi nu există operaţiuni reciproce. 

Luând în considerare datele din tabelul 2.1, rezultă că bilanţurile simplificate ale 

societăţilor „SM” şi „A” se prezintă în tabelul 2.2. 
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        TABELUL 2.2 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 725.000 385.000

2 Titluri de participare la „A” 276.000 –

3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 155.500 187.500

4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 163.500 147.000

5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 300.000 275.500

6 TOTAL ACTIVE 1.620.000 995.000

7 Capital social 1.150.000 518.500

8 Rezerve 195.000 87.500

9 Rezultat  115.000 24.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.460.000 630.000

11 Datorii 160.000 365.000

12 TOTAL PASIVE 1.620.000 995.000
 
Determinarea procentajului de interes deţinut de societatea „SM” la societatea „A” nu 

comportă dificultăţi. Întrucât societatea-mamă a contribuit la constituirea capitalului celeilalte 

societăţi şi deţine 60% din numărul de acţiuni ale acesteia, reiese că şi interesul dominantei în 

întreprinderea „A” este tot de 60% (PI„A” = 60%).  

Nu acelaşi lucru putem afirma despre modalitatea de stabilire a procentajului de control. 

Faptul că societatea-mamă deţine participaţii în proporţie de 60% poate duce la concluzia că 

acesta este şi procentajul de control. Chiar dacă legătura de dependenţă dintre cele două 

societăţi este directă, iar întreprinderea „SM” posedă 60% din numărul de acţiuni ale unităţii 

„A”, nu se poate afirma, având în vedere tipul acţiunilor deţinute de entitatea dominantă, că 

drepturile de vot ale întreprinderii „SM” în „A” reprezintă tot 60%.  

Ţinând cont de tipul acţiunilor pe care societatea-mamă le are în unitatea „A” şi de 

relaţia (1.1), reiese că procentajul de control al acesteia se determină astfel: 

49%PC
A""


110%

30% + 24%

1 x 50% + 2 x 30%

1 x 60% x 50% + 2 x 60% x 20%
. 

Deţinerea a 49% din drepturile de vot ale societăţii „A” nu permite exercitarea de către 

întreprinderea „SM” a unui control exclusiv de drept şi, în consecinţă, nici consolidarea 

unităţii „A” prin metoda integrării globale. Aşa cum se precizează şi în normele internaţionale, 

controlul exclusiv nu poate fi numai de drept, ci şi de fapt sau contractual. Dacă admitem că 

nici un alt acţionar nu deţine o fracţiune mai mare de 40% din drepturile de vot ale entităţii „A”, 

pe durata a două exerciţii consecutive, se poate conchide că societatea „SM” exercită asupra 

întreprinderii „A” un control exclusiv de fapt, fiind deci posibilă consolidarea acesteia prin 

metoda integrării globale. 
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Având în vedere procentajul de control deţinut (49%) şi considerând că nu există 

motive pentru ca entitatea „A” să nu fie consolidată şi nici incompatibilităţi între conturile 

individuale ale societăţilor „SM” şi „A”, reiese că ultima întreprindere va face parte din 

perimetrul de consolidare. Deţinerea unui procentaj de control de peste 40% asigură 

posibilitatea exercitării controlului exclusiv de fapt. Se poate afirma deci că metoda de 

consolidare aplicată unităţii „A” este integrarea globală. 

Procentajul de control de 49% permite doar reţinerea societăţii „A” în perimetrul de 

consolidare şi alegerea metodei integrării globale pentru consolidarea acestei întreprinderi. 

Din acest moment rolul lui se încheie, ştafeta fiind preluată, în „cursa consolidării”, de către 

procentajul de interes (60%). Acesta va fi şi singurul instrument care ne va ajuta la partajarea 

capitalului propriu şi a rezultatului societăţii dominate între grup şi interesele minoritare.  

Odată stabilite aceste aspecte, se poate trece la prima etapă a metodei, şi anume la 

agregarea (cumularea post cu post) bilanţurilor celor două societăţi. Ţinând cont de datele din 

tabelul 2.2, posturile din bilanţul filialei integrate sunt adunate linie cu linie la cele ale 

societăţii-mamă (tabelul 2.3).  

  TABELUL 2.3 
BILANŢUL AGREGAT (CUMULAT) AL SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. crt. Explicaţii Societatea „SM+A” 

1 Imobilizări„SM”+„A” 1.110.000
2 Titluri de participare la „A” 276.000
3 Stocuri„SM”+„A” 343.000
4 Creanţe„SM”+„A” 310.500
5 Trezorerie„SM”+„A” 575.500
6 TOTAL ACTIVE 2.615.000
7 Capital social„SM”+„A” 1.668.500
8 Rezerve„SM”+„A” 282.500
9 Rezultat„SM”+„A” 139.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU„SM”+„A” 2.090.000
11 Datorii„SM”+„A” 525.000
12 TOTAL PASIVE 2.615.000

   
 Următoarea etapă pe care o presupune aplicarea metodei integrării globale se referă la 

partajarea capitalului propriu şi a rezultatelor filialei între grup şi minoritari, în concordanţă 

cu procentajul de interes pe care îl are societatea-mamă în filiala pe care o integrează global. 

Întrucât procentajul de interes al entităţii dominante în întreprinderea consolidată a fost 

determinat, se poate proceda, pe baza acestuia, la întocmirea tabelului de partajare a capitalului 

propriu şi a rezultatului filialei „A” între grup (60%) şi interesul minoritar (40%), conform 

datelor prezentate în tabelul 2.4. 
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TABELUL 2.4 
PARTAJAREA CAPITALULUI PROPRIU ŞI A REZULTATULUI 

                                             SOCIETĂŢII CONSOLIDATE „A”                              - mii lei - 
Nr. 
crt. Explicaţii Grup „SMA”

(60%)
Interes minoritar 

(40%) 
1 Capital social„A” 518,5 x 60% = 311,1 518,5 x 40% = 207,4

2 Rezerve„A” 87,5 x 60% = 52,5 87,5 x 40% = 35,0

3 Capital propriu„A” (fără rezultat) 363,6 242,4

4 Titluri de participare la „A” (la va-
loarea de intrare) 

276,0 –

5 Diferenţe (rd. 3 – rd. 4) + 87,6 –

6 Rezultat„A” 24,0 x 60% = 14,4 24,0 x 40% = 9,6
    
 Întocmirea bilanţului consolidat se realizează odată cu parcurgerea ultimei etape a 

metodei integrării globale. Aceasta presupune eliminarea din bilanţul agregat a titlurilor de 

participare deţinute de societatea-mamă în corespondenţă cu cota-parte din capitalul propriu şi 

din rezultatul entităţii dominate care revine întreprinderii consolidante, precum şi evidenţierea 

interesului minoritar. Folosind datele din tabelele 2.3 şi 2.4 şi făcând eliminările specifice 

ultimei etape, rezultă că elementele de capital propriu din bilanţul consolidat ar avea 

următoarele valori: 

 ♦ capital social = 1.668.500 lei „SM + A” – 518.500 lei „A” =  1.150.000 lei; 

 ♦ rezerve = 195.000 lei „SM” + 87.600 diferenţă =  282.600 lei; 

 ♦ rezultat grup = 115.000 lei „SM” + 14.400 lei „A” = 129.400 lei; 

 ♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = 9.600 lei „A”; 

 ♦ participaţii minoritare = 242.400 lei „A”. 

 Datele obţinute se preiau în bilanţul consolidat al grupului „SMA” care este redat în 

tabelul 2.5. 

  TABELUL 2.5 
BILANŢUL CONSOLIDAT AL GRUPULUI „SMA” 

Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 
1 Imobilizări  1.110.000

2 Titluri de participare la „A” –

3 Titluri puse în echivalenţă16 –

4 Stocuri 343.000

5 Creanţe 310.500

6 Trezorerie 575.500

7 TOTAL ACTIVE 2.339.000

8 Capital social17 1.150.000

9 Rezerve18  282.600

                                                 
16Acest post va avea valori diferite de zero doar în situaţia în care o entitate este consolidată prin metoda punerii în 

echivalenţă.  
17Capitalul social în bilanţul consolidat rămâne, în toate cazurile, capitalul social al societăţii consolidante.  
18Prin acest element se înţeleg rezervele societăţii dominante „SM” care se majorează sau se diminuează odată cu 

partajarea capitalului propriu (fără rezultat) al entităţii controlate exclusiv devenind, în urma procesului de consolidare, rezerva 
grupului „SMA”.  
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Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 
10 Rezultat grup 129.400

11 Rezultat aferent participaţiilor minoritare 9.600

12 Participaţii minoritare 242.400

13 Datorii 525.000

14 TOTAL PASIVE 2.339.000
  

 Sub rezerva faptului că pentru un număr mic de societăţi se poate întocmi tabloul 

bilanţului consolidat şi utilizând datele din tabelele 2.2-2.4, ilustrăm prin intermediul tabelului 

2.6 etapele care se parcurg în aplicarea metodei integrării globale. 

  TABELUL 2.6 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                        „SMA”                                                  - mii lei - 

Explicaţii 
Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

 Bilanţ 
agregat 

Eliminări 
Bilanţ 
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri de participare la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

725,0 

276,0 

– 

155,5 

163,5 

300,0 

385,0 

– 

– 

187,5 

147,0 

275,5 

1.110,0 

276,0 

– 

343,0 

310,5 

575,5 

– 

- 276,0 

– 

– 

– 

– 

1.110,0 

– 

– 

343,0 

310,5 

575,5 

TOTAL ACTIVE 1.620,0 995,0 2.615,0 - 276,0 2.339,0 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţi- 

ilor minoritare 

Participaţii minoritare 

1.150,0 

195,0 

115,0 

160,0 

– 

– 

 

– 

518,5 

87,5 

24,0 

365,0 

– 

– 

 

– 

1.668,5 

282,5 

139,0 

525,0 

– 

– 

 

– 

- 518,5 

- 87,5 + 87,6 

- 115,0 - 24,0  

– 

115,0 + 14,4 

+ 9,6 

  

+ 242,4 

1.150,0 

282,6 

– 

525,0 

129,4 

9,6

242,4 

TOTAL PASIVE 1.620,0 995,0 2.615,0 - 276,0 2.339,0 
           
 Situaţia luată în discuţie cu privire la aplicarea metodei integrării globale reprezintă 

cazul pe care şi l-ar dori orice societate consolidantă. Legătura de dependenţă dintre aceasta şi 

întreprinderea dominată nu poate fi doar de tip direct, ca în exemplul prezentat. Să vedem însă 

ce diferenţe apar în aplicarea acestei metode pentru cazul în care legăturile de dependenţă sunt 

atât directe, cât şi indirecte. 

 Analizăm, totodată, şi situaţia în care entitatea controlată înregistrează o pierdere la 

sfârşitul exerciţiului financiar şi nu dispune nici de rezerve. Ilustrarea practică a acestor 

aspecte are la bază datele din tabelul 2.7. 

    TABELUL 2.7 
ELEMENTELE PATRIMONIALE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări 1.000.000 440.000
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Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
2 Titluri de participare la „A” 250.000 –
3 Stocuri 180.000 210.000

4 Creanţe 200.000 60.000

5 Trezorerie 300.000 110.000

6 Capital social 1.200.000 400.000

7 Rezerve 200.000 –
8 Rezultat  100.000 - 200.000

9 Amortizarea imobilizărilor 200.000 100.000

10 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 80.000 –
11 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor – 15.000

12 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi – 40.000

13 Ajustări pentru deprecierea conturilor de trezorerie – 100.000

14 Datorii 150.000 365.000
 
 Presupunem, de asemenea, că între cele două societăţi nu există operaţiuni reciproce şi 

că toate acţiunile unităţilor „A” şi „B” au drept de vot simplu. Organigrama grupului, în care 

„SM” este entitate consolidantă, se prezintă în fig. 2.1. 
 
               SM                 B 
 
                                                                                     A 

Fig. 2.1. Organigrama grupului „SMAB” 

 Având în vedere datele din tabelul 2.7, bilanţurile simplificate ale societăţilor „SM” şi 

„A” se prezintă în tabelul 2.8. 

        TABELUL 2.8 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

  „SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 800.000 340.000

2 Titluri de participare la „A” 250.000 –
3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 100.000 195.000

4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 200.000 20.000

5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 300.000 10.000

6 TOTAL ACTIVE 1.650.000 565.000

7 Capital social 1.200.000 400.000

8 Rezerve 200.000 – 

9 Rezultat  100.000 - 200.000

10  TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.500.000 200.000

11 Datorii 150.000 365.000

12 TOTAL PASIVE 1.650.000 565.000
 
Din organigrama grupului „SMAB” (fig. 2.1) rezultă că societatea „SM” are cu unitatea 

„A” o legătură directă, precum şi una indirectă prin intermediul întreprinderii „B” (lanţul de 

  60% 

40% 30% 
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control nu se rupe întrucât „SM” deţine 60% din drepturile de vot ale entităţii „B”). Datorită 

faptului că unitatea dominantă exercită un control exclusiv asupra societăţii „B” (60%) şi că 

aceasta din urmă deţine 30% din drepturile de vot ale lui „A”, iar legătura dintre entitatea „SM” 

şi „A” este atât de tip direct, cât şi indirect, reiese că societatea „SM” are în „A” un procentaj de 

control de 70% (PC„A” = 40%direct + 30%indirect prin „B” = 70%). 

Luând în considerare drepturile de vot deţinute de întreprinderea consolidantă (70%), 

rezultă că aceasta exercită asupra societăţii „A” un control exclusiv de drept. Admiţând că nu 

există motive pentru ca această entitate să nu fie consolidată şi presupunând că între conturile 

individuale ale unităţilor „SM” şi „A” nu există incompatibilităţi, se poate afirma că ultima 

întreprindere face parte din perimetrul de consolidare şi că metoda de consolidare a acesteia 

este integrarea globală. 

Dacă între conturile celor două societăţi ar exista incompatibilităţi, acestea nu ar duce la 

excluderea filialei din procesul de consolidare, ci doar la utilizarea în acest caz a metodei 

punerii în echivalenţă în locul integrării globale, chiar şi în situaţia existenţei unui control 

exclusiv. Excluderea unei entităţi din perimetrul de consolidare se aplică doar atunci când 

societatea-mamă nu deţine cel puţin 20% din drepturile de vot ale acesteia, ori în alte situaţii. 

Parcurgerea primei etape a metodei integrării globale presupune agregarea bilanţurilor 

celor două societăţi. Ţinând cont de datele din tabelul 2.8 se procedează la adunarea linie cu 

linie a posturilor din bilanţul filialei integrate cu cele ale întreprinderii consolidante, rezultând 

situaţia redată în tabelul 2.9.  

  TABELUL 2.9 
BILANŢUL AGREGAT AL SOCIETĂŢILOR „SM” ŞI „A” 

 Nr. crt. Explicaţii Societatea „SM + A” 
1 Imobilizări„SM + A” 1.140.000

2 Titluri de participare la „A” 250.000

3 Stocuri„SM + A” 295.000

4 Creanţe„SM + A” 220.000

5 Trezorerie„SM + A” 310.000

6 TOTAL ACTIVE 2.215.000

7 Capital social„SM + A” 1.600.000

8 Rezerve„SM + A” 200.000

9 Rezultat„SM + A” - 100.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU„SM + A” 1.700.000

11 Datorii„SM + A” 515.000

12 TOTAL PASIVE 2.215.000
 
 Aplicarea metodei integrării globale continuă cu partajarea capitalului propriu şi a 

rezultatului filialei între grup şi interesul minoritar. Se determină, în acest sens, procentajul de 

interes pe care îl deţine societatea-mamă în filiala pe care o integrează global. Mărimea 

acestuia rezultă din următorul calcul: 
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 PI„A” = 40%direct + 60% x 30%indirect prin „B” = 40% + 18% = 58%.  

Procentajul obţinut reprezintă cota-parte din capitalul propriu şi din rezultatul societăţii 

„A” care revine unităţii „SM”, iar cel de 42% (100% – 58% = 42%) corespunde interesului 

minoritar. S-a ajuns la procentajul de 58% deoarece legătura de dependenţă dintre societatea 

dominantă „SM” şi întreprinderea „A” este atât de tip direct, cât şi indirect. În consecinţă, 

tabelul de partajare a capitalului propriu şi a rezultatului filialei „A” între grup şi acţionarii 

minoritari se prezintă în continuare. 

TABELUL 2.10 

PARTAJAREA CAPITALULUI PROPRIU ŞI A REZULTATULUI 
                                               SOCIETĂŢII CONSOLIDATE „A”               - mii lei - 

Nr. 
crt. Explicaţii Grup „SMA”

(58%)
Interes minoritar 

(42%) 
1 Capital social„A” 400 x 58% = 232 400 x 42% = 168
2 Rezerve„A” – –
3 Capital propriu„A” (fără rezultat) 232 168
4 Titluri de participare la „A” (la va-

loarea de intrare) 
250 –

5 Diferenţe (rd. 3 – rd. 4) – 18 –
6 Rezultat„A” – 200 x 58% = – 116 – 200 x 42% = – 84

                    
 Ultima etapă a metodei integrării globale are ca finalitate întocmirea bilanţului 

consolidat. Ea constă în eliminarea din bilanţul agregat a titlurilor de participare deţinute de 

societatea-mamă în corespondenţă cu cota-parte din capitalul propriu şi din rezultatul entităţii 

dominate care revine întreprinderii consolidante, precum şi în evidenţierea interesului 

minoritar. Utilizând datele din tabelele precedente (2.9 şi 2.10) şi făcând eliminările 

corespunzătoare ultimei etape, rezultă că elementele care apar în bilanţul consolidat, 

majoritatea dintre ele fiind specifice procesului de consolidare, au următoarele valori: 

 ♦ capital social = 1.600.000 lei„SM + A” – 400.000 lei„A” = 1.200.000 lei; 

 ♦ rezerve = 200.000 lei„SM” + (– 18.000 leidiferenţă) = 182.000 lei; 

 ♦ rezultat grup = 100.000 lei„SM” + (– 116.000 lei„A”) = – 16.000 lei; 

 ♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = – 8.400 lei„A”; 

 ♦ participaţii minoritare = 168.000 lei„A”. 

 Datele obţinute se utilizează pentru întocmirea bilanţului consolidat al grupului „SMA”. 

Acesta se prezintă în tabelul 2.11. 

  TABELUL 2.11 

BILANŢUL CONSOLIDAT AL GRUPULUI „SMA” 
Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 

1 Imobilizări  1.140.000
2 Titluri de participare la „A” –
3 Titluri puse în echivalenţă –
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Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 
4 Stocuri 295.000

5 Creanţe 220.000

6 Trezorerie 310.000

7 TOTAL ACTIVE 1.965.000

8 Capital social  1.200.000

9 Rezerve  182.000

10 Rezultat grup - 16.000

11 Rezultat aferent participaţiilor minoritare - 84.000

12 Participaţii minoritare 168.000

13 Datorii 515.000

14 TOTAL PASIVE 1.965.000
 
 Atunci când numărul societăţilor cuprinse în perimetrul de consolidare este suficient de 

mic, modalitatea de aplicare a metodei integrării globale poate fi sintetizată prin folosirea 

tabloului bilanţului consolidat. Pe baza datelor din tabelele 2.8-2.10, ilustrăm etapele parcurse în 

aplicarea acestei metode (tabelul 2.12). 

   TABELUL 2.12 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                        „SMA”                                      - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

 Bilanţ 
agregat Eliminări 

Bilanţ 
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri de participare la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

800 

250 

– 

100 

200 

300 

340 

– 

– 

195 

20 

10 

1.140 

250 

– 

295 

220 

310 

– 

- 250 

– 

– 

– 

– 

1.140 

– 

– 

295 

220 

310 

TOTAL ACTIVE 1.650 565 2.215 - 250 1.965 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor mi- 

noritare 

Participaţii minoritare 

1.200 

200 

100 

150 

– 

– 

 

– 

400 

– 

- 200 

365 

– 

– 

 

– 

1.600 

200 

- 100 

515 

– 

– 

 

– 

- 400 

- 18 

 - 100 - (- 200) 

 – 

  100 + (- 116) 

- 84 

 

+ 168 

1.200 

182 

– 

515 

- 16 

- 84 

 

168 

TOTAL PASIVE 1.650 565 2.215 - 250 1.965 
           
 Întrucât filiala „A” înregistrează la sfârşitul exerciţiului financiar o pierdere (84.000 lei) 

care nu depăşeşte însă interesul minoritar (168.000 lei), aceasta poate fi dedusă din 

participaţiile minoritare.  

 O situaţie ce poate să apară în procesul de consolidare este cea cu privire la pierderea 

aplicabilă minorităţii într-o filială consolidată care depăşeşte interesul minoritar în capitalul 

propriu al acesteia. Valoarea în plus care se înregistrează este dedusă din interesul majoritar, 

84
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cu excepţia cazului în care minoritarii au obligaţia şi pot să acopere pierderile înregistrate. Dacă 

filiala raportează ulterior profit, acesta se repartizează interesului majoritar până la acoperirea 

pierderii aferente minoritarilor care a fost suportată anterior de acţionarii majoritari. 

