Patrimoniul unităţii economice

Evidenţa economică
1. Evidenţa economică şi formele ei
Înregistrare
a activităţii
economice

continuă
sistematică
2. Importanţa evidenţei economice:
Evidenţa economică ne furnizează informaţii cu privire la:
Aprovizionarea cu
mărfuri

Lansarea producţiei

Expedierea produselor

Desfăşurarea
producţiei

Încasarea preţului de
vânzare

Înregistrarea
rezultatelor financiare

3. Formele evidenţei economice:
►evidenţa tehnico-operativă
O găsim la toţi agenţii economici:
☺societăţi comerciale
☺ regii automone
☺ instituţii
☺ asociaţii economice
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Exemple:

Urmărire
prezenţei la
lucru a
salariaţilor

Urmărirea
comenzilor,
contractelor de
aprovizionare

Caracteristici:
• din evidenţa operativă se obţin numeroase informaţii necesare conducerii
• evidenţa operativă nu este completă, respectiv nu urmăreşte întreaga
activitate a societăţii comerciale
• evidenţa operativă nu este identică în toate societăţile
• fiecare agent economic îşi organizează propria evidenţă operativă, deci
există o diversitate de evidenţe tehnico-operative, uneori la aceeaşi unitate

► evidenţa statistică

Determinarea
ritmului de
evoluţie a
activităţii

Urmărirea
tendinţelor de
dezvoltare a
activităţii

Caracteristici:
• evidenţa statistică nu cuprinde în sfera sa de observaţie întreaga activitate
economică
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• informaţia statistică nu este suficientă pentru fundamentarea deciziilor de
conducere economică
► evidenţa contabilă
Caracteristici:
• evidenţa contabilă este cea mai importanta forma a evidenţei economice
• contabilitatea reflectă, urmăreşte şi controlează toate activităţile
economice desfăşurate de agenţii economici
• ea trebuie să existe la toţi agenţii economici indiferent de mărime sau
obiect de activitate
• evidenţa contabilă se realizează după reguli unice şi obligatorii stabilite
de organul coordinator care este Ministerul Finanţelor
• evidenţa contabilă se caracterizează prin folosirea obligatorie a exprimării
activităţilor în etalon bănesc.
Pentru a-şi putea îndeplini rolul de informare şi gestionare, toate formele
evidenţei economice folosesc etaloane de evidenţă.
Etalon de evidenţă = modalitate de măsurare a activităţii economice pentru a
cunoaşte dimensiunea acesteia.

Etalon
de evidenţă

Etalon
natural

kilogramul
metrul

Etalon
convenţional

Etalon
bănesc

Muncă:
Om/ore, om/zi

Banii
România Leul

Cel mai important dintre toate etaloanele de evidenţă prezentate mai sus,
cel mai important şi cel mai folosit este etalonul bănesc. Motivul este acela că
activitatea economică poate fi exprimată precis numai în forma bănească.
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Din acest motiv etalonul bănesc este întâlnit cel mai frecvent în toate
formele evidenţei economice, iar în evidenţa contabilă este chiar obligatoriu.
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Să recapitulăm împreună!
1. Definiţi “evidenţa economică”.
Răspuns:
Evidenţa economică reprezintă înregistrarea continua şi sistematică a activităţii
economice.
2. Enumeraţi formele evidenţei economice.
Răspuns:
Formele evidenţei economice sunt următoarele:
- evidenţa contabilă
- evidenţa statistică
- evidenţa tehnico-operativă
3. Prezentaţi caracteristicile evidenţei statistice.
Răspuns:
Evidenţa statistica prezintă următoarele caracteristici:
- evidenţa statistică nu cuprinde în sfera sa de observaţie întreaga activitate
economică
- informaţia statistică nu este suficientă pentru fundamentarea deciziilor de
conducere economică
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Şi acum singuri………..!
1.
2.
3.
4.

Prezentaţi caracteristicile evidenţei contabile.
Definiţi “etalonul bănesc”.
Care sunt etaloanele de evidenţă?
Care este importanţa evidenţei economice?
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