Ca formulare generala, bilantul contabil poate fi considerat un document de sinteza a datelor din contabilitate ce permite cunoasterea la un moment dat a situatiei patrimoniului unei firme sau a unei persoane fizice. Bilantul contabil reprezinta o sintetizare a informatiilor din contabilitate, generate de conturile contabile. Bilantul contabil este recunoscut ca si un instrument static. Aceasta abordare nu a fost acceptata unanim, existand si pareri contrare, de exemplu profesorul german Eugen Schmalenbach considerand bilantul contabil ca si instrument dinamic. El considera ca este mult mai important pentru managerii unei firme sa constientizeze daca firma prospera, este in declin, sau se mentine pe linia de plutire, decat sa cunoasca doar valoarea activului si a pasivului rezultate din sintetizarea datelor din contabilitate in bilantul contabil al firmei. Jacques Richard, un admirator al profesorului german, nu este de acord cu contabilitatea statica care retine doar valorile corespunzatoare lichiditatii unei firme pentru a alcatui un bilant contabil. In lucrarea sa „Comptabilites et pratiques comptables” vorbeste despre o contabilitate dinamica, care tine cont de valorile in miscare ale unei firme.
Pentru analiza gradului de solvabilitate, in contabilitate se folosesc mai multi indicatori: proportia activelor nete in capitalul actionarilor, raportul Gearing. Pentru analiza gradului de eficienta se folosesc in contabilitate urmatorii indicatori: durata medie de plata a creditelor, de stocare a materialelor si a produselor in curs de executie, de stocare a produselor finite, de incasare a clientilor.
Pe baza datelor inregistrate in contabilitate se genereaza balante de verificare lunare care stau la baza intocmirii bilantului contabil. Bilantul contabil se intocmeste semestrial si anual, si trebuie sa ofere o imagine clara si completa a patrimoniului unei firme. Acesta se prezinta sub forma unui tabel cu 2 coloane: in stanga activul si in dreapta pasivul. Bilantul contabil are functii de generalizare a datelor din contabilitate, de analiza a activitatii economico-financiare a unei firme, de previziune. Datele inregistrate in contabilitate, in concordanta cu inventarul, trebuie sa corespunda cu datele din bilantul contabil. Intocmirea acestuia se realizeaza respectand normele emise de ministerul finantelor, si legea contabilitatii, care reglementeaza intocmirea, verificarea si certificarea. Certificarea bilantului contabil, conform prevederilor legii, poate fi facuta de catre o firma de contabilitate, in baza unui contract, de catre un expert contabil (CECCAR – Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor autorizati din Romania), sau de catre o persoana cu studii superioare in domeniul economic, in baza unui contract de munca. Eventualele erori descoperite in contabilitate, dupa depunerea bilantului contabil, vor fi corectate in anul in care au fost descoperite, situatile financiare nemaiputand fi modificate dupa depunere.
Bilantul contabil poate fi descarcat de pe siteul ministerului de finante (sub forma unui formular pdf inteligent).
In cazul inchiderii definitive a unei societati se va realiza bilantul de inchidere. Acesta se va intocmi la data la care se doreste radierea societatii, folosindu-se in acest scop ultimul program pus la dispozitie de ministerul finantelor. Pentru acest lucru trebuie sa apelati la serviciile unui expert contabil. In unele cazuri sunt necesare si serviciile unui lichidator (daca firma are mai multi asociati). Pe langa bilantul de inchidere veti mai avea nevoie de certificatul fiscal si hotararea AGA privind repartizarea activului societatii. Bilantul de lichidare trebuie sa aiba soldurile 0, pierderea fiind asumata de catre asociati (daca exista pierdere), sau se calculeaza impozitul pe dividende, si se achita asociatilor dividendele (daca exista profit). Pentru a avea soldurile pe 0 trebuie sa se achite furnizorii, incaseze clientii, vandute activele daca exista, se colecteaza TVA si se vireaza, se solicita rambursarea TVA-ului (daca este cazul), in caz contrar sumele trecandu-se pe venituri sau cheltuieli. Pentru reflectarea in contabilitate a operatiunilor de dizolvare si lichidare a societatilor comerciale puteti consulta OMF 1376/2004 publicat in MO 1012/03.11.2004. Nedepunerea de catre o firma a situatiilor financiare la termen se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 4500 de lei, dupa caz, in functie de perioada de intarziere, conform prevederilor legale in vigoare.
Incepand cu 1.01.2011 bilantul contabil se va depune numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Termenul de depunere a situatiilor financiare este de 150 de zile pentru firme, companii nationale, regii autonome, si 120 de zile pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din legea contabilitatii.