 Considerăm, pentru înţelegerea acestor aspecte, situaţia din tabelul 2.13 în care 

întreprinderea „SM” este societate-mamă, iar entitatea „A” este filială. 

   TABELUL 2.13 
ELEMENTELE PATRIMONIALE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. crt. Explicaţii Societatea „SM” Societatea „A” 

1 Titluri de participare la „A” 450.000 –
2 Alte active 2.830.500 888.500

3 TOTAL ACTIVE 3.280.500 888.500

4 Capital social 2.100.000 750.000

5 Rezerve 400.000 –
6 Rezultat  648.000 - 761.500

7 TOTAL CAPITAL PROPRIU 3.148.000 - 11.500

8 Datorii 132.500 900.000

9 TOTAL PASIVE 3.280.500 888.500
 
 Presupunem, de asemenea, că între conturile individuale ale societăţilor „SM” şi „A” 

nu există incompatibilităţi. Organigrama grupului „SMAB” este redată în fig. 2.2. 
 
              SM                             A 
 
                                                                                   B 

Fig. 2.2. Organigrama grupului „SMAB” 

 Deoarece între societatea „SM” şi întreprinderea „A” există o legătură de dependenţă 

triunghiulară [directă şi indirectă (prin intermediul unităţii „B”)], procentajul de control al 

entităţii „SM” în „A” trebuie analizat pe traseele „SMBA” şi „SMA”. Întrucât procentajul de 

control pe drumul „SMB” este de 40%, rezultă că lanţul de control se rupe. Prin urmare, nu se 

mai poate merge spre unitatea „A”, deşi aceasta este controlată exclusiv de întreprinderea „B” 

(50%). Procentajul de control care se va determina va fi doar cel al drumului „SMA”, adică 

PC„A” = 50%. 

 Potrivit procentajului de control determinat (50%), rezultă că societatea „A” este 

controlată exclusiv de drept. Având în vedere că între conturile individuale ale celor două 

întreprinderi nu există incompatibilităţi şi că drepturile de vot deţinute de entitatea 

consolidantă permit exercitarea de către aceasta a unui control exclusiv, reiese că filiala „A” 

face parte din perimetrul de consolidare şi va fi integrată global. 

 În vederea partajării capitalului propriu şi a rezultatului societăţii „A” între grup şi 

acţionarii minoritari trebuie determinat procentajul de interes al entităţii „SM” în unitatea „A”. 

  50% 

40% 50% 
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Acesta rezultă din însumarea procentajelor obţinute pe cele două drumuri posibile („SMA” şi 

„SMBA”): 

 PI = 50%direct (SMA) + 40% x 50%indirect prin „B” (SMBA) = 50% + 20% = 70%. 

 Luând în considerare acest rezultat, tabelul de partajare a capitalului propriu şi a 

rezultatului filialei „A” între grup şi acţionarii minoritari se prezintă în continuare. 

TABELUL 2.14 
PARTAJAREA CAPITALULUI PROPRIU ŞI A REZULTATULUI 

                                             SOCIETĂŢII CONSOLIDATE „A”               - mii lei -              
Nr. 
crt. Explicaţii Grup „SMA”

(70%)
Interes minoritar 

(30%) 
1 Capital social„A” 750,0 x 70% = 525,0   750,0 x 30% = 225,0
2 Rezerve„A” –                              –
3 Capital propriu„A” (fără rezultat) 525,0                         225,0
4 Titluri de participare la „A” (la 

valoarea de intrare) 
450,0                              –

5 Diferenţe (rd. 3 – rd. 4) + 75,0 –

6 Rezultat„A” – 761,5 x 70% = – 533,05 – 761,5 x 30% = – 228,45
 
 Datele din tabelul 2.14 evidenţiază faptul că partea din pierderea societăţii „A” direct 

atribuibilă acţionarilor minoritari (228.450 lei) este mai mare decât interesul acestora în 

capitalurile proprii (fără rezultat) ale unităţii. În această situaţie, valoarea interesului minoritar 

total este negativă [225.000 lei + (– 228.450 lei) = – 3.450 lei]. Prin urmare, partea care revine 

acţionarilor externi din capitalurile proprii ale întreprinderii „A” (cu tot cu rezultat) este 

raportată în bilanţul consolidat la valoarea 0, iar diferenţa nefavorabilă de 3.450 lei se suportă 

de către dominantă din rezerva consolidată a grupului.  

Consolidarea în acest caz a societăţii „A” prin metoda integrării globale este redată în 

tabelul 2.15. 

  TABELUL 2.15 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                      „SMA”                                        - mii lei - 
Explicaţii Bilanţ 

„SM”
Bilanţ 
„A”

Bilanţ 
agregat Eliminări    Bilanţ 

consolidat
Titluri de participare la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Alte active 

450,0 

– 

2.830,0 

– 

– 

888,5 

450,0 

– 

3.719,0 

- 450,0 

– 

– 

– 

– 

3.719,00 

TOTAL ACTIVE 3.280,0 888,5 4.169,0 - 450,0 3.719,00 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor  

minoritare 

Participaţii minoritare 

2.100,0 

400,0 

648,0 

132,0 

– 

– 

 

– 

750,0 

– 

- 761,5 

 900,0 

– 

– 

 

– 

2.850,0 

400,0 

- 113,5 

1.032,5 

– 

– 

 

– 

              - 750,0 

   + 75,00 - 3,45 

- 648,0 - (- 761,5) 

                       – 

648,00 - 533,05 

             - 228,45 

      

 + 225,00 + 3,45 

2.100,00 

   471,55 

– 

1.032,50 

 114,95 

- 228,45  

    

  228,45 

TOTAL PASIVE 3.280,0 888,5 4.169,0 - 450,0 3.719,00 
           

0
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 În cazul în care filiala „A” obţine profit în exerciţiul financiar următor, acesta se 

repartizează mai întâi interesului majoritar până la congruenţa cu pierderea suportată de către 

aceştia, urmând ca diferenţa, dacă există, să revină acţionarilor minoritari.  

   

 2.1.2. Contul de profit şi pierdere consolidat 

 Consolidarea contului de rezultate prin metoda integrării globale presupune, ca şi în 

situaţia întocmirii bilanţului consolidat, parcurgerea mai multor etape. În prima etapă are loc 

cumularea elementelor conturilor individuale de rezultate ale întreprinderilor consolidate cu 

cele ale întreprinderii-mamă, obţinându-se contul de rezultate al societăţilor integrate.  

 Partajul rezultatului filialelor între interesele grupului şi cele ale minoritarilor, în 

conformitate cu procentajul de interes al entităţii dominante în celelalte unităţi, reprezintă 

ultima etapă care trebuie parcursă. În urma acesteia se obţine contul de profit şi pierdere 

consolidat. 

 Faţă de elementele caracteristice contului de rezultate individual, aplicarea unei 

metode de consolidare în vederea întocmirii contului de profit şi pierdere consolidat duce la 

apariţia în cadrul acestuia a unor elemente specifice, cum ar fi: 

 ♦ rezultatul societăţilor integrate, în care se reflectă profitul net sau pierderea unităţilor 

cuprinse în perimetrul de consolidare ce sunt controlate exclusiv sau în comun de către entitatea 

dominantă; 

 ♦ rezultatul întreprinderilor asociate, care va cuprinde cota-parte din rezultatul net al 

întreprinderilor puse în echivalenţă ce revine grupului; 

 ♦ rezultatul ansamblului consolidat, ce cumulează valorile celor două elemente 

menţionate anterior şi rezultatul consolidantei, evidenţiind astfel profitul sau pierderea tuturor 

societăţilor cuprinse în perimetrul de consolidare, indiferent de metoda folosită; 

 ♦ rezultatul aferent participaţiilor minoritare19, care cuprinde cota-parte din rezultatul 

net al filialelor ce revine interesului minoritar; 

 ♦ rezultatul grupului, în care rezultatul net al societăţii consolidante este cumulat cu 

cota-parte din rezultatul net al entităţilor integrate global sau proporţional şi care revine 

întreprinderii dominante. 

 Înţelegerea modalităţii de întocmire a contului de profit şi pierdere consolidat, în 

situaţia în care societăţile dependente sunt consolidate prin metoda integrării globale, este 

uşurată de prezentarea în tabelele 2.16 şi 2.17 a contului de profit şi pierdere a două societăţi 

(„SM” şi „A”), în care prima unitate este consolidantă. 

                                                 
 19Acest element va prezenta valori diferite de zero numai în situaţia întocmirii contului de rezultate consolidat prin 
metoda integrării globale. 
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  TABELUL 2.16 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                           CONSOLIDANTE „SM”                         - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 250,0 1 Venituri din exploatare 340,0
2 Cheltuieli financiare 100,0 2 Venituri financiare 125,0
3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0
4 Impozit pe profit 15,2   
5 Rezultat net 79,8   
6 TOTAL 475,0 4 TOTAL 475,0

 
  TABELUL 2.17 

CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 
                                               CONSOLIDATE „A”                           - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 140,0 1 Venituri din exploatare 190,0
2 Cheltuieli financiare 37,5 2 Venituri financiare 17,5
3 Cheltuieli extraordinare – 3 Venituri extraordinare –
4 Impozit pe profit 4,8   
5 Rezultat net 25,2   
6 TOTAL 207,5 4 TOTAL 207,5

  
 Considerăm că procentajul de control şi cel de interes ale societăţii dominante „SM” în 

unitatea „A” au următoarele valori: PC = 62% şi PI = 73%. Presupunem, de asemenea, că 

între cele două întreprinderi nu există operaţiuni reciproce care să necesite eliminarea 

efectului acestora din conturile lor individuale de rezultate şi că legătura de dependenţă 

existentă între cele două persoane juridice este doar de tip direct. 

 Procentajul de control menţionat (62%) evidenţiază faptul că întreprinderea-mamă 

exercită asupra societăţii „A” un control exclusiv şi, în consecinţă, aceasta va fi consolidată 

prin metoda integrării globale. În conformitate cu această metodă, prima etapă care trebuie 

parcursă în scopul întocmirii contului de profit şi pierdere consolidat constă în agregarea 

globală a elementelor contului de rezultate individual al societăţii-mamă cu cele ale contului 

de profit şi pierdere al entităţii „A”. Aceste aspecte sunt surprinse prin intermediul tabelului 

2.18.    

  TABELUL 2.18 
CONTUL DE REZULTATE AGREGAT AL SOCIETĂŢILOR 

                                                     „SM” ŞI „A”                                    - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 390,0 1 Venituri din exploatare 530,0
2 Cheltuieli financiare 137,5 2 Venituri financiare 142,5
3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0
4 Impozit pe profit 20,0   
5 Rezultat net 105,0   
6 TOTAL 682,5 4 TOTAL 682,5



 

38 
 

Ultima etapă pentru stabilirea contului de rezultate consolidat al grupului „SMA” 

constă în partajarea rezultatului filialei „A” între grup (73%) şi interesele minoritare (27%), în 

conformitate cu procentajul de interes deţinut de societatea consolidantă „SM”, astfel: 

♦ rezultat grup = 25.200 lei„A” x 73% = 18.396 lei; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = 25.200 lei„A” x 27% = 6.804 lei. 

Dacă la rezultatul grupului se adaugă rezultatul individual al societăţii dominante 

(18.396 lei„A” + 79.800 lei„SM” = 98.196 lei), se obţine contul de profit şi pierdere consolidat al 

grupului „SMA” care se prezintă în tabelul 2.19. 

 TABELUL 2.19 
CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                          AL GRUPULUI „SMA”                        - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 390,0 1 Venituri din exploatare 530,0
2 Cheltuieli financiare 137,5 2 Venituri financiare 142,5

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 20,0

5.  Rezultat net„SM” 79,8

6  Rezultat societăţi integrate 25,2

7 Rezultat întreprinderi aso-
ciate

–

8  Rezultat ansamblu conso-
 lidat (rd.5 + rd.6 + rd.7) 

105,0

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

6,804

10 Rezultat grup 98,196

11 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 + 
+ rd.4 + rd.8) 

682,5 4 TOTAL 682,5

 
În situaţia în care numărul societăţilor cuprinse în consolidare este suficient de mic, 

etapele de lucru prezentate anterior, în vederea întocmirii contului de profit şi pierdere 

consolidat prin metoda integrării globale, pot fi sintetizate cu ajutorul tabloului contului de 

rezultate consolidat. 

TABELUL 2.20 
TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                         AL GRUPULUI „SMA”                         - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
  „SM”

Rezultat
   „A” 

Rezultat 
 agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

3.40,0
2.50,0

90,0

1.90,0
1.40,0

50,0

5.30,0
3.90,0
1.40,0

– 
– 
– 

530,0
390,0
140,0

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

1.25,0
1.00,0

25,0

17,5
37,5

- 20,0

1.42,5
1.37,5

5,0

– 
– 
– 

142,5
137,5

5,0
REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

1.15,0
–

30,0
–

1.45,0
–

 
– 
– 

145,0
–
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Denumirea indicatorilor Rezultat
  „SM”

Rezultat
   „A” 

Rezultat 
 agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 

10,0
30,0

–
–

10,0
30,0

– 
– 

10,0
30,0

REZULTAT EXTRAOR-
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

–
20,0

–
–

–
20,0

 
 

– 
– 

–
20,0

VENITURI TOTALE 
CHELTUIELI TOTALE 

4.75,0
3.80,0

2.07,5
1.77,5

6.82,5
5.57,5

– 
– 

682,5
557,5

REZULTAT BRUT: 
- Profit 
- Pierdere 

95,0
–

30,0
–

1.25,0
–

 
– 
– 

125,0
–

IMPOZIT PE PROFIT 15,2 4,8 20,0 – 20,0

REZULTAT NET 79,8 25,2 1.05,0 - 79,8 - 25,2 –

Rezultat societăţi integrate – 25,2 25,2 –  25,2

Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– – – – –

Rezultat ansamblu consoli-
dat 

79,8 25,2 1.05,0 – 105,0

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – –  6,804 6,804

Rezultat grup – – – 79,8 + 18,396 98,196
           

Contul de rezultate consolidat al unui grup se poate întocmi şi în situaţia în care filiala 

unei societăţi-mamă înregistrează o pierdere la sfârşitul exerciţiului financiar. Admitem, în 

acest sens, situaţia simplificată a conturilor de profit şi pierdere a două întreprinderi („SM” şi 

„A”), în care „SM” este entitate consolidantă (tabelele 2.21 şi 2.22).  

  TABELUL 2.21 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                          CONSOLIDANTE „SM”                          - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 450,0 1 Venituri din exploatare 620,0

2 Cheltuieli financiare 150,0 2 Venituri financiare 175,0

3 Cheltuieli extraordinare – 3 Venituri extraordinare –

4 Impozit pe profit 31,2   
5 Rezultat net 163,8   
6 TOTAL 795,0 4 TOTAL 795,0

  
 TABELUL 2.22 

CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 
                                             CONSOLIDATE „A”                             - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 115,0 1 Venituri din exploatare 150,0
2 Cheltuieli financiare 22,5 2 Venituri financiare 5,0
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

3 Cheltuieli extraordinare 35,0 3 Venituri extraordinare 7,5
4 Impozit pe profit –   
5 Rezultat net   
6 TOTAL 162,5 4 TOTAL 162,5

 
Considerăm, de asemenea, că procentajul de control şi cel de interes ale societăţii 

dominante „SM” în unitatea „A” reprezintă 57% şi, respectiv, 60%. Având în vedere 

procentajul de control menţionat, reiese că entitatea dominantă exercită asupra celei de-a doua 

întreprinderi un control exclusiv. Aceasta va fi consolidată deci prin metoda integrării globale, 

iar contul de rezultate agregat al celor două societăţi este ilustrat cu ajutorul tabelului 2.23. 

  TABELUL 2.23 
CONTUL DE REZULTATE AGREGAT AL SOCIETĂŢILOR 

                                                     „SM” ŞI „A”                                    - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 565,0 1 Venituri din exploatare 770,0
2 Cheltuieli financiare 172,5 2 Venituri financiare 180,0
3 Cheltuieli extraordinare 35,0 3 Venituri extraordinare 7,5
4 Impozit pe profit 31,2   
5 Rezultat net     153,820   
6 TOTAL 957,5 4 TOTAL 957,5

 
Din partajarea rezultatului filialei „A”, conform procentajului de interes între grup 

(60%) şi interesele minoritare (40%), rezultă următoarele: 

♦ rezultat grup = 163.800 lei„SM” + (– 10.000 lei„A”) x 60% =  163.800 lei„SM” + (– 

6.000 lei„A”) = 157.800 lei; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = – 10.000 lei„A” x 40% =   – 4.000 lei. 

Utilizând datele obţinute şi presupunând că între cele două întreprinderi nu există 

operaţiuni care să afecteze contul de rezultate, situaţia contului de profit şi pierdere consolidat 

al grupului „SMA” este redată în tabelul 2.24. 

TABELUL 2.24 
CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                         AL GRUPULUI „SMA”                        - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 565,0 1 Venituri din exploatare 770,0
2 Cheltuieli financiare 172,5 2 Venituri financiare 180,0
3 Cheltuieli extraordinare 35,0 3 Venituri extraordinare 7,5
4 Impozit pe profit 31,2
5.  Rezultat net„SM” 163,8
6  Rezultat societăţi integrate

7 Rezultat întreprinderi aso- –

                                                 
20163.800 lei „SM” + (- 10.000 lei „A”) = 153.800 lei.   

10,0

10,0
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

ciate
8  Rezultat ansamblu conso-

 lidat (rd.5 + rd.6 + rd.7) 
153,8

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

10 Rezultat grup 157,8
11 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 +  

+ rd.4 + rd.8) 
957,5 4 TOTAL 957,5

       
Dacă numărul societăţilor reţinute în perimetrul de consolidare este mic, atunci 

întocmirea tabloului contului de profit şi pierdere consolidat conduce la obţinerea aceloraşi 

rezultate (tabelul 2.25). 

 
TABELUL 2.25 

TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 
                                                               AL GRUPULUI „SMA”                   - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
  „SM”

Rezultat
  „A” 

Rezultat
 agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

620,0
450,0
170,0

150,0
115,0
35,0

770,0
565,0
205,0

– 
– 
– 

770,0
565,0
205,0

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

175,0
150,0
25,0

5,0
22,5

- 17,5

180,0
172,5

7,5

– 
– 
– 

180,0
172,5

7,5
REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

195,0
–

17,5
–

212,5
–

 
– 
– 

212,5
–

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 

–
–

7,5
35,0

7,5
35,0

– 
– 

7,5
35,0

REZULTAT EXTRAOR-
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

–
–

–
27,5

–
27,5

 
 

– 
– 

–
27,5

VENITURI TOTALE 
CHELTUIELI TOTALE 

795,0
600,0

162,5
172,5

957,5
772,5

– 
– 

957,5
772,5

REZULTAT BRUT: 
- Profit 
- Pierdere 

195,0
–

 
–

10,0
195,0
10,0

 
– 
– 

185,0
–

IMPOZIT PE PROFIT 31,2 – 31,2 – 31,2
REZULTAT NET 163,8 - 10,0 153,8 -163,8-(-10,0) –
Rezultat societăţi integrate – - 10,0 - 10,0 – - 10,0
Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– – – – –

 Rezultat ansamblu consoli-  
 dat 

163,8 - 10,0 153,8 – 153,8

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – – - 4,0 - 4,0

Rezultat grup – – – 163,8-6,0 157,8
    

4,0
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2.2. Metoda integrării proporţionale 

Această metodă este specifică societăţilor aflate sub control conjugat, fiind o formă 

particulară a integrării globale. Metoda analizată preia doar cota-parte din patrimoniul 

societăţilor integrate proporţional, în raport cu fracţiunea de capital investit în aceste entităţi 

(PI), făcând abstracţie de partea cuvenită celorlalţi acţionari. 

În bilanţul consolidat valoarea titlurilor societăţilor dependente deţinute de unitatea 

consolidantă este înlocuită, aşadar, doar cu partea ce reprezintă procentajul de interes al 

acesteia în capitalurile proprii ale entităţilor consolidate. Contul de profit şi pierdere 

consolidat va prelua, în mod asemănător, elementele de venituri şi de cheltuieli ale societăţii-

mamă şi, proporţional, elementele de venituri şi de cheltuieli ale unităţilor controlate în 

comun în conformitate, de asemenea, cu procentajul de interes deţinut de întreprinderea 

dominantă. 

În situaţia în care conturile anuale ale societăţilor ce urmează a fi consolidate sunt 

structurate de o asemenea manieră încât integrarea globală, şi cu atât mai mult cea 

proporţională, nu este posibilă sau nu reflectă imaginea fidelă, aceste întreprinderi vor fi 

consolidate prin metoda punerii în echivalenţă. 

