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Functiunea conturilor clasa 7 

conform plan de conturi ianuarie 2010 

Functiunea conturilor clasa 7 conform plan de conturi ianuarie 2010 

 CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI" 

 

    Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte urmatoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri neta", 71 

"Venituri aferente costului productiei in curs de executie", 72 "Venituri din productia de 

imobilizari", 74 "Venituri din subventii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 

"Venituri financiare", 77 "Venituri extraordinare" si 78 "Venituri din provizioane si ajustari 

pentru depreciere sau pierdere de valoare". 

    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu functie de pasiv. Fac exceptie 

conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are functie de activ, si cele din grupa 71 

"Venituri aferente costului productiei in curs de executie", care sunt bifunctionale. 

    Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, in cursul perioadei, cu veniturile 

realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. 

    La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere 

(121). 

 

    GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETA" 

 

    Din grupa 70 "Cifra de afaceri neta" fac parte: 

 

    Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor. 

    In creditul contului 701 "Venituri din vanzarea produselor finite" se inregistreaza: 

    - pretul de vanzare al produselor finite, vandute clientilor (411); 

    - pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor. 

    In creditul contului 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor" se inregistreaza: 

    - pretul de vanzare al semifabricatelor, vandute clientilor (411); 

    - pretul de vanzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 
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    Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale. 

    In creditul contului 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale" se inregistreaza: 

    - pretul de vanzare al produselor reziduale, vandute clientilor (411); 

    - pretul de vanzare al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 704 "Venituri din servicii prestate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din servicii prestate. 

    In creditul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se inregistreaza: 

    - tarifele serviciilor prestate, facturate clientilor (411); 

    - tarifele serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472); 

    - tarifele serviciilor prestate, incasate in numerar (531); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari. 

    In creditul contului 705 "Venituri din studii si cercetari" se inregistreaza: 

    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411); 

    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare inregistrate in avans, aferente perioadei 

curente sau exercitiului in curs (472); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii. 

    In creditul contului 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii" se inregistreaza: 

    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre 

concesionari, locatari, chiriasi (411); 

    - valori primite de la terti privind locatii de gestiune, licente, brevete si alte drepturi similare 

(461); 

    - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor pentru care nu 

s-au intocmit facturi (418); 

    - sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale entitatii (428); 

    - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472); 
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    - sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor cuvenite pentru concesiuni, a locatiilor 

de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi 

similare (512, 531); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor. 

    In creditul contului 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" se inregistreaza: 

    - pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (411); 

    - pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 708 "Venituri din activitati diverse" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: 

comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului 

unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu 

tertii. 

    In creditul contului 708 "Venituri din activitati diverse" se inregistreaza: 

    - sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (411); 

    - sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (418); 

    - sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care se fac 

venituri ale entitatii (428); 

    - sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitati diverse (512, 531); 

    - venituri inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472); 

    - valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, nerestituite de clienti (419); 

    - sume cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de servicii catre entitati afiliate si entitati 

legate prin interese de participare (451, 453). 

 

    Contul 709 "Reduceri comerciale acordate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii, 

indiferent de perioada la care se refera. 

    In debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se inregistreaza : 

    - valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii (411). 

 

    GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE 

EXECUTIE" 
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    Din grupa 71 "Venituri aferente costului productiei in curs de executie" fac parte: 

 

    Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al produselor stocate, precum si 

variatia acestuia. 

    In creditul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se inregistreaza: 

    - la sfarsitul perioadei, costul produselor in curs de executie (331); 

    - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si 

produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, constatate plus la inventar, precum si 

diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (341, 345, 346, 348); 

    - costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie 

proprie, diferentele de pret aferente, precum si sporurile de greutate si plusurile de inventar (361, 

368). 

    In debitul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se inregistreaza: 

    - reluarea produselor in curs de executie, la inceputul perioadei (331); 

    - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor 

reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele 

de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368). 

 

    Contul 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al serviciilor in curs de executie, 

precum si variatia acestuia. 

