Modificări aduse la VIDEO-BOOK 2010 faţă de VIDEO-BOOK 2009:
VIDEO-BOOK-ul din 2010 a suferit câteva mici modificări, din următoarele 3 motive:
1. începând cu data de 01.01.2010 s-a schimbat legislaţia contabilă, prin înlocuirea
OMFP 1752/2005 cu OMFP 3055/2009, fapt care a generat câteva mici modificări;
2. în unele locuri am făcut câteva mici modificări de text, pentru îmbunătăţirea conţinutului
textului;
3. în alte locuri am adăugat câte ceva în plus la text, deasemenea pentru îmbunătăţirea
conţinutului textului.
Ȋn VIDEO-BOOK-ul din 2010:
 Textul modificat l-am marcat cu galben, astfel: text.
 Textul adăugat în plus l-am marcat cu turcoaz, astfel: text.
Explicaţiile din VIDEO-LECŢII-le de pe site-ul www.bazelecontabilitatii.ro se referă la
VIDEO-BOOK-ul din 2009 !!!
VIDEO-BOOK-ul din 2010 a rămas în proporţie de 99% neschimbat faţă de VIDEOBOOK-ul din 2009, singurele diferenţe de text fiind cele apărute acolo unde textul este marcat cu
galben sau cu turcoaz.
Ȋn orice caz, niciuna din schimbările sau modificările apărute la VIDEO-BOOK 2010 nu
schimbă cu absolut nimic înţelegerera noţiunilor de contabilitate explicate în VIDEO-BOOK 2009.
Scurte COMENTARTII cu privire la toate modificările apărute în VIDEO-BOOK 2010
faţă de VIDEO-BOOK 2009:
 la pag. 5:
Am mai adăugat şi o a treia posibilă denumire a ecuaţiei fundamentale a contabilităţii A = P,
şi anume aceea de ecuaţia patrimonială.
 la pag. 6:
Am modificat puţin prezentarea noţiunilor de persoane fizice şi persoane juridice.
Am adăugat o mică completare cu privire la cum gândim în contabilitate.
 la pag. 7:
Am adăugat o mică completare la titlul schemei.
 la pag. 8:
Am adăugat o scurtă explicaţie, cu privire la structura conturilor de Activ şi Pasiv din legislaţia
românească în vigoare.
 la pag. 10:
Am adăugat câteva mici completări.
 la pag. 11:
Am adăugat o mică completare la titlul schemei.

 la pag. 17:
Am adăugat o mică explicitare a noţiunii de cont ascuns, şi anume aceea de cont subînţeles.
 la pag. 39:
Am adăugat o mică completare, aferentă noţiunii de datorii externe.
 la pag. 40:
Am adăugat o mică completare explicativă.
 la pag. 41:
Am adăugat o mică completare explicativă.
Am modificat conţinutul exerciţiului privind subvenţiile pentru investiţii ca urmare a schimbării
legislaţiei contabile începând cu data de 1.01.2010. Astfel, ca urmare a schimbării legislaţiei
contabile, s-a schimbat codul contului Subvenţii pentru investiţii, transformându-se din codul
131 în codul 475. Acest lucru a determinat trecerea contului Subvenţii pentru investiţii din
Clasa 1 – Conturi de CAPITALURI, în Clasa 4 – Conturi de TERŢI. Ȋnţelesul contului Subvenţii
pentru investiţii a rămas acelaşi, cu specificaţia doar că a fost trecut de la o clasă de conturi la alta.
 la pag. 44:
Având în vedere că la mijlocul anului 2010 cota de TVA s-a schimbat de la 19% la 24%,
am marcat TVA 19% doar pentru a atrage atenţia cititorilor că s-a scimbat cota de TVA.
Ȋn schimb, logica înţelesului mecanismului de funcţionare a TVA-ului a rămas aceeaşi.
 la pag. 47:
Am adăugat două mici completări explicative.
Am modificat puţin explicaţiile celor două Excepţii.
 la pag. 48:
Am adăugat o mică completare explicativă.
 la pag. 50:
Am adăugat o mică completare explicativă.
 la pag. 52:
Am modificat denumirea contului 711, ca urmare a scimbărilor legislative apărute de la 1.01.2010.
Astfel, contul 711 nu se mai numeşte Variţia stocurilor, ci se numeşte acum Venituri aferente
costurilor stodurilor de produse.
Am adăugat o mică completare explicativă.
 la pag. 53:
Am modificat denumirea contului 711.
 la pag. 56:
Am modificat denumirea contului 711.
 la pag. 57:
Am modificat denumirea contului 711 şi am modificat puţin şi conţinutul Observaţiei.
 la pag. 65:
Am adăugat o mică completare la titlu.

 la pag. 70, 71 şi 72:
Am modificat numerotarea operaţiilor economice.
 la pag. 82:
Am adăugat două mici completări explicative.
 la pag. 85, 86:
Prin marcarea cu scris mov a conturilor de Cheltuieli şi a contului Conturi la bănci în lei, am
arătat că în general şi în mod normal, orice ieşire de bani din firmă se va evidenţia într-un cont de
cheltuieli, mai devreme sau mai târziu.
 la pag. 87:
Prin marcarea cu scris mov a contului de Venituri şi a contului Conturi la bănci în lei, am arătat că
în general şi în mod normal, orice intrare de bani în firmă se va evidenţia într-un cont de venituri,
mai devreme sau mai târziu.
 la pag. 87:
Am adăugat în plus la VIDEO-BOOK 2010 şi o nouă pagină de text, care să cuprindă un Exerciţiu
şi câteva Observaţii cu privire la vânzări (prestări) de servicii., iar asta ca o completare a faptului
că în VIDEO-BOOK 2009 prezentasem doar cumpărări de servicii.

Deci, ȊN CONCLUZIE:
 VIDEO-LECŢII-le de pe site-ul www.bazelecontabilitatii.ro se învaţă după
VIDEO-BOOK-ul din 2009 !!!
 Rolul VIDEO-BOOK-ului din 2010 este acela de a vă pune la curent, în principal, cu
micile modificări legislative care au apărut pe parcurs !!!