Această metodă constă în includerea în bilanţul consolidat al asociatului a părţii care i 

se cuvine atât din activele entităţii pe care o controlează în comun, cât şi din datoriile acesteia 

pentru care el este răspunzător. Contul de profit şi pierdere consolidat al antreprenorului va 

cuprinde şi partea sa din veniturile şi cheltuielile societăţii controlate în comun. Acest cont va 

prelua, prin urmare, la elementele proprii de venituri şi de cheltuieli, elementele similare ale 

unităţii consolidate, corespunzător procentajului de interes deţinut de întreprinderea 

consolidantă în entitatea controlată. 

Metoda integrării proporţionale constă în parcurgerea următoarelor etape: 

a) adunarea la situaţiile financiare individuale ale societăţii-mamă a unei cote-părţi din 

posturile bilanţului şi din elementele contului de profit şi pierdere ale entităţii controlate, după 

eventuale retratări, pentru a le armoniza cu principiile contabile ale grupului. Proporţional sunt 

adunate linie cu linie posturile bilanţului şi elementele contului de profit şi pierdere ale 

societăţii consolidate la cele ale întreprinderii-mamă. Totodată, valoarea titlurilor deţinute de 

societatea consolidantă în entitatea controlată este substituită, în bilanţul consolidat, cu cota-

parte din capitalul propriu al acesteia care revine unităţii care consolidează, determinată în 

raport cu procentajul de interes al societăţii-mamă în entitatea supusă controlului conjugat; 

b) eliminarea operaţiunilor reciproce, a profiturilor interne, precum şi a participaţiilor 

între entităţile consolidate. 
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Cele menţionate cu privire la metoda integrării proporţionale pot fi rezumate astfel21: 

♦ integrarea unei cote-părţi din activele, pasivele, cheltuielile şi veniturile 

întreprinderii consolidate în elementele corespunzătoare ale societăţii-mamă; 

♦ eliminarea titlurilor deţinute de către societatea deţinătoare; 

♦ punerea în evidenţă a drepturilor grupului în rezervele şi rezultatele societăţilor 

consolidate. 

 

2.2.1. Bilanţul consolidat 

Aplicarea metodei integrării proporţionale, spre deosebire de cea a integrării globale, 

nu presupune luarea în considerare a intereselor asociaţilor externi (adică a interesului 

minoritar) asupra capitalurilor proprii şi a rezultatului societăţilor dominate. Acest lucru se 

datorează faptului că interesele minoritare corespund unor societăţi care, împreună cu 

întreprinderea dominantă, partajează în mod colegial controlul şi participă, la rândul lor, la 

întocmirea de situaţii financiare consolidate distincte.  

În bilanţul consolidat posturile „Rezultat aferent participaţiilor minoritare” şi 

„Participaţii minoritare” vor avea, potrivit celor menţionate, întotdeauna valoarea zero. 

Modalitatea de întocmire a bilanţului consolidat, indiferent de metoda de consolidare folosită, 

se poate realiza fie prin intermediul tabloului bilanţului consolidat, fie cu ajutorul jurnalului 

de consolidare. Alegerea uneia dintre aceste variante depinde de numărul de societăţi care 

formează grupul. 

În cazul în care numărul întreprinderilor reţinute în perimetrul de consolidare este mic, 

întocmirea bilanţului consolidat se poate realiza prin intermediul tabloului bilanţului consolidat 

datorită spaţiului fizic redus pe care acesta îl oferă. 

Pentru înţelegerea modalităţii de aplicare a metodei integrării proporţionale prin 

folosirea tabloului de consolidare se consideră că societatea „SM” controlează, în baza unui 

acord contractual, întreprinderea „A” împreună cu alte două societăţi. Procentajul de control 

deţinut de societatea-mamă în entitatea controlată coincide cu cel de interes şi este de 30% 

(fig. 2.3). 

  

 

  

 

 

 

Fig. 2.3. Entitate controlată în comun   

                                                 
21F. Colinet, Op. cit., p. 23. 

„SM” „SM1” „SM2” 

„A”

30% 33% 
34% 
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Din fig. 2.3 se observă că între „SM” şi celelalte societăţi care controlează unitatea 

„A” nu există nici o legătură financiară. Partea necontrolată de „SM” va reveni, prin urmare, 

entităţilor „SM1” şi „SM2” care, la rândul lor, întocmesc situaţii financiare consolidate. 

Situaţia elementelor de active, de capitaluri proprii şi de datorii ale celor două societăţi („SM” 

şi „A”) se prezintă în tabelul 2.26. 

  TABELUL 2.26 
ELEMENTELE PATRIMONIALE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 

Nr. crt. Explicaţii Societatea 
„SM” 

Societatea 
„A” 

1 Imobilizări 800.000 500.000

2 Titluri la „A” 140.000 –

3 Stocuri 100.000 220.000

4 Creanţe 110.000 140.000

5 Trezorerie 250.000 180.000

6 Capital social 977.000 500.000

7 Rezerve 120.000 90.000

8 Rezultat  50.000 40.000

9 Amortizarea imobilizărilor 75.000 150.000
10 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 2.000 5.000
11 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor – 15.000
12 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi 6.000 –
13 Ajustări pentru deprecierea conturilor de trezorerie 10.000 30.000
14 Datorii 160.000 210.000

 
Potrivit datelor din tabelul de mai sus, rezultă că bilanţurile simplificate ale societăţilor 

„SM” şi „A” sunt surprinse în tabelul 2.27. 

        TABELUL 2.27 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 

Nr. crt. Explicaţii Societatea 
„SM” 

Societatea 
„A” 

1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 725.000 350.000
2 Titluri la „A” 140.000 –
3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 98.000 200.000
4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 104.000 140.000
5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 240.000 150.000
6 TOTAL ACTIVE 1.307.000 840.000
7 Capital social 977.000 500.000
8 Rezerve 120.000 90.000
9 Rezultat  50.000 40.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.147.000 630.000
11 Datorii 160.000 210.000
12 TOTAL PASIVE 1.307.000 840.000

 
Având în vedere procentajul de control deţinut de societatea-mamă (30%) şi admiţând 

că nu există motive pentru ca entitatea „A” să nu fie consolidată şi nici incompatibilităţi între 
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conturile individuale ale societăţilor „SM” şi „A”, reiese că ultima societate face parte din 

perimetrul de consolidare. Deţinerea de către întreprinderea consolidantă, împreună cu alţi doi 

antreprenori, potrivit înţelegerii contractuale, a unui procentaj de control de 30% în societatea 

„A” asigură posibilitatea controlării în comun a acestei entităţi şi, în consecinţă, aplicarea 

metodei integrării proporţionale pentru unitatea „A”. 

Odată stabilite aceste aspecte se poate trece la aplicarea primei etape a metodei, şi 

anume la agregarea proporţională (post cu post) a bilanţurilor celor două societăţi. Ţinând 

seama de datele din tabelul 2.27 şi de procentajul de interes deţinut de întreprinderea 

consolidantă (30%), elementele din bilanţul entităţii controlate sunt adunate proporţional, rând 

cu rând, la cele ale societăţii-mamă, rezultând astfel bilanţul agregat (tabelul 2.28).  

TABELUL 2.28 
BILANŢUL AGREGAT (CUMULAT) AL SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI 30% „A” 
Nr. crt. Explicaţii Societatea „SM + 30% A”

1 Imobilizări„SM + 30% A” 830.000
2 Titluri la „A” 140.000
3 Stocuri„SM + 30% A” 158.000
4 Creanţe„SM + 30% A” 146.000
5 Trezorerie„SM + 30% A” 285.000
6 TOTAL ACTIVE 1.559.000
7 Capital social„SM + 30% A” 1.127.000
8 Rezerve„SM + 30% A” 147.000
9 Rezultat„SM + 30% A” 62.000
10  TOTAL CAPITAL PROPRIU„SM + 30% A” 1.336.000
11 Datorii„SM + 30% A” 223.000
12 TOTAL PASIVE 1.559.000

Determinarea cotei-părţi din capitalul propriu şi din rezultatul întreprinderii controlate 

în comun care revine societăţii-mamă, în concordanţă cu procentajul de interes pe care aceasta 

îl are în entitatea supusă controlului conjugat, este surprinsă în tabelul 2.29. 

TABELUL 2.29 
PARTAJAREA CAPITALULUI PROPRIU ŞI A REZULTATULUI 

SOCIETĂŢII CONSOLIDATE „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Grup „SMA” (30%„A”) 

1 Capital social„A” 500.000 x 30% = 150.000
2 Rezerve„A” 90.000 x 30% = 27.000
3 Capital propriu„A” (fără rezultat) 177.000
4 Titluri la „A” (la valoarea de intrare) 140.000
5 Diferenţe (rd. 3- rd. 4) + 37.000
6 Rezultat„A” 40.000 x 30% = 12.000

   
Întocmirea bilanţului consolidat se realizează odată cu parcurgerea ultimei etape a 

acestei metode. Ea constă în eliminarea din bilanţul agregat a titlurilor deţinute de societatea-

mamă în corespondenţă cu cota-parte din capitalul propriu şi din rezultatul entităţii controlate 
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care revine întreprinderii consolidante. Folosind datele din tabelele anterioare (2.28 şi 2.29) şi 

făcând eliminările specifice ultimei etape, rezultă că elementele de capital propriu din bilanţul 

consolidat au următoarele valori: 

♦ capital social = 1.127.000 lei„SM+30%A” – 150.000 lei30% „A” = 977.000 lei; 

♦ rezerve = 120.000 lei„SM” + 37.000 leidiferenţă = 157.000 lei; 

♦ rezultat grup = 50.000 lei„SM” + 12.000 lei30% „A” = 62.000 lei. 

Bilanţul consolidat al grupului „SMA”, după parcurgerea ultimei etape a metodei 

integrării proporţionale, se prezintă în tabelul 2.30. 

  TABELUL 2.30 
BILANŢUL CONSOLIDAT AL GRUPULUI „SMA” 

Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 
1 Imobilizări  830.000
2 Titluri la „A” –
3 Titluri puse în echivalenţă22 –
4 Stocuri 158.000
5 Creanţe 146.000
6 Trezorerie 285.000
7 TOTAL ACTIVE 1.419.000
8 Capital social23  977.000
9 Rezerve24  157.000

10 Rezultat grup 62.000
11 Rezultat aferent participaţiilor minoritare –
12 Participaţii minoritare –
13 Datorii 223.000
14 TOTAL PASIVE 1.419.000

 
Sub rezerva că pentru un număr mic de societăţi se poate folosi tabloul bilanţului 

consolidat şi utilizând datele din tabelele 2.27-2.29, ilustrăm în continuare etapele care se au 

în vedere în aplicarea metodei integrării proporţionale (tabelul 2.31). 

  TABELUL 2.31 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                               „SMA”                               - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

  Bilanţ
   agregat  

(SM+30%A)
Eliminări 

Bilanţ 
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

725 

140 

– 

98 

104 

240 

350 

– 

– 

200 

140 

150 

830 

140 

– 

158 

146 

285 

– 

 - 140 

– 

– 

– 

– 

830 

– 

– 

158 

146 

285 

TOTAL ACTIVE 1.307 840 1.559 - 140 1.419 

                                                 
22Acest post va avea valori diferite de zero doar în situaţia în care o entitate este consolidată prin metoda punerii în 

echivalenţă.  
23Capitalul social în bilanţul consolidat rămâne, în toate cazurile, capitalul social al societăţii consolidante.  
24Prin acest element se înţeleg rezervele societăţii dominante „SM” care se majorează sau se diminuează odată cu 

partajarea capitalului propriu (fără rezultat) al entităţii controlate în comun devenind, în urma procesului de consolidare, 
rezerva grupului „SMA”.  
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Explicaţii Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

  Bilanţ
   agregat  

(SM+30%A)
Eliminări 

Bilanţ 
conso-
lidat 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor mi- 

noritare 

Participaţii minoritare 

977 

120 

50 

160 

– 

– 

 

– 

500 

90 

40 

210 

– 

– 

 

– 

1.127 

147 

62 

223 

– 

– 

 

– 

- 150 

- 27 + 37 

- 50 - 12 

– 

+ 50 + 12 

– 

 

– 

977 

157 

– 

223 

62

–

– 

TOTAL PASIVE 1.307 840 1.559 - 140 1.419 
    

 Dacă unitatea controlată în comun înregistrează o pierdere la finele exerciţiului, aceasta 

este preluată de societatea-mamă proporţional cu procentajul de interes pe care îl deţine în 

entitatea consolidată. Reliefarea acestui aspect are la bază datele prevăzute în tabelul 2.32. 

        TABELUL 2.32 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 

Nr. crt. Explicaţii Societatea 
„SM” 

Societatea 
„A” 

1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 725.000 300.000
2 Titluri la „A” 140.000 –
3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 98.000 60.000
4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 104.000 40.000
5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 240.000 120.000
6 TOTAL ACTIVE 1.307.000 520.000
7 Capital social 977.000 400.000
8 Rezerve 120.000 60.000
9 Rezultat  50.000 - 10.000
10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.147.000 450.000
11 Datorii 160.000 70.000
12 TOTAL PASIVE 1.307.000 520.000

   
 Presupunând că interesul consolidantei în societatea controlată în comun „A” este tot 

de 30%, modul de partajare a capitalului propriu şi a rezultatului acestei entităţi se prezintă în 

tabelul următor. 

TABELUL 2.33 
PARTAJAREA CAPITALULUI PROPRIU ŞI A REZULTATULUI 

SOCIETĂŢII CONSOLIDATE „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Grup „SMA” (30%„A”) 

1 Capital social„A” 400.000 x 30% = 120.000
2 Rezerve„A” 60.000 x 30% = 18.000
3 Capital propriu„A” (fără rezultat) 138.000

4 Titluri la „A” (la valoarea de intrare) 140.000

5 Diferenţe (rd. 3- rd. 4) – 2.000

6 Rezultat„A” – 10.000 x 30% = – 3.000



 

48 
 

Folosind datele din tabelele 2.32 şi 2.33 şi urmând acelaşi raţionament cu cel din 

exemplul precedent, reiese că bilanţul consolidat întocmit de societatea-mamă „SM” poate fi 

redat prin intermediul tabelului 2.34. 

  TABELUL 2.34 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                               „SMA”                               - mii lei - 

Explicaţii 
Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

   Bilanţ      
  agregat  

(SM + 30% A)
Eliminări 

Bilanţ 
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

725 

140 

– 

98 

104 

240 

300 

– 

– 

60 

40 

120 

815 

140 

– 

116 

116 

276 

– 

 - 140 

– 

– 

– 

– 

815 

– 

– 

116 

116 

276 

TOTAL ACTIVE 1.307 5.20 1.463 - 140 1.323 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor mi- 

noritare 

Participaţii minoritare 

977 

120 

50 

160 

– 

– 

 

– 

400 

60 

- 10 

70 

– 

– 

 

– 

1.097 

138 

47 

181 

– 

– 

 

– 

- 120 

- 18 - 2 

- 50 - (- 3) 

– 

+ 50 - 3 

– 

 

– 

977 

118 

– 

181 

47

– 

 

– 

TOTAL PASIVE 1.307 520 1.463 - 140 1.323 

 

2.2.2. Contul de profit şi pierdere consolidat 

Ca şi în situaţia întocmirii bilanţului consolidat, operaţiunea de consolidare a contului 

de rezultate prin metoda integrării proporţionale presupune parcurgerea mai multor etape. În 

prima etapă are loc cumularea proporţională a elementelor conturilor individuale de rezultate 

ale întreprinderilor consolidate cu cele ale societăţii-mamă, obţinându-se contul de rezultate al 

societăţilor integrate. În cadrul acestuia sunt reflectate rezultatele obţinute de către toate 

unităţile cuprinse în perimetrul de consolidare care sunt controlate de către societatea-mamă 

exclusiv sau în comun cu alte întreprinderi.  

Nu numai atât. În cazul consolidării unei societăţi prin metoda integrării proporţionale, 

participaţiile minoritare care vizează contul de profit şi pierdere consolidat vor avea 

întotdeauna valoarea zero, întrucât ele nu există. Aceste „interese minoritare” sunt 

reprezentate de către ceilalţi antreprenori care controlează în comun o unitate şi care 

întocmesc, eventual, propriile situaţii financiare consolidate. 

O mai bună înţelegere a modalităţii de întocmire a contului de profit şi pierdere 

consolidat, în situaţia în care societăţile dependente sunt consolidate prin metoda integrării 

proporţionale, are la bază contul de profit şi pierdere a entităţilor „SM” (tabelul 2.35) şi „A” 

(tabelul 2.36). Dintre unităţile menţionate, prima este întreprindere consolidantă.  
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  TABELUL 2.35 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                         CONSOLIDANTE „SM”                            - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 250,0 1 Venituri din exploatare 340,0

2 Cheltuieli financiare 100,0 2 Venituri financiare 125,0

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 15,2   
5 Rezultat net 79,8   
6 TOTAL 475,0 4 TOTAL 475,0

 
  TABELUL 2.36 

CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 
                                             CONSOLIDATE „A”                             - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 140,0 1 Venituri din exploatare 190,0

2 Cheltuieli financiare 40,0 2 Venituri financiare 20,0

3 Cheltuieli extraordinare – 3 Venituri extraordinare –

4 Impozit pe profit 4,8   
5 Rezultat net 25,2   
6 TOTAL 210,0 4 TOTAL 210,0

 
Considerăm că societatea-mamă „SM” controlează în comun, cu alţi doi asociaţi, 

entitatea „A”, iar procentajul de control şi cel de interes ale primei întreprinderi în cea de-a 

doua coincid (PC = PI = 35%). Presupunem, de asemenea, că între cele două unităţi nu există 

operaţiuni reciproce care să necesite eliminarea efectelor acestora din conturile lor individuale 

de rezultate. 

Din cele menţionate reiese că întreprinderea-mamă exercită asupra celei de-a doua 

societăţi un control conjugat. Aceasta din urmă va fi consolidată, în consecinţă, prin metoda 

integrării proporţionale. Întocmirea contului de profit şi pierdere consolidat constă, prin 

urmare, în agregarea proporţională, corespunzător procentajului de interes deţinut de 

societatea-mamă (35%), a elementelor contului de rezultate ale entităţii controlate cu cele ale 

contului de profit şi pierdere al unităţii „SM”. Aspectele menţionate sunt surprinse cu ajutorul 

tabelului 2.37. 

TABELUL 2.37 
CONTUL DE REZULTATE AGREGAT AL SOCIETĂŢILOR 

                                                 „SM” ŞI 35% „A”                               - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 299,0 1 Venituri din exploatare 406,5

2 Cheltuieli financiare 114,0 2 Venituri financiare 132,0

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 16,88   
5 Rezultat net 88,62   
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

6 TOTAL 548,5 4 TOTAL 548,5
 
Integrarea proporţională nu implică punerea în evidenţă a participaţiilor minoritare în 

capitalul sau în rezultatele societăţii dominate. Luând în considerare şi datele din tabelul 2.37, 

situaţia contului de rezultate consolidat al grupului „SMA” se prezintă în tabelul 2.38. 

TABELUL 2.38 

CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 
                                                        AL GRUPULUI „SMA”                         - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume  Nr. 

 crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 299,0 1 Venituri din exploatare 406,5

2 Cheltuieli financiare 114,0 2 Venituri financiare 132,0

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 16,88

5  Rezultat net„SM” 79,8

6  Rezultat societăţi integrate 8,8225

7 Rezultat întreprinderi a-
sociate 

–

8  Rezultat ansamblu con-
 solidat (rd.5 + rd.6 + rd.7)

88,62

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

–

10 Rezultat grup 88,62

11 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 +  
+ rd.4 + rd.8) 

548,5 4 TOTAL 548,5

 
Având în vedere datele din exemplul analizat şi presupunând că numărul societăţilor 

cuprinse în consolidare este suficient de mic, redăm în tabelul 2.39 tabloul contului de 

rezultate consolidat întocmit prin metoda integrării proporţionale. 