    In creditul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie" se 

inregistreaza: 

    - la sfarsitul perioadei, costul serviciilor in curs de executie (332); 

    In debitul contului 712 "Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie" se 

inregistreaza: 

    - reluarea serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (332). 

 

    GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI" 

 

    Din grupa 72 "Venituri din productia de imobilizari" fac parte: 

 

    Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale. 

    In creditul contului 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale" se inregistreaza: 

    - valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 208, 233). 

 

    Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale. 
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    In creditul contului 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale" se inregistreaza: 

    - costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231); 

    - costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al 

investitiilor efectuate la cele existente (231). 

 

    GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE" 

 

    Din grupa 74 "Venituri din subventii de exploatare" face parte: 

 

    Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor cuvenite entitatii in schimbul respectarii 

anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. 

    In creditul contului 741 "Venituri din subventii de exploatare" se inregistreaza: 

    - subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite (512, 445); 

    - subventii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amanate (472). 

 

    GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE" 

 

    Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte: 

 

    Contul 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii 

diversi. 

    In creditul contului 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se inregistreaza: 

    - veniturile din creantele reactivate (411, 461, 451, 453). 

 

    Contul 758 "Alte venituri din exploatare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele 

nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare. 

    In creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se inregistreaza: 

    - sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri 

nejustificate (428); 

    - valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate, imputate tertilor (461); 

    - valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate de terti (411, 451, 453, 461, 418); 

    - cota-parte a subventiilor pentru investitii trecuta la venituri, corespunzator amortizarii 

inregistrate (475); 

    - bunurile sau valorile primite gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531); 

    - bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303); 

    - drepturi de personal neridicate, prescrise, potrivit legii (426); 

    - sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448); 
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    - pretul de vanzare al imobilizarilor necorporale si corporale cedate (451, 453, 461); 

    - diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii cu marfuri la capitalul 

altor entitati si valoarea marfurilor care fac obiectul participatiei (261, 263, 265); 

    - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii fata de furnizori, 

creditori diversi, actionari/asociati (401, 404, 462, 455, 457 si alte conturi in care urmeaza sa se 

evidentieze sumele respective); 

    - sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii, reprezentand datorii privind asigurarile 

sociale, ajutorul de somaj, impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adaugata, alte impozite, 

taxe si varsaminte asimilate, fonduri speciale, dividende de platit si alte datorii cu bugetul 

statului (431, 437, 441, 4423, 446, 447, 448, 444, 438). 

 

    GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE" 

 

    Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte: 

 

    Contul 761 "Venituri din imobilizari financiare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de 

participare, interese de participare). 

    In creditul contului 761 "Venituri din titluri imobilizate" se inregistreaza: 

    - dividendele de incasat/incasate, aferente titlurilor imobilizate (451, 453, 461, 512); 

    - valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a majorarii capitalului social al entitatii la 

care se detin participatii, prin incorporarea profitului (261, 263, 265); 

    - partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in exercitiul curent de intreprinderea 

asociata, cu ocazia consolidarii prin punere in echivalenta a participatiei detinute de investitor in 

intreprinderea asociata (264). 

 

    Contul 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din investitii financiare pe termen scurt. 

    In creditul contului 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt" se inregistreaza: 

    - dividendele de incasat/incasate, aferente investitiilor financiare pe termen scurt (451, 461, 

512). 

 

    Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. 

    In creditul contului 763 "Venituri din creante imobilizate" se inregistreaza: 

    - dobanda aferenta creantelor imobilizate (267, 512). 

 

    Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor rezultate din vanzarea investitiilor 

financiare. 
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    In creditul contului 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se inregistreaza: 

    - pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 453, 461); 

    - castigul rezultat din vanzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare 

decat valoarea contabila (461, 512, 531); 

    - diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul 

altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut 

obiectul participatiei, cu ocazia cedarii participatiilor respective (1068). 

 

    Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar. 