TABELUL 2.39 
TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                        AL GRUPULUI „SMA”                          - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
  „SM”

Rezultat
  „A” 

  Rezultat    
   agregat    

(SM+35%A)
Eliminări 

Rezultat 
consoli-
   dat 

Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

340,0

250,0

90,0

190,0

140,0

50,0

406,5

299,0

107,5

– 
– 
– 

406,5

299,0

107,5

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

125,0

100,0

25,0

20,0

40,0

- 20,0

132,0

114,0

18,0

– 
– 
– 

132,0

114,0

18,0

REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

115,0

–

30,0

–

125,5

–

 

– 
– 

125,5

–

                                                 
2525.200 lei „A” x 35% = 8.820 lei.   
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Denumirea indicatorilor Rezultat
  „SM”

Rezultat
  „A” 

  Rezultat    
   agregat    

(SM+35%A)
Eliminări 

Rezultat 
consoli-
   dat 

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
REZULTAT EXTRAOR- 
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

10,0

30,0

–

20,0

–

–

–

–

10,0

30,0

–

20,0

– 
– 

 

 

– 
– 

10,0

30,0

–

20,0

VENITURI TOTALE 
CHELTUIELI TOTALE 

475,0

380,0

210,0

180,0

548,5

443,0

– 
– 

548,5

443,0

REZULTAT BRUT: 
- Profit 
- Pierdere 

95,0

–

30,0

–

105,5

–

 

– 
– 

105,5

–

IMPOZIT PE PROFIT 15,2 4,8 16,88 – 16,88

REZULTAT NET 79,8 25,2 88,62 - 79,8-8,82 –

Rezultat societăţi integrate – 8,82 8,82 – 8,82

Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– – – – –

 Rezultat ansamblu consoli-
 dat 

79,8 8,82 88,62 – 88,62

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – –  – –

Rezultat grup – – – 79,8+8,82 88,62
             

Analizăm, în continuare, situaţia în care o întreprindere controlată în comun, în 

proporţie de 25%, înregistrează o pierdere la sfârşitul exerciţiului financiar. Admitem, în acest 

sens, situaţia simplificată a conturilor individuale de profit şi pierdere a societăţilor „SM” 

(tabelul 2.40) şi „A” (tabelul 2.41). Dintre unităţile menţionate, prima este entitate 

consolidantă.  

 
 

  TABELUL 2.40 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                          CONSOLIDANTE „SM”                          - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor 

Sume Nr.
crt.

Denumirea 
indicatorilor 

Sume

1 Cheltuieli de exploatare 250,0 1 Venituri din exploatare 340,0

2 Cheltuieli financiare 100,0 2 Venituri financiare 125,0

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 15,2   
5 Rezultat net 79,8   
6 TOTAL 475,0 4 TOTAL 475,0
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  TABELUL 2.41 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                            CONSOLIDATE „A”                              - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume  Nr. 

 crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 140 1 Venituri din exploatare 150

2 Cheltuieli financiare 40 2 Venituri financiare 25

3 Cheltuieli extraordinare – 3 Venituri extraordinare –

4 Impozit pe profit –   
5 Rezultat net   
6 TOTAL 175 4 TOTAL 175

 
În conformitate cu datele cuprinse în tabelele 2.40 şi 2.41, întocmirea contului de 

profit şi pierdere consolidat constă în agregarea proporţională, corespunzător procentajului de 

interes deţinut de societatea-mamă (25%), a elementelor contului de rezultate al entităţii 

controlate cu cele ale contului de profit şi pierdere al unităţii „SM”. Acest aspect rezultă din 

tabelul 2.42. 

TABELUL 2.42 
CONTUL DE REZULTATE AGREGAT AL SOCIETĂŢILOR 

                                                 „SM” ŞI 25% „A”                                - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor 

Sume  Nr. 
 crt.

Denumirea 
indicatorilor 

Sume 

1 Cheltuieli de exploatare     285,00 1 Venituri din exploatare  377,50

2 Cheltuieli financiare     110,00 2 Venituri financiare 131,25

3 Cheltuieli extraordinare       30,00 3 Venituri extraordinare    10,00

4 Impozit pe profit       15,20   
5 Rezultat net     78,5526   
6 TOTAL 518,75 4 TOTAL 518,75

 
Luând în considerare datele din tabelul 2.42 şi având în vedere că integrarea 

proporţională nu implică punerea în evidenţă a participaţiilor minoritare în capitalul sau în 

rezultatele societăţii dominate, reiese că situaţia contului de rezultate consolidat al grupului 

„SMA” este cea din tabelul 2.43. 

TABELUL 2.43 
CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                          AL GRUPULUI „SMA”                        - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor 

Sume Nr.  
crt.

Denumirea 
indicatorilor 

Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 285,0 1 Venituri din exploatare 377,5

2 Cheltuieli financiare 110,0 2 Venituri financiare 131,25

3 Cheltuieli extraordinare 30,0 3 Venituri extraordinare 10,0

4 Impozit pe profit 15,2

5  Rezultat net„SM” 79,8

6  Rezultat societăţi integrate

                                                 
2679.800 lei „SM” + (- 5.000 lei „A” x 25%) = 78.550 lei.  

1,25

5
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr.  

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

7 Rezultat întreprinderi a-
sociate 

–

8 Rezultat ansamblu con-
solidat (rd.5 + rd.6 + rd.7)

78,55

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

–

10 Rezultat grup 78,55

 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 + 
+ rd.4 + rd.8) 

518,75 4 TOTAL 518,75

 
Datele din tabelele 2.40 şi 2.41 stau la baza întocmirii tabloului contului de rezultate 

consolidat prin metoda integrării proporţionale. Acesta este redat în tabelul următor.  

TABELUL 2.44 
TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                         AL GRUPULUI „SMA”                         - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
„SM”

Rezultat
   „A”

  Rezultat    
   agregat  

(SM+25%A)
Eliminări 

Rezultat 
consoli-
   dat 

Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

340,0

250,0

90,0

150,0

140,0

10,0

377,5

285,0

92,5

– 
– 
– 

377,5

285,0

92,5

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

125,0

100,0

25,0

25,0

40,0

- 15,0

131,25

110,0

21,25

– 
– 
– 

131,25

110,0

21,25

REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

115,0

–

–

5,0

115,0

1,25

– 
– 
– 

115,0

1,25

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
REZULTAT EXTRAOR- 
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

10,0

30,0

–

20,0

–

–

–

–

10,0

30,0

–

20,0

– 
– 

 

 

– 
– 

10,0

30,0

–

20,0

VENITURI TOTALE 
CHELTUIELI TOTALE 

475,0

380,0

175,0

180,0

518,75

425,0

– 
– 

518,75

425,0

REZULTAT BRUT: 
- Profit 
- Pierdere 

95,0

–

–

5,0

95,0

1,25

 

– 
– 

93,75

–

IMPOZIT PE PROFIT 15,2 – 15,2 – 15,2

REZULTAT NET 79,8 - 5,0 78,55 -79,8-(1,25) –

Rezultat societăţi integrate – - 1,25 - 1,25 – - 1,25

Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– – – – –

 Rezultat ansamblu consoli-
 dat 

79,8 - 1,25 78,55 – 78,55
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Denumirea indicatorilor Rezultat
„SM”

Rezultat
   „A”

  Rezultat    
   agregat  

(SM+25%A)
Eliminări 

Rezultat 
consoli-
   dat 

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – –  – –

Rezultat grup – – –  +79,8-1,25 78,55

 
 
2.3. Metoda punerii în echivalenţă 

Această metodă se aplică acelor întreprinderi asupra cărora societatea consolidantă 

exercită o influenţă semnificativă. Deşi în unele ţări punerea în echivalenţă reprezintă o 

metodă de consolidare, în numeroase ţări anglo-saxone aceasta este doar o simplă metodă de 

evaluare a titlurilor deţinute de societatea consolidantă la alte entităţi, conform căreia 

participaţiile sunt estimate la valoarea lor reală.  

Spre deosebire de consolidarea prin metoda integrării globale sau prin metoda 

integrării proporţionale, conturile întreprinderii asociate nu sunt cumulate (total sau 

proporţional) cu cele ale societăţii care deţine participaţia. Punerea în echivalenţă poate fi 

utilizată, aşadar, şi pentru întocmirea situaţiilor financiare separate. 

Metoda punerii în echivalenţă constă în substituirea în bilanţul societăţii-mamă a 

costului de achiziţie al titlurilor deţinute de aceasta la o altă entitate cu valoarea lor reală, 

ţinând cont de procentajul de interes. În vederea asigurării echilibrului bilanţier, diferenţa care 

se obţine din compararea cele două valori se reflectă la posturile de rezerve şi rezultat 

consolidat. Eliminarea operaţiunilor interne dintre societatea pusă în echivalenţă şi celelalte 

entităţi consolidate reprezintă o altă etapă a acestei metode. 

Aspectele menţionate cu privire la metoda punerii în echivalenţă pot fi rezumate 

astfel27: 

♦ reestimarea titlurilor deţinute corespunzător cotei-părţi din capitalurile proprii care 

revine acţionarilor sau asociaţilor într-un post distinct numit „titlurile societăţilor puse în 

echivalenţă”; 

♦ eliminarea titlurilor deţinute la valoarea lor contabilă; 

♦ punerea în evidenţă a drepturilor grupului în rezervele şi rezultatele societăţilor 

consolidate. 

Ceva mai mult. Toate aceste operaţii sunt realizate după efectuarea eliminărilor şi 

retratărilor care afectează capitalurile proprii. 

În ceea ce priveşte contul de profit şi pierdere consolidat, acesta preia doar elementele 

de venituri şi de cheltuieli ale întreprinderii consolidante. Cota-parte din rezultatul societăţilor 

                                                 
27F. Colinet, Op. cit., p. 26. 
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puse în echivalenţă este evidenţiată distinct într-un rând al contului de profit şi pierdere 

consolidat. 

 

2.3.1. Bilanţul consolidat 

Întrucât metoda punerii în echivalenţă reprezintă mai degrabă o reevaluare a titlurilor 

deţinute de societatea-mamă la alte entităţi decât o metodă de consolidare în sine, postul 

„Titluri la …”, care înregistrează costul de achiziţie al titlurilor, va avea în bilanţul consolidat 

valoarea zero. În locul lui va apărea un post specific numit „Titluri puse în echivalenţă” ce va 

prelua valoarea reală a acestor imobilizări financiare. 

Punerea în echivalenţă nu presupune, totodată, luarea în considerare a intereselor 

asociaţilor externi asupra capitalului propriu şi a rezultatului societăţilor dominate. Conform 

celor prezentate, posturile „Rezultat aferent participaţiilor minoritare” şi „Participaţii 

minoritare” vor avea întotdeauna valoarea zero în bilanţul consolidat. 

Întocmirea acestui bilanţ se poate realiza fie prin intermediul tabloului bilanţului 

consolidat, fie cu ajutorul jurnalului de consolidare. Alegerea uneia sau a alteia dintre variante 

depinde de numărul de societăţi care formează ansamblul consolidat. 

Când numărul întreprinderilor reţinute în perimetrul de consolidare este mic, 

întocmirea bilanţului consolidat se poate realiza prin intermediul tabloului bilanţului 

consolidat.  

Aplicarea metodei punerii în echivalenţă prin folosirea tabloului de consolidare se 

explică cu ajutorul următorului exemplu: societatea-mamă „SM” posedă 25% din drepturile de 

vot ale întreprinderii „A”, iar procentajul de control pe care îl are prima entitate în cea de-a 

doua coincide cu cel de interes. Situaţia elementelor patrimoniale ale celor două societăţi este 

redată în tabelul următor. 

  TABELUL 2.45 
ELEMENTELE PATRIMONIALE ALE SOCIETĂŢILOR 

  „SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări 1.000.000 430.000

2 Titluri la „A” 100.000 –

3 Stocuri 200.000 204.000

4 Creanţe 180.000 100.000

5 Trezorerie 400.000 250.000

6 Capital social 1.100.000 400.000

7 Rezerve 200.000 60.000

8 Rezultat  100.000 50.000

9 Amortizarea imobilizărilor 300.000 130.000
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Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
10 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime – 4.000

11 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 80.000 –

12 Ajustări pentru deprecierea creanţelor-clienţi – 10.000

13 Ajustări pentru deprecierea conturilor de trezorerie – 100.000

14 Datorii 100.000 230.000
 
 
 
 Având în vedere datele din tabelul 2.45, rezultă că bilanţurile simplificate ale 

societăţilor „SM” şi „A” arată ca în tabelul 2.46. 
 

TABELUL 2.46 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 700.000 300.000
2 Titluri la „A” 100.000 –
3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 120.000 200.000
4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 180.000 90.000
5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 400.000 150.000
6 TOTAL ACTIVE 1.500.000 740.000
7 Capital social 1.100.000 400.000
8 Rezerve 200.000 60.000
9 Rezultat  100.000 50.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.400.000 510.000
11 Datorii 100.000 230.000
12 TOTAL PASIVE 1.500.000 740.000
     
Ţinând seama că procentajul de control deţinut de societatea-mamă în „A” este de 

25% şi considerând că nu există motive pentru ca aceasta („A”) să nu fie consolidată, reiese 

că ultima unitate face parte din perimetrul de consolidare. Deoarece întreprinderea 

consolidantă deţine 25% din drepturile de vot ale entităţii „A”, rezultă că asupra ei se exercită 

o influenţă semnificativă şi, în consecinţă, societatea „A” este consolidată prin aplicarea 

metodei punerii în echivalenţă. 

După clarificarea acestor aspecte se determină valoarea reală a participaţiilor unităţii 

consolidante având în vedere interesul acesteia în capitalul propriu al entităţii „A”. 

Substituirea costului de achiziţie al titlurilor cu valoarea lor actualizată (reală) şi evidenţierea 

diferenţei constatate între acestea la posturile de rezerve şi rezultat consolidat încheie 

parcurgerea acestei metode. Cu ajutorul tabelului 2.47 se determină valoarea reală a titlurilor 

deţinute de întreprinderea-mamă „SM” la societatea „A”. 
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TABELUL 2.47 
REEVALUAREA TITLURILOR DEŢINUTE DE SOCIETATEA 

„SM” LA ENTITATEA „A” 
Explicaţii Sume

1. Cota-parte a societăţii „SM” în:
    - capitalul social al întreprinderii „A”; 400.000 x 25% = 100.000
    - rezervele societăţii „A”;
    - rezultatul entităţii „A”. 

60.000 x 25% = 15.000
50.000 x 25% = 12.500

2. Valoarea reevaluată a titlurilor 127.500

3. Costul de achiziţie al titlurilor 100.000

4. Diferenţe (rd.2 - rd.3) + 27.500

5. Distribuirea diferenţei favorabile:
    - la postul „Rezerve”; 
    - la postul „Rezultat consolidat”. 

15.000
12.500

 
 
 
 
Potrivit celor menţionate cu privire la metoda punerii în echivalenţă şi folosind datele 

din tabelul 2.47 rezultă bilanţul consolidat al grupului „SMA” (tabelul 2.48). 

 
  TABELUL 2.48 

BILANŢUL CONSOLIDAT AL GRUPULUI „SMA” 
Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 

1 Imobilizări  700.000

2 Titluri la „A” –

3 Titluri puse în echivalenţă 127.500

4 Stocuri 120.000

5 Creanţe 180.000

6 Trezorerie 400.000

7 TOTAL ACTIVE 1.527.500

8 Capital social28  1.100.000

9 Rezerve29  215.000

10 Rezultat grup 112.500

11 Rezultat aferent participaţiilor minoritare –

12 Participaţii minoritare –

13 Datorii 100.000

14 TOTAL PASIVE 1.527.500
     

Sub rezerva faptului că tabloul bilanţului consolidat se poate folosi pentru un număr 

mic de societăţi şi utilizând datele din tabelele anterioare (2.46 şi 4.47), etapele parcurse în 

aplicarea metodei punerii în echivalenţă sunt redate prin intermediul tabelului următor. 

                                                 
28Capitalul social în bilanţul consolidat rămâne, în toate cazurile, capitalul social al societăţii consolidante.   
29Prin acest element se înţeleg rezervele societăţii dominante „SM” care se majorează sau se diminuează odată cu 

partajarea capitalului propriu al entităţii asupra căreia se manifestă o influenţă semnificativă devenind, în urma procesului de 
consolidare, rezerva grupului „SMA”.   
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  TABELUL 2.49 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                          „SMA”                                    - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

   Bilanţ 
agregat30 Eliminări 

Bilanţ  
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

700,0 

100,0 

– 

120,0 

180,0 

400,0 

300,0 

– 

– 

200,0 

90,0 

150,0 

700,0 

100,0 

– 

120,0 

180,0 

400,0 

– 

- 100,0 

+ 127,5 

– 

– 

– 

700,0 

– 

127,5 

120,0 

180,0 

400,0 

TOTAL ACTIVE 1.500,0 740,0 1.500,0 + 27,5 1.527,5 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor mi- 

noritare 

Participaţii minoritare 

1.100,0 

200,0 

100,0 

100,0 

– 

– 

 

– 

400,0 

60,0 

50,0 

230,0 

– 

– 

 

– 

1.100,0 

200,0 

100,0 

100,0 

– 

– 

 

– 

– 

+ 15,0 

- 100,0  

– 

 + 100,0 + 12,5 

– 

 

– 

1.100,0 

215,0 

– 

100,0 

112,5

– 

 

– 

TOTAL PASIVE 1.500,0 740,0 1.500,0 + 27,5 1.527,5 
          
 În situaţia în care unitatea aflată sub influenţă semnificativă înregistrează o pierdere la 

finele exerciţiului financiar, aceasta este preluată de societatea-mamă consolidantă 

proporţional cu procentajul de interes pe care îl deţine în entitatea consolidată, putând duce la 

diminuarea valorii titlurilor puse în echivalenţă chiar sub costul de achiziţie al acţiunilor. 

Reliefarea acestui aspect are la bază datele cuprinse în tabelul 2.50. 

 
     TABELUL 2.50 

BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 
„SM” ŞI „A” 

Nr. 
crt. Explicaţii Societatea 

„SM” 
Societatea 

„A” 
1 Imobilizări (- amortizări - ajustări pentru depreciere) 700.000 260.000
2 Titluri la „A” 80.000 –
3 Stocuri (- ajustări pentru depreciere) 120.000 180.000
4 Creanţe (- ajustări pentru depreciere) 180.000 90.000
5 Trezorerie (- ajustări pentru depreciere) 420.000 130.000
6 TOTAL ACTIVE 1.500.000 660.000
7 Capital social 1.100.000 400.000
8 Rezerve 200.000 60.000
9 Rezultat  100.000 - 70.000
10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.400.000 430.000
11 Datorii 100.000 270.000
12 TOTAL PASIVE 1.500.000 660.000

 

                                                 
 30Bilanţul agregat nu presupune cumularea globală sau proporţională a posturilor celor două societăţi, ci doar o 
transcriere a posturilor entităţii consolidante.   
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Presupunem, de asemenea, că societatea-mamă deţine în unitatea „A” un procentaj de 

interes de 20%. Potrivit acestuia, determinarea valorii reale (reevaluate) a titlurilor deţinute de 

entitatea consolidantă în întreprinderea „A” se prezintă cu ajutorul tabelului 2.51. 

 
TABELUL 2.51 

REEVALUAREA TITLURILOR DEŢINUTE DE SOCIETATEA 
„SM” LA ENTITATEA „A” 

Explicaţii Sume

1. Cota-parte a societăţii „SM” în:
    - capitalul social al întreprinderii „A”; 400.000 x 20% = 80.000
    - rezervele societăţii „A”;
    - rezultatul entităţii „A”. 

60.000 x 20% = 12.000
– 70.000 x 20% = – 14.000

2. Valoarea reevaluată a titlurilor + 78.000

3. Costul de achiziţie al titlurilor  80.000

4. Diferenţe (rd.2 - rd.3) – 2.000

5. Distribuirea diferenţei nefavorabile:
    - la postul „Rezerve”; 
    - la postul „Rezultat consolidat”. 

12.000
– 14.000

     
 Luând în considerare datele din tabelele 2.50 şi 2.51, bilanţul consolidat al grupului 

„SMA” este redat în tabelul 2.52. 

 
  TABELUL 2.52 

BILANŢUL CONSOLIDAT AL GRUPULUI „SMA” 
Nr. crt. Explicaţii Grup „SMA” 

1 Imobilizări  700.000
2 Titluri la „A” –
3 Titluri puse în echivalenţă 78.000
4 Stocuri 120.000
5 Creanţe 180.000
6 Trezorerie 420.000
7 TOTAL ACTIVE 1.498.000
8 Capital social  1.100.000
9 Rezerve  212.000

10 Rezultat grup 86.000
11 Rezultat aferent participaţiilor minoritare –

12 Participaţii minoritare –

13 Datorii 100.000

14 TOTAL PASIVE 1.498.000
 
  
Etapele parcurse în aplicarea metodei punerii în echivalenţă pot fi surprinse, în cazul 

unui număr mic de societăţi, şi cu ajutorul tabloului bilanţului consolidat. Acest aspect rezultă 

din tabelul 2.53.  
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  TABELUL 2.53 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                         „SMA”                                     - mii lei - 

Explicaţii 
Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ 
„A” 

 Bilanţ 
agregat

Eliminări 
Bilanţ 
conso-
lidat 

Imobilizări 

Titluri la „A” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

700 

80 

– 

120 

180 

420 

260 

– 

– 

180 

90 

130 

700 

80 

– 

120 

180 

420 

– 

- 80 

+ 78 

– 

– 

– 

700 

– 

78 

120 

180 

420 

TOTAL ACTIVE 1.500 660 1.500 - 2 1.498 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participaţiilor minori- 

tare 

Participaţii minoritare 

1.100 

200 

100 

100 

– 

– 

 

– 

400 

60 

- 70 

270 

– 

– 

 

– 

1.100 

200 

100 

100 

– 

– 

 

– 

– 

        + 12 

 - 100  

– 

    + 100 - 14 

– 

 

– 

1.100 

212 

– 

100 

86 

– 

 

– 

TOTAL PASIVE 1.500 660 1.500 - 2 1.498 

 

2.3.2. Contul de profit şi pierdere consolidat 

Consolidarea contului de rezultate prin procedeul punerii în echivalenţă nu presupune, 

ca în situaţia folosirii metodei integrării globale sau proporţionale, cumularea totală sau 

parţială a elementelor conturilor individuale de rezultate ale întreprinderilor consolidate cu 

cele ale societăţii-mamă. În cadrul acestuia vom regăsi doar elementele de venituri şi de 

cheltuieli ale entităţii consolidante, nepreluându-se de la unitatea care se consolidează nici o 

cheltuială şi nici un venit. 

Într-un post specific numit „Cota-parte din rezultatul societăţii puse în echivalenţă” 

se înscrie doar partea din rezultatul net al societăţii asupra căreia se exercită o influenţă 

semnificativă, care se cuvine întreprinderii consolidante. Această valoare se transcrie apoi în 

postul „Rezultat întreprinderi asociate” care, cumulat cu postul „Rezultat societăţi integrate”, 

conduce la obţinerea rezultatului ansamblului consolidat.  

Ca şi în situaţia consolidării unei societăţi prin metoda integrării proporţionale, şi în 

cazul folosirii procedeului punerii în echivalenţă participaţiile minoritare care vizează contul de 

profit şi pierdere consolidat vor avea întotdeauna valoarea zero, întrucât ele nu există. Situaţia 

se explică prin faptul că unitatea care consolidează deţine titluri la alte societăţi care nu îi 

asigură însă posibilitatea exercitării unui control exclusiv (poziţie majoritară), ci doar a unei 

influenţe semnificative, aflându-se ea însăşi în postura de acţionar minoritar. 
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Dacă societăţile reţinute în perimetrul de consolidare sunt consolidate prin metoda 

punerii în echivalenţă, întocmirea contului de profit şi pierdere consolidat are la bază contul de 

profit şi pierdere al entităţilor „SM” (tabelul 2.54) şi „A” (tabelul 2.55). Dintre cele două 

întreprinderi, prima este unitate consolidantă.  

 
  TABELUL 2.54 

CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 
                                        CONSOLIDANTE „SM”                            - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 600,0 1 Venituri din exploatare 865,0
2 Cheltuieli financiare 135,0 2 Venituri financiare 247,5
3 Cheltuieli extraordinare 12,5 3 Venituri extraordinare 5,0
4 Impozit pe profit 59,2   
5 Rezultat net 310,8   
6 TOTAL 1.117,5 4 TOTAL 1.117,5

 

 
  TABELUL 2.55 

CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 
                                             CONSOLIDATE „A”                             - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 375,0 1 Venituri din exploatare 593,0
2 Cheltuieli financiare 95,0 2 Venituri financiare 62,0
3 Cheltuieli extraordinare 5,0 3 Venituri extraordinare –
4 Impozit pe profit 28,8   
5 Rezultat net 151,2   
6 TOTAL 655,0 4 TOTAL 655,0

     
Admitem că societatea-mamă „SM” exercită asupra entităţii „A” o influenţă 

semnificativă şi că procentajul de control şi cel de interes ale primei întreprinderi coincid (PC 

= PI = 30%). Considerăm, de asemenea, că între cele două întreprinderi nu există operaţiuni 

reciproce care să necesite eliminarea efectelor acestora din conturile lor individuale de 

rezultate. 

Potrivit celor menţionate, întreprinderea-mamă va consolida societatea „A” prin metoda 

punerii în echivalenţă. Întocmirea contului de profit şi pierdere consolidat constă doar în 

preluarea elementelor de venituri şi de cheltuieli ale entităţii consolidante şi a cotei-părţi care îi 

revine din rezultatul unităţii „A”, determinate pe baza procentajului de interes. 

Întrucât procentajul de interes al întreprinderii „SM” în „A” este de 30%, iar profitul 

net obţinut de aceasta din urmă este de 151.200 lei, rezultă că societatea care consolidează va 

prelua un profit net în valoare de 45.360 lei (151.200 lei x 30% = 45.360 lei). Aceste aspecte 

sunt redate prin intermediul tabelului 2.56. 
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 TABELUL 2.56 
CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                          AL GRUPULUI „SMA”                       - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume  Nr. 

 crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 600,00 1 Venituri din exploatare 865,00

2 Cheltuieli financiare 135,00 2 Venituri financiare 247,50

3 Cheltuieli extraordinare 12,50 3 Venituri extraordinare 5,00

4 Impozit pe profit 59,20 4 Cota-parte din rezulta-
tul societăţii puse în e-
chivalenţă 

45,36

5 Rezultat net„SM” 310,80

6 Rezultat societăţi integrate –

7 Rezultat întreprinderi aso-
ciate

45,36

8 Rezultat ansamblu conso-
lidat (rd.5 + rd.6 + rd.7) 

356,16

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

–

10 Rezultat grup 310,80

11 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 + 
rd.4 + rd. 8) 

1.162,86 5 TOTAL 1.162,86

 
Pe baza datelor din tabelele 2.54 şi 2.55 şi sub rezerva faptului că numărul societăţilor 

cuprinse în consolidare este suficient de mic, se prezintă în tabelul 2.57 tabloul contului de 

rezultate consolidat întocmit prin metoda punerii în echivalenţă. 

TABELUL 2.57 
TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                       AL GRUPULUI „SMA”                          - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
 „SM”

Rezultat
  „A” 

Rezultat
agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

865,00

600,00

265,00

593,00

375,00

218,00

865,00

600,00

265,00

– 
– 
– 

865,00

600,00

265,00

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

247,50

135,00

112,50

62,00

95,00

- 33,00 

247,50

135,00

112,50

– 
– 
– 

247,50

135,00

112,50

REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

377,50

–

185,00

–

377,50

–

 
– 
– 

377,50

–

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
REZULTAT EXTRAOR- 
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

5,00

12,50

–

7,50

–

5,00

–

5,00

5,00

12,50

–

7,50

– 
– 
 

 
– 
– 

5,00

12,50

–

7,50

VENITURI TOTALE 
CHELTUIELI TOTALE 

1.117,50

747,50

655,00

475,00

1.117,50

747,50

– 
– 

1.117,50

747,50

REZULTAT BRUT:  
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Denumirea indicatorilor Rezultat
 „SM”

Rezultat
  „A” 

Rezultat
agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
- Profit 
- Pierdere 

370,00

–

180,00 370,00

–

– 
– 

370,00

–

IMPOZIT PE PROFIT 59,20 28,80 59,20 – 59,20

REZULTAT NET 310,80 151,20 310,80 - 310,80  –

Rezultat societăţi integrate – – – – –

Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– 45,36 45,36 –  45,36

 Rezultat ansamblu consoli-
 dat 

310,80 45,36 356,16 – 356,16

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – – – –

Rezultat grup – – –          310,80  310,80
     
În continuare se analizează situaţia în care asupra unei întreprinderi, care a înregistrat o 

pierdere la sfârşitul exerciţiului financiar, se exercită o influenţă semnificativă în proporţie de 

40%. Presupunem, în acest sens, situaţia simplificată a conturilor individuale de profit şi 

pierdere ale societăţilor „SM” (tabelul 2.58) şi „A” (tabelul 2.59). Dintre cele două unităţi, prima 

entitate este consolidantă. 

  TABELUL 2.58 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                           CONSOLIDANTE „SM”                         - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 600,0 1 Venituri din exploatare 865,0
2 Cheltuieli financiare 135,0 2 Venituri financiare 247,5
3 Cheltuieli extraordinare 12,5 3 Venituri extraordinare 5,0
4 Impozit pe profit 59,2   
5 Rezultat net 310,8   
6 TOTAL 1.117,5 4 TOTAL 1.117,5

 

  TABELUL 2.59 
CONTUL DE REZULTATE AL SOCIETĂŢII 

                                                CONSOLIDATE „A”                          - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 375 1 Venituri din exploatare 400
2 Cheltuieli financiare 95 2 Venituri financiare 60
3 Cheltuieli extraordinare 5 3 Venituri extraordinare –
4 Impozit pe profit –   
5 Rezultat net   
6 TOTAL 460 4 TOTAL 460

 

Întrucât procentajul de interes al entităţii „SM” în „A” este de 40%, iar rezultatul obţinut 

de ultima unitate reprezintă o pierdere în valoare de 15.000 lei, înseamnă că întreprinderea 

care consolidează va prelua o cotă-parte din rezultatul nefavorabil al societăţii „A” (– 15.000 

15
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lei x 40% = – 6.000 lei). Contul de rezultate consolidat al grupului „SMA” se prezintă, aşadar, 

ca în tabelul următor.      

 TABELUL 2.60 
CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                       AL GRUPULUI „SMA”                           - mii lei - 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
indicatorilor Sume Nr. 

crt.
Denumirea 

indicatorilor Sume 

1 Cheltuieli de exploatare 600,0 1 Venituri din exploatare 865,0

2 Cheltuieli financiare 135,0 2 Venituri financiare 247,5

3 Cheltuieli extraordinare 12,5 3 Venituri extraordinare 5,0

4 Impozit pe profit 59,2 4 Cota-parte din rezulta- 
tul societăţii puse în e- 
chivalenţă 

5 Rezultat net„SM” 310,8

6 Rezultat societăţi integrate –

7 Rezultat întreprinderi aso-
ciate

8 Rezultat ansamblu con-
solidat (rd.5 + rd.6 + rd.7)

304,8

9 Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 

–

10 Rezultat grup 310,8

11 TOTAL (rd.1 + rd.2 + rd.3 +  
+ rd.4 + rd. 8) 

1.111,5 5 TOTAL 1.111,5

 
Folosind datele menţionate (tabelele 2.58 şi 2.59) prezentăm în tabelul 2.61 tabloul 

contului de rezultate consolidat întocmit prin metoda punerii în echivalenţă. 

TABELUL 2.61 
TABLOUL CONTULUI DE REZULTATE CONSOLIDAT 

                                                      AL GRUPULUI „SMA”                            - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Rezultat
 „SM”

Rezultat
  „A” 

Rezultat
agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
Venituri din exploatare 
Cheltuieli de exploatare 
Rezultat din exploatare 

865,0

600,0

265,0

400,0

375,0

25,0

865,0

600,0

265,0

– 
– 
– 

865,0

600,0

265,0

Venituri financiare 
Cheltuieli financiare 
Rezultat financiar 

247,5

135,0

112,5

60,0

95,0

- 35,0 

247,5

135,0

112,5

– 
– 
– 

247,5

135,0

112,5

REZULTAT CURENT: 
- Profit 
- Pierdere 

377,5

–

–

10,0

377,5

–

 

– 
– 

377,5

–

Venituri extraordinare 
Cheltuieli extraordinare 
REZULTAT EXTRAOR- 
DINAR: 
- Profit 
- Pierdere 

5,0

12,5

–

7,5

–

5,0

–

5,0

5,0

12,5

–

7,5

– 
– 

 

 

– 
– 

5,0

12,5

–

7,5

VENITURI TOTALE 1.117,5 460,0 1.117,5 – 1.117,5

6,0

6,0



 

65 
 

Denumirea indicatorilor Rezultat
 „SM”

Rezultat
  „A” 

Rezultat
agregat Eliminări 

Rezultat 
consoli-

dat 
CHELTUIELI TOTALE 747,5 475,0 747,5 – 747,5

REZULTAT BRUT: 
- Profit 
- Pierdere 

370,0

–

–

15,0

370,0

–

 

– 
– 

370,0

–

IMPOZIT PE PROFIT 59,2 - 59,2 – 59,2

REZULTAT NET 310,8 - 15,0 310,8 - 310,8  –

Rezultat societăţi integrate – – – – –

Rezultat întreprinderi asoci-
ate 

– - 6,0 - 6,0 –  - 6,0

 Rezultat ansamblu consoli-
 dat 

310,8 - 6,0 304,8 – 304,8

Rezultat aferent participaţi-
ilor minoritare 

– – – – –

Rezultat grup – – – 310,8  310,8
     
Se poate observa, din exemplul precedent, că activitatea desfăşurată de o societate 

poate să ducă şi la obţinerea de rezultate negative (pierderi). În cazul în care prin aplicarea 

metodei punerii în echivalenţă partea din pierderea unei întreprinderi asociate egalează sau 

depăşeşte valoarea contabilă a investiţiei, investitorul întrerupe, de regulă, includerea părţii lui 

din pierderile care pot surveni în viitor, investiţia fiind raportată la valoarea zero.  

Eventualele pierderi viitoare vor putea fi prevăzute doar în situaţia în care investitorul 

are obligaţii contractuale sau plăţi efectuate în numele întreprinderii asociate pentru a onora 

obligaţiile acesteia şi pe care el le-a garantat sau pentru care s-a angajat. Dacă întreprinderea 

asociată raportează ulterior profituri, atunci investitorul reia includerea părţii lui din 

profiturile respective doar după ce partea lui din profituri egalează partea din pierderile nete 

nerecunoscute.  

 

 2.4. Aspecte finale privind metodele de consolidare 

Indiferent dacă o participaţie într-o întreprindere dă drept de control sau permite 

exercitarea unei influenţe semnificative asupra acesteia, ori constituie un simplu plasament, 

rezultatul consolidat poate să varieze într-o proporţie însemnată. Dacă entitatea la care se deţin 

titluri raportează profit, o cotă-parte din acesta va fi încorporată în rezultatul consolidat atât în 

cazul integrării globale sau proporţionale, cât şi în situaţia punerii în echivalenţă. Dimpotrivă, 

dacă participaţia este menţinută la costul de achiziţie, numai dividendele primite de 

societatea-mamă sunt contabilizate.  

În ceea ce priveşte pierderea obţinută de o unitate la care se deţin participaţii lucrurile 

sunt diferite. Astfel, dacă societatea este integrată global sau proporţional, entitatea dominantă va 
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suporta în totalitate cota-parte ce îi revine din rezultatul nefavorabil al acesteia. În situaţia în 

care titlurile achiziţionate sunt evaluate prin metoda punerii în echivalenţă sau la costul de 

revenire, întreprinderea consolidantă va limita cota-parte din pierderea care îi revine în 

virtutea deţinerilor sale la nivelul valorii participaţiei. 

 Urmează un exemplu din care rezultă că societatea-mamă „SM” deţine o participaţie 

de 40% în capitalul unei alte unităţi („A”). Costul de achiziţie al titlurilor procurate este de 

10.000 lei. Suportarea de către întreprinderea consolidantă a cotei-părţi din profitul sau 

pierderea raportate de entitatea „A” sunt surprinse în tabelul 2.62.  

TABELUL 2.62 
SUPORTAREA DE CĂTRE SOCIETATEA „SM” A COTEI-PĂRŢI DIN 

PROFITUL SAU PIERDEREA OBŢINUT(Ă) DE SOCIETATEA „A”  

Nr. 
crt. 

Rezultatul societăţii la 
care se deţine 
participaţia 

Incidenţa asupra rezultatului consolidat 
în situaţia în care se foloseşte: 

Integrarea glo-
bală sau pro-

porţională

Punerea în 
echivalenţă 

Costul de 
achiziţie 

1 Profit (30.000 lei) 12.000 12.000 0
2 Pierdere (30.000 lei) – 12.000 – 10.000 – 10.000

 
 Reiese din tabelul 2.62 că întreprinderile sunt interesate să utilizeze următoarele metode:  

 ♦ integrarea globală, proporţională sau punerea în echivalenţă în situaţia în care 

societăţile la care deţin participaţii înregistrează profit; 

 ♦ punerea în echivalenţă sau costul de revenire în caz contrar. 

 Alegerea uneia dintre acestea nu este teoretic liberă, întrucât metoda utilizată depinde de 

intensitatea relaţiilor dintre întreprinderea-mamă şi societăţile deţinute, după cum urmează31: 

 ♦ integrare globală, în caz de control exclusiv; 

 ♦ punere în echivalenţă, în situaţia exercitării unei influenţe semnificative; 

 ♦ integrare proporţională sau punere în echivalenţă, dacă există un control comun 

(conjugat); 

 ♦ cost de achiziţie, în celelalte situaţii. 

 Totodată, punerea în echivalenţă poate fi foarte practică dacă se doreşte subevaluarea 

gradului de îndatorare al grupului. Pentru a demonstra acest lucru ne folosim de datele tabelului 

2.63, în care sunt prezentate bilanţurile simplificate a două societăţi „SM” şi „A”, întreprinderea 

dominantă („SM”) deţinând la cea de-a doua o participaţie de 60%32 achiziţionată pentru suma 

de 378.000 lei. 

       TABELUL 2.63 
BILANŢURILE SIMPLIFICATE ALE SOCIETĂŢILOR 

„SM” ŞI „A” 
 Nr.  
 crt. Explicaţii Societatea „SM” Societatea „A” 

1 Titluri de participare la „A” 378.000 –

                                                 
31B. Raffournier, Op. cit., p. 279.  
32Datorită faptului că acţiunile pot avea drepturi de vot diferite sau pot fi fără drept de vot (cu dividend prioritar), 

deţinerea unei participaţii de 60% nu implică în mod obligatoriu şi posesia a 60% din drepturile de vot exprimate de acestea.  
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 Nr.  
 crt. Explicaţii Societatea „SM” Societatea „A” 

2 Alte active 1.344.000 995.000

3 TOTAL ACTIVE 1.722.000 995.000

4 Datorii33  136.000 365.000

5 CAPITAL PROPRIU (rd. 3 – rd. 4) 1.586.000 630.000
 
 
 

 Potrivit metodei utilizate pentru tratarea participaţiei lui „SM” în „A”, bilanţul 

consolidat al primei entităţi se prezintă ca în tabelul 2.64. 

   TABELUL 2.64 
BILANŢUL CONSOLIDAT AL ÎNTREPRINDERII „SM” PRIN UTILIZAREA 

CELOR TREI METODE DE CONSOLIDARE 
Nr. 
crt. Explicaţii 

Metoda 
integrării 

globale

Metoda inte-
grării propor-

ţionale

Metoda pu-
nerii în echi-

valenţă 
1 Titluri de participare la „A” – 34 – 35 378.000
2 Alte active 2.339.00036 1.941.00037 1.344.000
3 TOTAL ACTIVE 2.339.00038 1.941.00039 1.722.000
4 Datorii 501.00040 355.00041 136.000
5 Participaţii minoritare 252.00042 – 43 – 44

6 CAPITALURI PROPRII 1.586.00045 1.586.00046 1.586.000
 
 
 
 Gradul de îndatorare al unei societăţi se calculează conform formulei: 

                                                100,
angajat Capital

împrumutat Capital
G î                                         (2.1) 

în care: 

Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu. 

 Având în vedere relaţia (2.1) şi considerând faptul că participaţiile minoritare 

reprezintă un element al capitalurilor proprii, reiese că gradul de îndatorare al grupului în 

situaţia folosirii celor trei metode este următorul: 

 ◘ la consolidarea prin integrare globală:  

                                                 
33În această categorie s-au inclus doar creditele peste un an. 
34Se elimină.  
35Se elimină.  
36Alte active„SM + A” = Alte active„SM” + Alte active„A”  = 1.344.000 lei + 995.000 lei = 2.339.000 lei.  
37Alte active„SM + 60% A” = Alte active„SM” + 60% x Alte active„A”  = 1.344.000 lei + 995.000 lei x 60% = 1.344.000 lei 

+ 597.000 lei = 1.941.000 lei.  
38Total active„SM + A” = Total active„SM” + Total active„A” – Titluri de participare la „A” = 1.722.000 lei + 995.000 lei 

– 378.000 lei = 2.339.000 lei.  
39Total active„SM + 60% A” = Total active„SM” + 60% x Total active„A” – Titluri de participare la „A” = 1.722.000 lei + 

995.000 lei x 60% – 378.000 lei = 1.722.000 lei + 597.000 lei – 378.000 lei = 1.941.000 lei.   
40Datorii„SM + A” = Datorii„SM” + Datorii„A” = 136.000 lei + 365.000 lei = 501.000 lei.  
41Datorii„SM + 60% A” = Datorii„SM” + 60% x Datorii„A” = 136.000 lei + 365.000 lei x 60% = 136.000 lei + 219.000 lei x 

60% = 355.000 lei.  
42Participaţii minoritare = Capital propriu„A” x 40% = 630.000 lei x 40% = 252.000 lei.  
43Nu există.  
44Nu există.  
45Capital propriu„SM” = Total active„SM + A” – Datorii„SM + A” = 2.339.000 lei – 501.000 lei = 1.586.000 lei.  
46Capital propriu„SM” = Total active„SM + 60% A” – Datorii„SM + 60% A” = 1.941.000 lei – 355.000 lei = 1.586.000 lei. 
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 21,41%;100
2.339.000

501.000
GîIG   

 ◘ la consolidarea prin integrare proporţională:  

18,28%;100
1.941.000

355.000
GîIP   

 ◘ la consolidarea prin punere în echivalenţă:  

7,89%.100
1.722.000

136.000
GîPE   

  

 Din calculele efectuate se observă că cel mai scăzut nivel al gradului de îndatorare al 

grupului se obţine atunci când o societate este consolidată prin metoda punerii în echivalenţă.  