    In creditul contului 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se inregistreaza: 

    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531); 

    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta, inregistrate 

la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234, 267, 409, 411, 413, 418, 

451, 453, 456, 461); 

    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta si 

evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (161, 162, 166, 

167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 408, 419, 451, 453, 455, 462, 509); 

    - diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta, 

existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a depozitelor si a altor valori de trezorerie 

in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (512, 531, 267, 

508, 541, 542); 

    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la cedarea unei participatii intr-o entitate 

straina care a fost cuprinsa in consolidare (107); 

    - diferentele favorabile de curs valutar inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate, 

aferente unui element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate 

straina (106). 

 

    Contul 766 "Venituri din dobanzi" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru 

disponibilitatile din conturile bancare, pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe 

credit. 

    In creditul contului 766 "Venituri din dobanzi" se inregistreaza: 

    - dobanzile aferente creantelor imobilizate (267, 512); 

    - dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate entitatilor afiliate si entitatilor legate 

prin interese de participare (451, 453); 

    - dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461); 

    - dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512); 

    - dobanzi de primit aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518); 

    - dobanda cuvenita pentru ratele de leasing financiar la locator (411); 
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    - valoarea dobanzilor inregistrate pe venituri, pentru operatiunile de vanzare cu plata in rate 

(472). 

 

    Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si 

alti creditori. 

    In creditul contului 767 "Venituri din sconturi obtinute" se inregistreaza: 

    - valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512). 

 

    Contul 768 "Alte venituri financiare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in 

celelalte conturi din aceasta grupa. 

 

    Contul 768 "Alte venituri financiare" functioneaza similar celorlalte conturi din grupa 76 

"Venituri financiare". 

    In creditul contului 768 "Alte venituri financiare" se inregistreaza: 

    - diferentele favorabile aferente furnizorilor si creditorilor cu decontare in functie de cursul 

unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului 

financiar, sau cu ocazia decontarii lor (401, 404, 408, 419, 462); 

    - diferentele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate in lei, a caror 

decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, 

respectiv la inchiderea exercitiului financiar (167); 

    - diferentele favorabile aferente clientilor si debitorilor, a caror decontare se face in functie de 

cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea 

exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (411, 418, 409, 461, 512); 

    - diferentele favorabile aferente creantelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, 

exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea 

acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (232, 234); 

    - diferente favorabile aferente datoriilor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin 

interese de participare, cu decontare in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea 

acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor 

(451, 453); 

    - diferentele favorabile aferente creantelor fata de entitatile afiliate si entitatile legate prin 

interese de participare, precum si a creantelor imobilizate, a caror decontare se face in functie de 

cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea 

exercitiului financiar, sau cu ocazia decontarii lor (451, 453, 267, 512); 

    - diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare 

pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (501, 506). 

 

    GRUPA 77 "VENITURI EXTRAORDINARE" 
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    Din grupa 77 "Venituri extraordinare" face parte: 

 

    Contul 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensatiile primite 

pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare. 

    In creditul contului 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele 

asimilate" se inregistreaza: 

    - sumele primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de entitate, ca 

urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare (512, 445). 

 

    GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE 

SAU PIERDERE DE VALOARE" 

 

    Din grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare" 

fac parte: 

    Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de 

exploatare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea 

provizioanelor, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, a 

activelor circulante, precum si a veniturilor corespunzatoare fondului comercial negativ, 

inregistrate in situatiile financiare anuale consolidate. 

    In creditul contului 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind 

activitatea de exploatare" se inregistreaza: 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor (151); 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor 

(290, 291, 293); 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si 

productiei in curs de executie (391 la 398); 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti 

(491, 496); 

    - cota-parte din fondul comercial negativ, transferata la venituri in situatiile financiare anuale 

consolidate (2075). 

    Contul 786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare" 

    Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de 

valoare. 

    In creditul contului 786 "Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare" se 

inregistreaza: 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a 

imobilizarilor financiare (296); 
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    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - 

decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (495); 

    - sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a 

conturilor de trezorerie (591, 595, 596, 598). 