Consolidarea prin metoda punerii în echivalenţă determină disimularea mai accentuată 

a gradului de îndatorare al grupului decât în cazul folosirii integrării globale sau a celei 

proporţionale. Acest aspect rezultă din următoarele calcule:  

◘  ,85%;36100
21,41%

7,89%
GîPE/IG   

◘  ,16%.43100
18,28%

7,89%
G îPE/IP   
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C A P I T O L U L  3  
 
 

TEHNICI DE CONSOLIDARE47  
 
 
 

Consolidarea situaţiilor financiare ale mai multor întreprinderi la cele ale societăţii-

mamă se poate realiza cu ajutorul unor tehnici diferite. Rezervele consolidate, rezultatul 

consolidat, diferenţele de achiziţie şi interesele minoritare determinate prin aplicarea unei 

anumite tehnici de consolidare trebuie să conducă, în toate cazurile, la rezultate identice cu cele 

care s-ar obţine în situaţia utilizării altei tehnici.  

 

  

 3.1. Consolidarea pe paliere 

Această tehnică presupune consolidarea societăţilor aflate pe ultimul nivel al 

organigramei grupului la entitatea care îi deţine titlurile. Se obţine astfel un subgrup care este 

consolidat mai departe la societatea de pe nivelul imediat superior, rezultând un alt subgrup. 

Apare, în acest fel, un anumit număr de subgrupuri de consolidat. Procedeul continuă prin 

consolidarea acestora, în etape succesive, la societatea-mamă. 

Înţelegerea acestor aspecte are în vedere organigrama grupului intitulat  

„SM1A1B1B2A2B3”, prezentată în fig. 3.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.1. Organigrama grupului „SM1A1B1B2A2B3” 

                                                 
47Fl. Scorţescu, Societăţile de grup, Editura Junimea, Iaşi, 2005.  
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Se observă din fig. 3.1 că organigrama grupului se desfăşoară doar pe două niveluri. 

Aplicarea tehnicii de consolidare pe paliere rezidă în consolidarea societăţilor „B1” şi „B2”, 

respectiv „B3” de pe al doilea nivel la întreprinderea „A1” şi, respectiv, „A2” de pe nivelul 

imediat superior. În urma efectuării acestor operaţii se obţin subgrupurile consolidate „A1B1B2” şi 

„A2B3” care, în următoarea etapă, vor fi consolidate la entitatea de pe nivelul următor care este 

chiar societatea-mamă. 

Prezentarea aspectelor legate de aplicarea tehnicii de consolidare pe paliere nu se poate 

încheia fără a face referire şi la modul în care vor fi consolidate societăţile „B1”, „B2” şi „B3” 

şi, mai departe, subgrupurile care se obţin la întreprinderea consolidantă.  

Conform procentajelor de control ilustrate în fig. 3.1, rezultă pentru grupul 

„SM1A1B1B2A2B3” următoarele informaţii: 

♦ în subgrupul „A1B1B2” societatea „B1” este integrată global, iar întreprinderea „B2” 

proporţional; 

♦ în subgrupul „A2B3” unitatea „B3” este pusă în echivalenţă; 

♦ în grupul „SMA1B1B2A2B3” cele două subgrupuri obţinute anterior sunt integrate 

global. 

Tehnica consolidării pe paliere, ca orice tehnică sau metodă, prezintă o serie de avantaje 

şi dezavantaje. Principalul avantaj constă în faptul că aceasta permite o segmentare a informaţiei 

financiare în interiorul grupului la nivelul subgrupurilor care se consolidează. 

Inconvenientul major al tehnicii consolidării pe paliere este determinat de legăturile 

financiare complexe care pot exista între societăţi, caz în care aplicarea acestei tehnici nu mai 

este uşor de realizat. Acesta este şi motivul pentru care consolidarea pe paliere este bine 

adaptată întreprinderilor mici şi mijlocii cu o structură nu foarte complexă48.  

Tehnica menţionată necesită calcule mai ample comparativ cu cea a consolidării directe. 

De aici rezultă şi o perioadă mai mare de timp pentru întocmirea situaţiilor financiare 

consolidate, precum şi un cost suplimentar de aplicare. Totodată, conturile consolidate ale 

subgrupurilor ţin seama, în vederea consolidării la societatea-mamă, de legăturile entităţilor din 

cadrul acestora cu alte unităţi reţinute în perimetrul de consolidare. Astfel, dacă o întreprindere 

din afara subgrupului deţine participaţii la o societate componentă a acestuia, atunci interesele 

minoritare ale subgrupului vor cuprinde şi interesele deţinute de prima unitate. 

În situaţia în care întreprinderea din afara subgrupului este chiar societatea-mamă, 

rezervele şi rezultatul consolidat se vor majora în bilanţul consolidat cu valoarea intereselor sale 

la entitatea care compune subgrupul, după cum şi interesul minoritar al subgrupului şi, prin 

                                                 
 48Această structură vizează cu precădere subgrupurile specializate într-o anumită ramură de activitate datorită 
participaţiilor simple şi limitate existente între entităţile care le alcătuiesc.  
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urmare, al grupului se va diminua cu aceeaşi valoare. Această situaţie este prezentată în fig. 

3.2. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Organigrama grupului „SMA1A2” 

Aplicarea tehnicii de consolidare pe paliere presupune, de data aceasta, consolidarea 

întreprinderii „A2” la societatea „A1” care, deşi se află pe acelaşi nivel cu prima unitate, îi 

deţine titlurile. În urma integrării globale a primei entităţi în cea de-a doua se obţine subgrupul 

„A1A2” în al cărui interes minoritar (30%) este inclus şi interesul direct al consolidantei în 

societatea „A2”, care rămâne deocamdată reflectat în această structură. Se poate afirma, prin 

urmare, că interesul propriu-zis al minoritarilor subgrupului „A1A2” este doar de 20% (30% -       

- 10% = 20%).  

În urma consolidării subgrupului „A1A2” la societatea-mamă, care se face tot prin 

metoda integrării globale, se deduce, din interesul minoritar al grupului consolidat, cota-parte 

ce revine consolidantei prin deţinerea directă pe care o are la societatea „A2” şi care, până în 

acest moment, a fost inclusă în interesul minoritar al subgrupului. Această parte se include în 

rezervele şi rezultatul consolidat al grupului. 

În cazul în care numărul întreprinderilor reţinute în perimetrul de consolidare este 

suficient de mic, întocmirea bilanţului consolidat se poate realiza prin intermediul tabloului 

bilanţului consolidat. 

Pentru înţelegerea modalităţii de aplicare a tehnicii de consolidare pe paliere prin 

folosirea tabloului bilanţului consolidat, considerăm un grup format din şapte societăţi („SM”, 

„A”, „B”, „C”, „D”, „E” şi „F”), care activează în industria alimentară. Prima întreprindere este 

entitatea dominantă, iar celelalte unităţi urmează a fi consolidate de către „SM”. Organigrama 

grupului menţionat este cea din fig. 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3. Organigrama grupului „SMABCDEF” 
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În vederea consolidării acestor societăţi la unitatea „SM” trebuie mai întâi să determinăm 

metoda de consolidare care se foloseşte pentru fiecare dintre unităţile care compun grupul. Un 

rol deosebit de important în acest sens îl are cunoaşterea procentajului de control. Modul de 

calcul al acestuia şi alegerea, pe baza lui, a metodei de consolidare adecvate fiecărei 

întreprinderi sunt redate în tabelul 3.1. 

     TABELUL 3.1 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE CONTROL AL SOCIETĂŢII 

„SM” ÎN ENTITĂŢILE GRUPULUI ŞI ALEGEREA METODEI 
DE CONSOLIDARE A ACESTORA 

Societatea 
Procentaj de control „SM” Metoda de consolidare 

aplicată Direct Indirect Total

„A” 70% – 70% Integrare globală 
„B” – 60%„A” 60% Integrare globală 
„C” 20% 40%„A” 60% Integrare globală 
„D” 80% – 80% Integrare globală 
„E” – 75%„D” 75% Integrare globală 
„F” – 55%„D” 55% Integrare globală 

 
 Din tabelul 3.1 reiese că cele şase societăţi vor fi integrate global. Partajarea capitalurilor 

proprii ale acestora între grup şi minoritari se va face în baza procentajului de interes (PI) 

deţinut de întreprinderea consolidantă (tabelul 3.2). 

     TABELUL 3.2 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE INTERES AL GRUPULUI 

ŞI AL ACŢIONARILOR MINORITARI 

Societatea
Procentaj de interes grup Procentaj de interes 

minoritari Direct Indirect Total
„A” 70% – 70% 30% 
„B” – 42%„A” 42% 58% 
„C” 20% 28%„A” 48% 52% 
„D” 80% – 80% 20% 
„E” – 60%„D” 60% 40% 
„F” – 44%„D” 44% 56%  

 După stabilirea metodelor de consolidare care se vor folosi şi a interesului societăţii-

mamă în unităţile controlate, se trece la consolidarea propriu-zisă. În acest scop se au în vedere 

bilanţurile individuale simplificate ale celor şapte entităţi (tabelele 3.3-3.9). 

TABELUL 3.3 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „SM” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 1.400.000

2 Titluri de participare la „A” 770.000

3 Titluri la „C” 150.000

4 Titluri de participare la „D” 1.000.000

5 Stocuri 280.000

6 Creanţe 150.000

7 Trezorerie 80.000
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
8 TOTAL ACTIVE 3.830.000
9 Capital social 3.000.000
10 Rezerve 500.000
11 Rezultat 200.000
12 TOTAL CAPITAL PROPRIU 3.700.000
13 Datorii 130.000
14 TOTAL PASIVE 3.830.000

 
TABELUL 3.4 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „A” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 650.000
2 Titluri de participare la „B” 140.000

3 Titluri la „C” 260.000

4 Stocuri –

5 Creanţe 300.000

6 Trezorerie 250.000

7 TOTAL ACTIVE 1.600.000

8 Capital social 1.220.000

9 Rezerve 180.000

10 Rezultat 100.000

11 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.500.000

12 Datorii 100.000

13 TOTAL PASIVE 1.600.000
 

TABELUL 3.5 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „B” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 300.000

2 Stocuri 100.000

3 Creanţe 25.000

4 Trezorerie 105.000

5 TOTAL ACTIVE 530.000

6 Capital social 320.000

7 Rezerve 60.000

8 Rezultat 40.000

9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 420.000

10 Datorii 110.000

11 TOTAL PASIVE 530.000
 

TABELUL 3.6 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „C” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 450.000

2 Stocuri 150.000

3 Creanţe –

4 Trezorerie 200.000
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
5 TOTAL ACTIVE 800.000
6 Capital social 600.000
7 Rezerve 80.000

8 Rezultat 30.000

9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 710.000

10 Datorii 90.000

11 TOTAL PASIVE 800.000

 
TABELUL 3.7 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „D” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 800.000

2 Titluri de participare la „E” 450.000

3 Titluri de participare la „F” 250.000

4 Stocuri –

5 Creanţe –

6 Trezorerie 110.000

7 TOTAL ACTIVE 1.610.000

8 Capital social 1.200.000

9 Rezerve 200.000

10 Rezultat 130.000

11 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.530.000

12 Datorii 80.000

13 TOTAL PASIVE 1.610.000

 
TABELUL 3.8 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „E” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 570.000

2 Stocuri 120.000

3 Creanţe –

4 Trezorerie 280.000

5 TOTAL ACTIVE 970.000

6 Capital social 550.000

7 Rezerve 100.000

8 Rezultat 70.000

9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 720.000

10 Datorii 250.000

11 TOTAL PASIVE 970.000

 
TABELUL 3.9 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „F” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 4.000.00

2 Stocuri –

3 Creanţe 1.400.00
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
4 Trezorerie 1.500.00
5 TOTAL ACTIVE 6.900.00
6 Capital social 4.300.00
7 Rezerve 700.00
8 Rezultat 500.00
9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 5.500.00
10 Datorii 1.400.00
11 TOTAL PASIVE 6.900.00

 
În exemplul luat se consolidează mai întâi societăţile „B” şi „C” (aflate pe ultimul nivel 

al organigramei grupului) la întreprinderea „A”, ce este situată pe palierul precedent. Ia naştere 

astfel subgrupul „ABC”. Consolidarea acestuia la societatea-mamă (aflată pe nivelul imediat 

superior) nu încheie procesul de consolidare întrucât, conform schemei prezentate, mai există 

un subgrup format din unităţile „E” şi „F” care se consolidează mai întâi la „D”.  

Consolidarea grupului „SMABCDEF” înseamnă, aşadar, consolidarea societăţilor „B” şi 

„C” la „A”, constituindu-se subgrupul „ABC”, a entităţilor „E” şi „F” la „D”, obţinându-se 

subgrupul „DEF” şi, în final, consolidarea celor două subgrupuri la întreprinderea-mamă 

„SM”. 

Aplicând metoda integrării globale unităţilor „B” şi „C” şi considerând pe „A” ca fiind 

societate-mamă, rezultă următoarele informaţii: 

♦ imobilizări„ABC” = imobilizări„A” + imobilizări„B” + imobilizări„C” = 650.000 lei + 

300.000 lei + 450.000 lei = 1.400.000 lei; 

♦ stocuri„ABC” = stocuri„B” + stocuri„C” = 100.000 lei + 150.000 lei = 250.000 lei; 

♦ creanţe„ABC” = creanţe„A” + creanţe„B” = 300.000 lei + 25.000 lei = 325.000 lei; 

♦ trezorerie„ABC” = trezorerie„A” + trezorerie„B” + trezorerie„C” = 250.000 lei + 105.000 

lei + 200.000 lei = 555.000 lei. 

Totalizarea acestor elemente evidenţiază faptul că activele subgrupului „ABC” sunt în 

sumă de 2.530.000 lei. Dacă determinarea acestora nu ridică probleme deosebite, stabilirea 

capitalului propriu al subgrupului şi al minoritarilor constituie o operaţiune complexă. Partajarea 

capitalurilor proprii între sub-grupul „ABC” şi interesele minoritare, potrivit fig. 3.3, este 

surprinsă în tabelul 3.10. 

TABELUL 3.10 
PARTAJAREA CAPITALURILOR PROPRII ALE SOCIETĂŢILOR 

                                                   CONSOLIDATE „B” ŞI „C”                      - mii lei - 

Specificaţie Capital 
social Rezerve

Capitaluri 
proprii (fără 

rezultat) 

Titluri de 
participare 
la valoarea 
de intrare 

Dife-
renţe 

Rezul-
tat 

„B” 320 60 380 – – 40
„C” 600 80 680 – – 30
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Specificaţie Capital 
social Rezerve

Capitaluri 
proprii (fără 

rezultat) 

Titluri de 
participare 
la valoarea 
de intrare 

Dife-
renţe 

Rezul-
tat 

Subgrup 
„ABC” 

60% „B” 192 36 228 140 + 88 24
40% „C” 240 32 272 260 + 12 12
TOTAL 432 68 500 400 + 10049 3650

Participa- 
ţii minori- 

tare 

40% „B” 128 24 152 – – 16
60% „C” 360 48 408 – – 18
TOTAL 488 72 56051 – – 3452

 
Utilizând datele din tabelul 3.10 şi transferând rezervele şi rezultatul societăţii „A” la 

rezervele şi rezultatul subgrupului „ABC” se obţin următoarele informaţii: 

♦ rezerve„ABC” = 180.000 lei rezerve„A” + 100.000 lei diferenţe „B” şi „C”  = 280.000 lei; 

♦ rezultat subgrup„ABC” = 100.000 lei rezultat „A” + 36.000 lei rezultat „B” şi „C” = 136.000 lei; 

♦ participaţii minoritare„ABC” = 560.000 lei; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare„ABC” = 34.000 lei; 

♦ datorii„ABC” = datorii„A” + datorii„B” + datorii„C” = 100.000 lei + 110.000 lei + 90.000 

lei = 300.000 lei. 

La stabilirea acestor rezultate s-a considerat că partea de 20% deţinută direct de către 

societatea-mamă „SM” în capitalul entităţii „C” aparţine interesului minoritar al acesteia din 

urmă. Conform acestei deţineri, „SM” va înregistra în final, în bilanţul consolidat al grupului, 

în postul de rezerve consolidate, un plus de 136.000 lei (680.000 lei CP „C” x 20% = 136.000 

lei), care va fi însă diminuat cu valoarea titlurilor deţinute la „C” (150.000 lei), iar în postul 

rezultat grup un plus de 6.000 lei (30.000 lei rezultat„C” x 20% = 6.000 lei). Totodată, 

participaţiile minoritare din cadrul grupului şi rezultatul aferent acestora se vor reduce în 

bilanţul consolidat cu 136.000 lei şi, respectiv, 6.000 lei, întrucât acestea au fost evidenţiate la 

minoritari cu ocazia consolidării subgrupului „ABC”. 

Având în vedere datele obţinute, tabloul bilanţului consolidat al subgrupului „ABC” se 

prezintă în tabelul 3.11. 

TABELUL 3.11 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL SUBGRUPULUI 

                                                                          „ABC”                                    - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„A” 

Bilanţ Bilanţ
agregat 
subgrup 
„ABC”

Eliminări 
  Bilanţ   
 consoli- 
     dat „B” „C” 

Imobilizări 

Titluri de participare la „B” 

650 

140 

300 

– 

450 

– 

1.400 

140 

– 

- 140 

1.400 

– 

                                                 
49(380.000 lei CP „B” x 60% – 140.000 lei titluri la „B”) + (680.000 lei CP „C” x 40% – 260.000 lei titluri la „C”) = 88.000 lei + 

12.000 lei = 100.000 lei.  
5040.000 lei rezultat „B” x 60% + 30.000 lei rezultat„C” x 40% = 24.000 lei + 12.000 lei = 36.000 lei.   
51380.000 lei CP „B” x 40% + 680.000 lei CP „C” x 60% = 152.000 lei + 408.000 lei = 560.000 lei.  
5240.000 lei rezultat „B” x 40% + 30.000 lei rezultat„C” x 60% = 16.000 lei + 18.000 lei = 34.000 lei.  
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Explicaţii Bilanţ 
„A” 

Bilanţ Bilanţ
agregat 
subgrup 
„ABC”

Eliminări 
  Bilanţ   
 consoli- 
     dat „B” „C” 

Titluri la „C” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

260 

– 

– 

300 

250 

– 

– 

100 

25 

105 

– 

– 

150 

– 

200 

260 

– 

250 

325 

555 

- 260 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

250

325 

555 

TOTAL ACTIVE 1.600 530 800 2.930 - 400 2.530 

Capital social 

Rezerve 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

Rezultat aferent participa-

ţiilor minoritare 

Participaţii minoritare 

1.220 

180 

100 

100 

– 

– 

 

– 

320 

60 

40 

110 

– 

– 

 

– 

600 

80 

30 

90 

– 

– 

 

– 

2.140 

320 

170 

300 

– 

– 

 

– 

- 320 - 600 

- 60 - 80 + 88 + 12 

- 100 - 40 - 30 

– 

+ 100 + 24 + 12 

+ 16 + 18 

 

+ 152 + 408 

1.220 

280 

– 

300 

136 

34 

 

560 

TOTAL PASIVE 1.600 530 800 2.930 - 400 2.530 
     

Consolidarea societăţilor „B” şi „C” la unitatea „A” nu înseamnă consolidarea mai întâi 

a entităţii „B” la „A”, pentru a se obţine subgrupul „AB”, apoi a întreprinderii „C” la „A”, 

pentru a se constitui subgrupul „AC” şi, în final, a acestora la subgrupul „ABC”. Nu se 

procedează în acest fel deoarece bilanţul consolidat care s-ar obţine pentru subgrupul „ABC” 

ar fi denaturat, întrucât în el s-ar găsi evidenţiate de două ori activele unităţii „A” (o dată de la 

subgrupul „AB” şi a doua oară de la subgrupul „AC”). 

 Plecând de la datele din tabelul 3.1, consolidarea societăţilor „E” şi „F” în subgrupul 

„DEF” se va face tot prin metoda integrării globale. Aplicând metoda integrării globale unităţilor 

„E” şi „F” şi considerând pe „D” societate-mamă, rezultă următoarele: 

♦ imobilizări„DEF” = imobilizări„D” + imobilizări„E” + imobilizări„F” = 800.000 lei + 

570.000 lei + 400.000 lei = 1.770.000 lei; 

♦ stocuri„DEF” = stocuri„E” = 120.000 lei; 

♦ creanţe„DEF” = creanţe„F” = 140.000 lei; 

♦ trezorerie„DEF” = trezorerie„D” + trezorerie„E” + trezorerie„F” = 110.000 lei + 280.000 

lei + 150.000 lei = 540.000 lei. 

În urma totalizării activelor subgrupului consolidat „DEF” reiese că acestea sunt de 

2.570.000 lei. Stabilirea capitalului propriu al subgrupului „DEF” implică însă o analiză mai 

complexă.  

Având ca punct de plecare organigrama „SMABCDEF” (fig. 3.3), rezultă partajarea 

capitalurilor proprii între subgrupul „DEF” şi interesele minoritare prezentată în tabelul 5.12. 
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TABELUL 3.12 
PARTAJAREA CAPITALURILOR PROPRII ALE SOCIETĂŢILOR 

                                                     CONSOLIDATE „F” ŞI „F”                     - mii lei - 

Specificaţie Capital 
social Rezerve

Capitaluri 
proprii (fă-
ră rezultat)

Titluri de 
participare 
la valoarea 
de intrare

 Diferenţe Rezultat

„E” 550,0 100,0 650,0 – – 70,0
„F” 430,0 70,0 500,0 – – 50,0

Subgrup 
„DEF” 

75% „E” 412,5 75,0 487,5 450,0 + 37,5 52,5
55% „F” 236,5 38,5 275,0 250,0 + 25,0 27,5
TOTAL 649,0 113,5 762,5 700,0 + 62,553 80,054

Partici-
paţii mi-
noritare 

25% „E” 137,5 25,0 162,5 – – 17,5
45% „F” 193,5 31,5 225,0 – – 22,5
TOTAL 331,0 56,5 387,555 – – 40,056

  
Pornind de la datele din tabelul 3.12 şi transferând rezervele şi rezultatul societăţii „D” 

la rezervele şi rezultatul subgrupului „DEF” se obţin următoarele informaţii: 

♦ rezerve„DEF” = 200.000 lei rezerve „D” + 62.500 lei diferenţe „E” şi „F” = 262.500 lei;  

♦ rezultat subgrup„DEF” = 130.000 lei rezultat „D” + 80.000 lei rezultat „E” şi „F” = 210.000 lei; 

♦ participaţii minoritare„DEF” = 387.500 lei; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare„DEF” = 40.000 lei; 

♦ datorii„DEF” = datorii„D” + datorii„E” + datorii„F” = 80.000 lei + 250.000 lei + 140.000 

lei = 470.000 lei. 

În funcţie de aceste date se întocmeşte tabloul bilanţul consolidat al sub-grupului 

„DEF”. El se prezintă în tabelul 3.13. 

TABELUL 3.13 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL SUBGRUPULUI 

                                                                         „DEF”                                    - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„D” 

Bilanţ Bilanţ
agregat 
subgrup 
 „DEF”

Eliminări 
  Bilanţ  
 consoli-
     dat „E” „F” 

Imobilizări 
Titluri de participare la „E” 
Titluri de participare la „F” 
Titluri puse în echivalenţă 
Stocuri 
Creanţe 
Trezorerie 

800 
450 
250 

– 
– 
– 

110 

570 
– 
– 
– 

120 
– 

280 

400 
– 
– 
– 
– 

140 
150 

1.770 
450 
250 

– 
120 
140 
5.40 

– 
- 450 
- 250 

– 
– 
– 
– 

1.770,0 
– 
– 
– 

120,0 
140,0 
540,0 

TOTAL ACTIVE 1.610 970 690 3.270 - 700 2.570,0 

Capital social 
Rezerve 
Rezultat 
Datorii 
Rezultat grup 

1.200 
200 
130 
80 
– 

550 
100 
70 

250 
– 

430 
70 
50 

140 
– 

2180 
370 
250 
470 

– 

- 550 - 430 
- 100 - 70 + 37,5 + 25 

- 130 - 70 - 50 
– 

+ 130 + 52,5 + 27,5 

1.200,0 
262,5 

– 
470,0 
210,0 

                                                 
53(650.000 lei CP „E” x 75% - 450.000 lei titluri la „E”) + (500.000 lei CP „F” x 55% - 250.000 lei titluri la „F”) = 37.500 lei + 

25.000 lei = 62.500 lei.  
5470.000 lei rezultat „E” x 75% + 50.000 lei rezultat„F” x 55% = 52.500 lei + 27.500 lei = 80.000 lei.  
55650.000 lei CP „E” x 25% + 500.000 lei CP „F” x 45% = 162.500 lei + 225.000 lei = 387.500 lei.  
5670.000 lei rezultat „E” x 25% + 50.000 lei rezultat„F” x 45% = 17.500 lei + 22.500 lei = 40.000 lei.  
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Explicaţii Bilanţ 
„D” 

Bilanţ Bilanţ
agregat 
subgrup 
 „DEF”

Eliminări 
  Bilanţ  
 consoli-
     dat „E” „F” 

Rezultat aferent participa-
ţiilor minoritare 
Participaţii minoritare 

– 
 

– 

– 
 

– 

– 
 

– 

– 
 

– 

+ 17,5 + 22,5 
 

+ 162,5 + 225 

40,0 
 

387,5 

TOTAL PASIVE 1.610 970 690 3.270 - 700 2.570,0 
     

Deoarece subgrupurile „ABC” şi „DEF” au fost consolidate şi întreprinderea de pe 

palierul superior este chiar dominanta grupului, înseamnă că aplicarea tehnicii consolidării pe 

paliere se încheie odată cu consolidarea acestora la societatea-mamă „SM”. Operaţiunea se 

face, conform datelor din tabelul 3.1, tot prin metoda integrării globale. 

 Ţinând seama de organigrama grupului „SMABCDEF” (fig. 3.3) şi luând în considerare 

datele din tabelele 3.11 şi 3.13, rezultă că aplicarea metodei integrării globale subgrupurilor 

„ABC” şi „DEF” conduce la stabilirea elementelor necesare obţinerii bilanţului consolidat al 

grupului „SMABCDEF”, după cum urmează: 

♦ imobilizări = imobilizări„SM” + imobilizări„ABC” + imobilizări„DEF” = 1.400.000 lei + 

1.400.000 lei + 1.770.000 lei = 4.570.000 lei; 

♦ stocuri = stocuri„SM” + stocuri„ABC” + stocuri„DEF” = 280.000 lei + 250.000 lei + 120.000 

lei = 650.000 lei; 

♦ creanţe = creanţe„SM” + creanţe„ABC” + creanţe„DEF” = 150.000 lei + 325.000 lei + 140.000 

lei = 615.000 lei; 

♦ trezorerie = trezorerie„SM” + trezorerie„ABC” + trezorerie „DEF” = 80.000 lei + 555.000 

lei + 540.000 lei = 1.175.000 lei; 

♦ rezerve = 500.000 lei rezerve „SM” + (1.500.000 lei CP „ABC” x 70% – 770.000 lei titluri la 

„A”) + (680.000 lei CP „C” x 20% – 150.000 lei titluri la „A”) + (1.462.500 lei CP „DEF” x 80% – 

1.000.000 lei titluri la „D”) = 500.000 lei + 280.000 lei – 14.000 lei + 170.000 lei = 936.000 lei;  

♦ rezultat grup = 200.000 lei rezultat „SM” + 136.000 lei rezultat „ABC” x 70% + 30.000 lei 

rezultat„C” x 20% + 210.000 lei rezultat „DEF” x 80% = 200.000 lei + 95.200 lei + 6.000 lei + 

168.000 lei = 469.200 lei; 

♦ participaţii minoritare = 1.500.000 lei CP „ABC” x 30% + (560.000 lei participaţii minoritare 

„ABC” – 136.000 lei „SM” direct la „C”) + 1.462.5.000 lei CP „DEF” x 20% + + 387.500 lei participaţii minoritare 

„DEF” = 450.000 lei + 424.000 lei + 292.500 lei + + 387.500 lei = 1.554.000 lei; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = 136.000 lei rezultat „ABC” x 30% + (34.000 

lei rezultat aferent participaţiilor minoritare „ABC” – 6.000 lei „SM” direct la „C”) + 210.000 lei rezultat „DEF” x 20% + 

40.000 lei rezultat aferent participaţiilor minoritare „DEF” = 40.800 lei + 28.000 lei + 42.000 lei + 40.000 lei = 

150.800 lei; 
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♦ datorii = datorii„SM” + datorii„ABC” + datorii„DEF” = 130.000 lei + 300.000 lei + 470.000 

lei = 900.000 lei. 

Informaţiile obţinute în urma calculelor efectuate se regăsesc în tabloul bilanţul 

consolidat al grupului „SMABCDEF” (tabelul 3.14). 

  TABELUL 3.14 
TABLOUL BILANŢULUI CONSOLIDAT AL GRUPULUI 

                                                                 „SMABCDEF”                                - mii lei - 

Explicaţii Bilanţ 
„SM” 

Bilanţ subgrup Bilanţ
agregat  
  grup

  Eliminări 
   Bilanţ 
  consoli-
      dat„ABC” „DEF”

Imobilizări 

Titluri de participare la „A” 

Titluri la „C” 

Titluri de participare la „D” 

Titluri puse în echivalenţă 

Stocuri 

Creanţe 

Trezorerie 

1.400,0 

770,0 

150,0 

1.000,0 

– 

280,0 

150,0 

80,0 

1.400,0 

– 

– 

– 

– 

250,0 

325,0 

555,0 

1.770,0 

– 

– 

– 

– 

120,0 

140,0 

540,0 

4.570,0 

770,0 

150,0 

1.000,0 

– 

650,0 

615,0 

1.175,0 

– 

- 770,0 

- 150,0 

- 1.000,0 

– 

– 

– 

– 

4.570,0 

– 

– 

– 

– 

650,0 

615,0 

1.175,0 

TOTAL ACTIVE 3.830,0 2.530,0 2.570,0 8.930,0 - 1.920,0 7.010,0 

Capital social 

Rezerve 

 

Rezultat 

Datorii 

Rezultat grup 

 

Rezultat aferent participa-

ţiilor minoritare 

Participaţii minoritare 

3.000,0 

500,0 

 

200,0 

130,0 

– 

 

– 

 

– 

1.220,0 

280,0 

 

136,0 

300,0 

– 

 

34,0 

 

560,0 

1.200,0 

262,5 

 

210,0 

470,0 

– 

 

40,0 

 

387,5 

5.420,0 

1.042,5 

 

546,0 

900,0 

– 

 

74,0 

 

947,5 

- 1.220,0-1.200,0 

-280,0-262,5+280,0-   

-14,0+170,0 

-200,0-136,0-210,0 

– 

+200,0 + 95,2 + 6,0 +   

+168,0 

  + 40,8 – 6,0 + 42,0  

 

450,0-136,0+292,5 

3.000,0 

936,0 

 

– 

900,0 

469,2 

 

150,8 

 

1.554,0 

TOTAL PASIVE 3.830,0 2.530,0 2.570,0 8.930,0 - 1.920,0 7.010,0 

   
 

 În ceea ce priveşte întocmirea contului de profit şi pierdere consolidat prin aplicarea 

tehnicii de consolidare pe paliere, procedeul este similar cu cel folosit la elaborarea tabloului 

bilanţului consolidat. Se vor întocmi astfel conturi de rezultate consolidate pentru subgrupurile 

care pot fi identificate în perimetrul de consolidare, urmând ca acestea să fie, în final, 

consolidate la contul de rezultate al societăţii-mamă. Şi în această situaţie se vor utiliza 

metodele de consolidare menţionate sau o combinare a acestora, dacă organigrama grupului 

impune acest lucru. 

   

 3.2. Consolidarea directă 

Această tehnică constă în consolidarea tuturor entităţilor reţinute în perimetrul de 

consolidare direct la societatea-mamă, indiferent de tipul legăturilor de dependenţă existente 

între acestea şi unitatea consolidantă. Ca şi în situaţia aplicării tehnicii de consolidare pe paliere, 

şi această tehnică presupune determinarea în prealabil a procentajului de control şi a celui de 
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interes deţinute de întreprinderea care consolidează în unităţile care formează ansamblul 

consolidat. Procentajul de control ajută la stabilirea metodelor de consolidare care se vor 

folosi, iar cel de interes contribuie la distribuirea capitalurilor proprii ale societăţilor consolidate 

între grup şi interesul minoritar, dacă acesta din urmă există. 

Tehnica consolidării directe prezintă, totodată, avantaje şi dezavantaje. Avantajul 

imediat al acesteia constă în aceea că furnizează direct, informaţia financiară la nivelul 

grupului, mult mai repede şi cu cheltuieli considerabil mai mici decât consolidarea pe paliere. 

Dezavantajul consolidării directe este acela că nu permite analize în interiorul grupului 

necesare nevoilor interne de gestiune sau de informare. De asemenea, această tehnică nu este 

foarte utilă dacă se doreşte segmentarea informaţiei grupului pe activităţi, zone geografice 

etc.57 

Etapele care trebuie parcurse în aplicarea tehnicii de consolidare directe sunt 

următoarele: 

a) determinarea procentajului de interes al grupului în societăţile controlate; 

b) cumularea globală şi/sau proporţională a activelor şi datoriilor societăţilor 

consolidate la posturile similare ale întreprinderii consolidante, după cum asupra acestora se 

exercită un control exclusiv sau în comun. În situaţia în care unitatea care consolidează 

exercită doar o influenţă semnificativă asupra altei entităţi, în activele consolidate se vor 

evidenţia doar titlurile puse în echivalenţă ale consolidantei, fără cumularea la unitatea care 

consolidează a altor active ale societăţii controlate; 

c) repartizarea, în funcţie de procentajul de interes, a capitalurilor proprii ale entităţilor 

consolidate, în corespondenţă cu eliminarea titlurilor acestora;  

d) transferarea rezervelor şi a rezultatului societăţii-mamă la rezervele şi rezultatul 

grupului. 

 

3.2.1. Eliminarea participaţiilor între filiale  

Dacă pentru legăturile de dependenţă directe stabilite între unitatea care consolidează şi 

entităţile controlate procesul de consolidare nu ridică probleme deosebite, nu acelaşi lucru se 

poate spune în situaţia în care între acestea există legături indirecte sau de altă natură. 

Dificultăţile care apar în ultimul caz sunt legate de partajarea capitalurilor proprii şi a 

rezultatelor societăţilor consolidate între grup şi acţionarii minoritari, dacă aceştia există. 

Depăşirea acestor dificultăţi este posibilă prin aplicarea tehnicii de consolidare pe paliere 

sau a tehnicii de consolidare directe. În situaţia aplicării consolidării directe, eliminarea 

                                                 
57V. Munteanu A. Ţurcanu, Grupurile de societăţi. Consolidarea contabilă, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 

116. 
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participaţiilor deţinute de întreprinderea consolidantă se poate realiza în amonte sau în aval. 

Exemplificarea acestui aspect se efectuează potrivit organigramei grupului „SMABC” (fig. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3.4. Organigrama grupului „SMABC” 

Stabilirea procentajului de control şi a celui de interes deţinute de societatea-mamă 

„SM” în entităţile controlate („A”, „B” şi „C”) constituie prima etapă care se are în vedere în 

aplicarea tehnicii directe de consolidare. Cele menţionate sunt ilustrate în tabelele 3.15 şi 3.16. 

TABELUL 3.15 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE CONTROL AL SOCIETĂŢII  

„SM” ÎN ENTITĂŢILE GRUPULUI ŞI ALEGEREA METODEI 
DE CONSOLIDARE A ACESTORA 

Societatea Procentaj de control „SM” Metoda de consolidare 
utilizată Direct Indirect Total

„A” 70% – 70% Integrare globală 
„B” – 80%„A” 80% Integrare globală 
„C” – 60%„B” 60% Integrare globală 

  
     TABELUL 3.16 

CALCULAREA PROCENTAJULUI DE INTERES AL GRUPULUI 
ŞI AL ACŢIONARILOR MINORITARI 

Societatea Procentaj de interes grup Procentaj de interes 
minoritari Direct Indirect Total

„A” 70% – 70% 30% 
„B” – 56%„A” 56% 44% 
„C” – 33,6%„B” 33,6% 66,4% 

 
 După stabilirea metodelor de consolidare care se vor folosi şi a interesului societăţii-

mamă în unităţile controlate, se trece la consolidarea propriu-zisă. Considerăm, în acest scop, 

bilanţurile individuale simplificate ale celor patru societăţi (tabelele 3.17-3.20). 

  TABELUL 3.17 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „SM” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 1.000.000
2 Titluri de participare la „A” 560.000
3 Stocuri 40.000
4 Creanţe –
5 Trezorerie 150.000

60%

80% 

70%

C

B

A

SM
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
6 TOTAL ACTIVE 1.750.000
7 Capital social 1400.000
8 Rezerve 200.000
9 Rezultat 100.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.700.000
11 Datorii 50.000
12 TOTAL PASIVE 1.750.000

 
TABELUL 3.18 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „A” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 680.000
2 Titluri de participare la „B” 370.000
3 Stocuri –
4 Creanţe 10.000
5 Trezorerie 40.000
6 TOTAL ACTIVE 1.100.000
7 Capital social 800.000
8 Rezerve 150.000
9 Rezultat 80.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.030.000
11 Datorii 70.000
12 TOTAL PASIVE 1.100.000

 
TABELUL 3.19 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „B” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 350.000
2 Titluri de participare la „C” 260.000
3 Stocuri 10.000
4 Creanţe 15.000
5 Trezorerie 65.000
6 TOTAL ACTIVE 700.000
7 Capital social 510.000
8 Rezerve 90.000
9 Rezultat 40.000

10 TOTAL CAPITAL PROPRIU 640.000
11 Datorii 60.000
12 TOTAL PASIVE 700.000

 
TABELUL 3.20 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „C” 
Nr. crt. Explicaţii Sume 

1 Imobilizări 300.000
2 Trezorerie 200.000
3 TOTAL ACTIVE 500.000
4 Capital social 400.000
5 Rezerve 70.000
6 Rezultat 10.000
7 TOTAL CAPITAL PROPRIU 480.000
8 Datorii 20.000
9 TOTAL PASIVE 500.000
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Din tabelul 3.15 rezultă, printre altele, că toate societăţile dependente („A”, „B” şi 

„C”) trebuie consolidate prin metoda integrării globale. Aceasta înseamnă că următoare etapă 

a consolidării directe constă în agregarea (cumularea) globală a activelor şi a datoriilor celor trei 

entităţi la posturile de aceeaşi natură ale întreprinderii consolidante. 

Procesul continuă cu repartizarea directă a capitalurilor proprii şi a rezultatului unităţilor 

„A”, „B” şi „C” între grup şi interesul minoritar, în conformitate cu datele din tabelul 5.16. 

Transferul rezervelor şi a rezultatului societăţii-mamă la rezervele şi rezultatul grupului 

reprezintă ultima etapă a tehnicii de consolidare directe. 

Indiferent de modul în care se realizează eliminarea participaţiilor (în amonte sau în 

aval), operaţiunea este absolut necesară în scopul întocmirii corecte a bilanţului consolidat. 

Dacă nu s-ar proceda la aceste eliminări, atunci capitalul propriu al unor societăţi ar fi 

evidenţiat de mai multe ori, aşa cum rezultă din cele ce urmează.  

Modul de repartizare al capitalurilor proprii (fără rezultat) ale entităţilor dependente 

„A”, „B” şi „C”, controlate de societatea-mamă „SM” (fig. 3.4), se prezintă astfel:  

a) la societatea „A”. Din tabelul 3.16 reiese că aceasta este controlată direct de către 

grup în proporţie de 70%, iar participaţiile minoritare reprezintă 30%. Repartizarea capitalului 

propriu (fără rezultat) al întreprinderii „A” în acord cu aceste procentaje este următoarea: 

♦ pentru grup: (800.000 lei CS „A” + 150.000 lei rezerve „A”) x 70% = 665.000 lei; 

♦ pentru minoritari: (800.000 lei CS „A” + 150.000 lei rezerve „A”) x 30% = 285.000 lei; 

b) la societatea „B”. Datele din tabelul 3.16 evidenţiază faptul că interesul grupului în 

această entitate este de 56%, iar participaţiile minoritare sunt de 44%. Potrivit acestor procentaje 

de interes, repartizarea capitalului propriu (fără rezultat) al entităţi „B” se face astfel: 

♦ pentru grup: (510.000 lei CS „B” + 90.000 lei rezerve „B”) x 56% = 336.000 lei; 

♦ pentru minoritari: (510.000 lei CS „B” + 90.000 lei rezerve „B”) x 44% =  

= 264.000 lei; 

c) la societatea „C”. Luând în considerare datele din tabelul 3.16, reiese că interesul 

consolidantei în unitatea „C” este de 33,6%, iar cel al asociaţilor externi reprezintă 66,4%. 

Repartizarea capitalului propriu (fără rezultat) al unităţii „C”, conform procentajelor de interes 

menţionate, este următoarea: 

♦ pentru grup: (400.000 lei CS „C” + 70.000 lei rezerve „C”) x 33,6% = 157.920 lei; 

♦ pentru minoritari: (400.000 lei CS „C” + 70.000 lei rezerve „C”) x 66,4% = 312.080 lei. 

În situaţia în care nu se elimină acţiunile „B” deţinute de societatea „A”, capitalul propriu 

corespunzător acestora se evidenţiază de două ori: prima dată în momentul repartizării 

capitalului propriu al unităţii „B”; a doua oară cu ocazia repartizării capitalului propriu al 

entităţii „A” care include şi valoarea acestor acţiuni (370.000 lei). 
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Mai mult decât atât. Neeliminarea acţiunilor „C” deţinute de întreprinderea „B” duce la 

evidenţierea de trei ori a capitalului propriu corespunzător acestora, astfel: prima dată în 

momentul repartizării capitalului propriu al entităţii „C”; a doua oară cu ocazia repartizării 

capitalului propriu al unităţii „B”, care include şi valoarea acestor acţiuni (260.000 lei); a treia 

oară la data repartizării capitalului propriu al societăţii „A”, care include şi o cotă-parte din 

capitalul propriu al întreprinderii „B”. 

Totalizând capitalurile proprii (fără rezultat) de repartizat ale celor trei societăţi se obţine 

suma de 2.020.000 lei. Pentru anularea dublei şi triplei înregistrări a unor capitaluri proprii se 

elimină acţiunile „C” şi „B” la valoarea lor de achiziţie (260.000 lei şi, respectiv, 370.000 lei). 

Capitalurile proprii de repartizat reprezintă, în acest caz, 1.390.000 lei (2.020.000 lei – 260.000 lei 

–  370.000 lei = 1.390.000 lei).   

 

3.2.1.1. Eliminarea în amonte  

Pentru aplicarea tehnicii consolidării directe este necesar să se realizeze eliminarea 

participaţiilor între societăţi. Această operaţiune se poate efectua în amonte sau în aval. 

Eliminarea în amonte a titlurilor are loc la nivelul societăţilor deţinătoare a acţiunilor.  

Explicarea acestui aspect se realizează pe baza datelor din tabelele 3.17-3.20 şi a 

organigramei grupului „SMABC” (fig. 3.4). Partajarea capitalurilor proprii (fără rezultat) ale 

celor trei societăţi între grup şi interesul minoritar, potrivit celor menţionate, este evidenţiată 

în tabelul 3.21. 

TABELUL 3.21 
PARTAJAREA CAPITALURILOR PROPRII (FĂRĂ REZULTAT) 

ALE SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE ÎNTRE GRUP 
                                                ŞI ACŢIONARII MINORITARI                   - mii lei - 

Societa-
tea Mod de calcul 

Rezervă 
 grup 

 

Particip
aţii 
minoritare

„A” 
(950,0CP „A” – 370,0titluri la „B”) x 70% = 406,0

(950,0CP „A” – 370,0titluri la „B”) x 30% = 174,0  
406,0 

– 
–

174,00

„B” 
(600,0CP „B” – 260,0titluri la „C”) x 70% x 80% = 190,4

(600,0CP „B” – 260,0titluri la „C”) x (1–70% x 80%) = 149,6

190,4 
– 

–

149,60

„C” 
470,0CP „C” x 70% x 80% x 60% = 157,92

470,0CP „C” x (1–70% x 80% x 60% ) = 312,08 
157,92 

– 
–

312,08

TOTAL CAPITALURI PROPRII DE REPARTIZAT  

(FĂRĂ REZULTAT) 
754,32 635,68

 
 
 Din totalizarea capitalurilor proprii distribuite între grup şi interesul minoritar rezultă 

suma de 1.390.000 lei. Dacă la rezerva grupului redată în tabelul 3.21 (754.320 lei) se adaugă 

rezerva societăţii-mamă (200.000 lei) şi se scad titlurile deţinute de aceasta la entitatea „A” 
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(560.000 lei), se obţine rezerva consolidată a grupului în valoare de 394.320 lei (754.320 lei + 

200.000 lei – 560.000 lei = 394.320 lei).   

În mod similar cu distribuirea capitalurilor proprii se procedează la partajarea rezultatului 

entităţilor controlate între grup şi acţionarii minoritari (tabelul 3.22). 

TABELUL 3.22 
PARTAJAREA REZULTATULUI SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE 

                                    ÎNTRE GRUP ŞI INTERESUL MINORITAR       - mii lei - 

Societatea Mod de calcul Rezultat 
 grup 

 Rezultat a-
 ferent parti-
cipaţiilor mi-
   noritare 

„A” 
80,0rezultat „A” x 70% = 56,0
80,0rezultat „A” x 30% = 24,0  

56,0 
– 

–
24,0

„B” 
40,0rezultat „B” x 70% x 80% = 22,4

40,0rezultat „B” x (1– 70% x 80%) = 17,6 
22,4 

– 
–

17,6

„C” 
10,0rezultat „C” x 70% x 80% x 60% = 3,36

10,0rezultat „C” x (1– 70% x 80% x 60% ) = 6,64 
3,36 

– 
–

6,64

TOTAL REZULTAT DE REPARTIZAT 81,76 48,24
 
Utilizând datele din tabelele 3.21 şi 3.22 şi transferând rezervele şi rezultatul societăţii-

mamă „SM” la rezervele şi rezultatul grupului rezultă informaţii cu privire la: 

♦ rezerve = 200.000 lei rezerve „SM” + 754.320 lei rezerve distribuite – 560.000 lei titluri la „A” = 

394.320 lei;  

♦ rezultat grup = 100.000 lei rezultat „SM” + 81.760 lei rezultat distribuit = 181.760 lei; 

♦ participaţii minoritare = 635.680 lei participaţii minoritare distribuite; 

♦ rezultat aferent participaţiilor minoritare = 48.240 lei rezultat aferent participaţiilor minoritare distribuit. 

 

3.2.1.2. Eliminarea în aval  

Din exemplul luat a rezultat că eliminarea participaţiilor s-a făcut la nivelul societăţilor 

deţinătoare a titlurilor. În cazul eliminării acţiunilor în aval, operaţiunea se realizează la 

nivelul societăţilor la care se deţin participaţii. 

Folosind datele din tabelele 3.17-3.20 şi considerând organigrama grupului „SMABCD” 

(fig. 3.4), reiese partajarea capitalurilor proprii (fără rezultat) ale societăţilor „A”, „B” şi „C” 

între grup şi interesul minoritar (tabelul 3.23). 

TABELUL 3.23 
PARTAJAREA CAPITALURILOR PROPRII (FĂRĂ REZULTAT) 

ALE SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE ÎNTRE GRUP 
                                               ŞI ACŢIONARII MINORITARI                    - mii lei - 

Societa-
tea Mod de calcul Rezervă 

grup 
Participaţii
minoritare

„A” 
950CP „A” x 70% = 665

950CP „A” x 30% = 285  
665,00 

– 
–

285,00
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Societa-
tea Mod de calcul Rezervă 

grup 
Participaţii
minoritare

„B” 
600CP „B” x 70% x 80% – 370titluri la „B” x 70% = 77

600CP „B” x (1–70% x 80%) – 370titluri la „B” x (1–70%) = 

= 600CP „B” x 44% – 370titluri la „B” x 30% = 153 

77,00 
 

– 

–

153,00

„C” 

470CP „C” x 70% x 80% x 60% – 260titluri la „C” x 70% x   

x 80%=470CP „C” x 33,6% – 260titluri la „C” x 56% = 12,32 
470CP „C” x (1 – 70% x 80% x 60%) – 260titluri la „C” x  
x (1–70% x 80%) = 470CP „C” x 66,4% – 260titluri la „C” x   

x 44% = 197,68 

 

12,32 

 

 

– 

–

197,68

TOTAL CAPITALURI PROPRII DE REPARTIZAT 
(FĂRĂ REZULTAT) 

754,32 635,68

 
 

În urma totalizării capitalurilor proprii distribuite între grup şi interesul minoritar se 

obţine suma de 1.390.000 lei. Dacă la rezerva grupului în valoare de 754.320 lei (tabelul 3.23) se 

adaugă rezerva societăţii-mamă în sumă de 200.000 lei şi se scad titlurile deţinute de aceasta la 

întreprinderea „A” (560.000 lei) se obţine rezerva consolidată a grupului de 394.320 lei (754.320 

lei + 200.000 lei – 560.000 lei = 394.320 lei).   

Asemănător se procedează şi pentru partajarea rezultatului unităţilor controlate între 

grup şi interesul minoritar. O asemenea acţiune este redată în tabelul 3.24. 

TABELUL 3.24 
PARTAJAREA REZULTATULUI SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE 

                                    ÎNTRE GRUP ŞI INTERESUL MINORITAR        - mii lei - 

Societatea Mod de calcul Rezultat 
 grup 

 Rezultat a-
ferent parti-
cipaţiilor mi-
   noritare 

„A” 
80rezultat „A” x 70% = 56,0

80rezultat „A” x 30% = 24,0  
56,00 

– 
–

24,00

„B” 
40rezultat „B” x 70% x 80% = 22,4

40rezultat „B” x (1 – 70% x 80%) = 17,6 
22,40 

– 
–

17,60

„C” 
10rezultat „C” x 70% x 80% x 60% = 3,36

10rezultat „C” x (1 – 70% x 80% x 60% ) = 6,64 
3,36 

– 
–

6,64

TOTAL REZULTAT DE REPARTIZAT 81,76 48,24
 
 

Luând în considerare datele din tabele 3.23 şi 3.24 şi transferând la rezervele şi rezultatul 

grupului elementele similare ale întreprinderii consolidante „SM”, se constată că în situaţia 

eliminării participaţiilor în aval se obţin aceleaşi rezultate ca şi în cazul în care excluderea 

acestora se realizează în amonte. 

Indiferent de tehnica de consolidare care se aplică, rezervele şi rezultatul consolidat, 

diferenţele de achiziţie, precum şi interesele minoritare determinate în cadrul consolidării directe 

trebuie să fie aceleaşi cu cele care s-ar obţine dacă procesul de consolidare s-ar realiza pe 

paliere.  
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În situaţia în care numărul întreprinderilor reţinute în perimetrul de consolidare este 

suficient de mic, întocmirea bilanţului consolidat se poate realiza prin intermediul tabloului 

bilanţului consolidat. În scopul unei mai bune înţelegeri a modului de întocmire a acestuia prin 

aplicarea tehnicii de consolidare directe, considerăm organigrama următorului grup (fig. 3.5) 

şi bilanţurile simplificate ale societăţilor componente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5. Organigrama grupului „SMABCDEF” 

 Din fig. 3.5 reiese că cele şase societăţi sunt integrate global. Partajarea capitalurilor 

proprii ale acestora între grup şi minoritari se face în baza procentajului de interes (PI) deţinut de 

întreprinderea consolidantă (tabelul 3.25). 

     TABELUL 3.25 
DETERMINAREA PROCENTAJULUI DE INTERES AL GRUPULUI 

  ŞI AL ACŢIONARILOR MINORITARI 

Societatea
Procentaj de interes „SM”

(grup) Procentaj de interes 
(minoritari) 

Direct Indirect Total
„A” 70% – 70% 30% 
„B” – 42%„A” 42% 58% 
„C” 20% 28%„A” 48% 52% 
„D” 80% – 80% 20% 
„E” – 60%„D” 60% 40% 
„F” – 44% „D” 44% 56% 

 
 Odată stabilite metodele de consolidare care se vor folosi, precum şi interesul societăţii-

mamă în unităţile controlate, se trece la consolidarea propriu-zisă. Se consideră în acest scop 

bilanţurile individuale simplificate ale celor şapte societăţi (tabelele 3.26-3.32). 

  TABELUL 3.26 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „SM” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 1.400.000

2 Titluri de participare la „A” 770.000

3 Titluri la „C” 150.000

4 Titluri de participare la „D” 1.000.000

5 Stocuri 280.000

6 Creanţe 150.000

70% 

20%

40% 60% 

80%

75% 55% 

SM

A D

ECB F
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
7 Trezorerie 80.000

8 TOTAL ACTIVE 3.830.000

9 Capital social 3.000.000

10 Rezerve 500.000

11 Rezultat 200.000

12 TOTAL CAPITAL PROPRIU 3.700.000

13 Datorii 130.000

14 TOTAL PASIVE 3.830.000

 

TABELUL 3.27 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „A” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 650.000
2 Titluri de participare la „B” 140.000
3 Titluri la „C” 260.000
4 Stocuri –
5 Creanţe 300.000
6 Trezorerie 250.000
7 TOTAL ACTIVE 1.600.000

8 Capital social 1.220.000

9 Rezerve 180.000

10 Rezultat 100.000
11 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.500.000
12 Datorii 100.000
13 TOTAL PASIVE 1.600.000

 
TABELUL 3.28 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „B” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 300.000
2 Stocuri 100.000
3 Creanţe 25.000
4 Trezorerie 105.000
5 TOTAL ACTIVE 530.000
6 Capital social 320.000
7 Rezerve 60.000
8 Rezultat 40.000
9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 420.000

10 Datorii 110.000
11 TOTAL PASIVE 530.000

 
TABELUL 3.29 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „C” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 450.000
2 Stocuri 150.000
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
3 Creanţe –
4 Trezorerie 200.000
5 TOTAL ACTIVE 800.000
6 Capital social 600.000
7 Rezerve 80.000
8 Rezultat 30.000
9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 710.000

10 Datorii 90.000
11 TOTAL PASIVE 800.000

 
TABELUL 3.30 

BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „D” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 800.000
2 Titluri de participare la „E” 450.000

3 Titluri de participare la „F” 250.000

4 Stocuri –

5 Creanţe –

6 Trezorerie 110.000

7 TOTAL ACTIVE 1.610.000

8 Capital social 1.200.000

9 Rezerve 200.000

10 Rezultat 130.000

11 TOTAL CAPITAL PROPRIU 1.530.000

12 Datorii 80.000
13 TOTAL PASIVE 1.610.000

 

TABELUL 3.31 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „E” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 570.000

2 Stocuri 120.000

3 Creanţe –

4 Trezorerie 280.000

5 TOTAL ACTIVE 970.000

6 Capital social 550.000

7 Rezerve 100.000

8 Rezultat 70.000

9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 720.000

10 Datorii 250.000

11 TOTAL PASIVE 970.000

 

TABELUL 3.32 
BILANŢUL SIMPLIFICAT AL SOCIETĂŢII „F” 

Nr. crt. Explicaţii Sume 
1 Imobilizări 400.000
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Nr. crt. Explicaţii Sume 
2 Stocuri –

3 Creanţe 140.000

4 Trezorerie 150.000

5 TOTAL ACTIVE 690.000

6 Capital social 430.000

7 Rezerve 70.000

8 Rezultat 50.000

9 TOTAL CAPITAL PROPRIU 550.000

10 Datorii 140.000

11 TOTAL PASIVE 690.000
   

 Aplicând metoda integrării globale unităţilor „A”, „B”, „C”, „D”, „E” şi „F” cu „SM” 

societate-mamă, rezultă că activele consolidate ale grupului au valorile următoare: 

♦ imobilizări = imobilizări„SM” + imobilizări„A” + imobilizări„B” +  imobilizări„C” + 

imobilizări„D” + imobilizări„E” + imobilizări„F” = 1.400.000 lei + 650.000 lei + 300.000 lei + 

450.000 lei + 800.000 lei + 570.000 lei + 400.000 lei = 4.570.000 lei; 

♦ stocuri = stocuri„SM” + stocuri„B” + stocuri„C” + stocuri„E” = 280.000 lei + 100.000 lei + 

150.000 lei + 120.000 lei = 650.000 lei; 

♦ creanţe = creanţe„SM” + creanţe„A” + creanţe„B” + creanţe„F” = 150.000 lei + 300.000 

lei + 25.000 lei + 140.000 lei = 615.000 lei; 

♦ trezorerie = trezorerie„SM” + trezorerie„A” + trezorerie„B” + trezorerie„C” + 

trezorerie„D” + trezorerie„E” + trezorerie„F” = 800.000.000 lei + 250.000 lei + 105.000 lei + 

200.000 lei + 110.000 lei + 280.000 lei + 150.000 lei = 1.175.000 lei. 

În urma totalizării acestor elemente se obţine valoarea activelor grupului consolidat 

(7.010.000 lei). Determinarea capitalului propriu al grupului, spre deosebire de stabilirea valorii 

activelor acestuia, este o operaţiune complexă. Aceasta rezultă din tabelele 3.33 şi 3.34. 

TABELUL 3.33 
PARTAJAREA CAPITALURILOR PROPRII (FĂRĂ REZULTAT) 

ALE SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE ÎNTRE GRUP 
                                             ŞI ACŢIONARII MINORITARI                      - mii lei - 

Societa-
tea Mod de calcul   Rezervă  

grup 
Participaţii
minoritare

„A” 

(1.400CP „A” – 140titluri la “B” – 260titluri la “C”) x 70% = 700

(1.400CP „A” – 140titluri la „B” – 260titluri la „C”) x 30% = 
= 300  

700 

 

– 

–

300

„B” 
380CP „B” x 70% x 60% = 159,6

380CP „B” x (1 – 70% x 60%) = 220,4 
159,6 

– 
–

220,4

„C” 

680CP „C” x 70% x 40% + 680 CP „C” x 20% = 326,4

680CP „C” x [(1 – 70% x 40%) - 20%] = 680CP „C” x  
x 52% = 353,6 

326,4 

 

– 

–

353,6
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Societa-
tea Mod de calcul   Rezervă  

grup 
Participaţii
minoritare

„D” 

(1.400CP „D” – 450titluri la „E” – 250titluri la „F”) x 80% = 

= 560 
(1.400CP „D” – 450titluri la „E” – 250titluri la „F”) x 20% =  
= 140  

 

560 

 

– 

–

140

„E” 
650CP „E” x 80% x 75% = 390

650CP „E” x (1 – 80% x 75%) = 260 
390 

– 
–

260

„F” 
500CP „F” x 80% x 55% = 220

500CP „F” x (1 – 80% x 55%) = 280 
220 

– 
–

280

TOTAL CAPITALURI PROPRII DE REPARTIZAT 
(FĂRĂ REZULTAT) 

2.356 1.554

Titluri de participare la „A” la cost de achiziţie 770 –

Titluri la „C” la cost de achiziţie 150 –

Titluri de participare la „D” la cost de achiziţie 1.000 –

TOTAL TITLURI DEŢINUTE DE „SM” 1.920 –

DIFERENŢE (formează rezerva grupului)      + 436 –

  

TABELUL 3.34 
PARTAJAREA REZULTATULUI SOCIETĂŢILOR CONSOLIDATE 

                                     ÎNTRE GRUP ŞI INTERESUL MINORITAR        - mii lei - 

Societatea Mod de calcul Rezultat 
grup 

 Rezultat a-
 ferent parti-
cipaţiilor mi-
   noritare 

„A” 
100rezultat „A” x 70% = 70

100rezultat „A” x 30% = 30  
70,0 

– 
–

30,0

„B” 
40rezultat „B” x 70% x 60% = 16,8

40rezultat „B” x (1 – 70% x 60%) = 23,2 
16,8 

– 
–

23,2

„C” 

30rezultat „C” x 70% x 40% + 30rezultat „C” x 20% = 14,4

30rezultat „C” x [(1–70% x 40%) – 20%] = 30rezultat „C” x 

x 52% = 15,6 

14,4 

 

– 

–

15,6

„D” 
130rezultat „D” x 80% = 104

130rezultat „D” x 20% = 26  
104,0 

– 
–

26,0

„E” 
70rezultat „E” x 80% x 75% = 42
70rezultat „E” x (1 – 80% x 75%) = 28 

42,0 
– 

–
28,0

„F” 
50rezultat „F” x 80% x 55% = 22
50rezultat „F” x (1 – 80% x 55% ) = 28 

22,0 
– 

–
28,0

TOTAL REZULTAT DE REPARTIZAT 269,2 150,8    
Dacă la rezerva grupului de 436.000 lei (tabelul 3.33) se adaugă rezerva societăţii-mamă 

(500.000 lei), înseamnă că rezerva consolidată a grupului este de 936.000 lei (436.000 lei + 

500.000 lei = 936.000 lei). Adunând, de asemenea, la rezultatul grupului în valoare de 269.200 

lei (tabelul 3.34) pe cel al întreprinderii „SM” (200.000 lei), se obţine rezultatul consolidat al 

grupului în sumă de 469.200 lei (269.200 lei + 200.000 lei = 469.200 lei). 
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Comparând datele rezultate prin folosirea tehnicii de consolidare directe cu cele stabilite 

pe baza aplicării consolidării pe paliere se constată că acestea sunt identice, indiferent de tehnica 

de consolidare utilizată. 
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