TEME pentru LUCRĂRI DE DISERTAŢIE
AN UNIVERSITAR 2016-2017
1. Informaţiile degajate de situaţiile financiare anuale şi utilizatorii acestora
2. Aspecte teoretice şi practice privind organizarea contabilităţii fondurilor europene
3. Analiza comparativă a implicaţiilor fiscale şi contabile generate de activitatea firmelor
plătitoare de tva vs neplătitoare de TVA
4. Considerente privind evaziunea fiscală
5. Aspecte particulare privind drepturile angajaţilor în legătură cu munca prestată
6. Indicatori furnizaţi de situaţiile finaciare anuale înainte şi după contarea la bursa de valori.
studiul compartaiv la SC ... SA
7. Raport de expertiză contabilă – stabilirea valorii prejudiciului creat de gestionarul x
8. Furnizarea informaţiilor financiare suplimentare prin intermediul raportărilor de mediu
9. TVA-ul. Aspecte fiscale şi contabile
10. Alternative de finanţare în sectorul agricol – leasing financiar vs credit pentru investiţii
11. Evaluarea unei proprietăţi imobiliare. studiu de caz: SC ….
12. Particularităţi privind situaţiile financiare ale societăţilor cu activitate de comerţ
13. Perfecţionarea situaţiilor financiare ale sc agraria nord srl în vederea cotării la BVB
14. Informaţia contabilă şi piaţa de capital
15. Aspecte privind tratamentul contabil şi fiscal al fondului comercial
16. Organizarea contabilităţii de gestiune la SC ……
17. Controlul financiar intern la şcoala gimnazială ......
18. Dinamica pieţei muncii şi a sistemului de salarizare în ţările din UE
19. Aspecte contabile şi fiscale privind evaziunea fiscală în România şi Cehia
20. Calculul şi analiza costului de producţie în domeniul agricol. Studiu de caz pe ferma SRL
21. IFRS 15 – dificultăţi şi efecte posibile ale implementării
22. Implicaţiile aplicării IFRS 13 asupra situaţiilor financiare ale instituţiilor bancare. studiu
de caz: banca transilvania sa
23. Studiu privind impozitarea profitului la SC ......
24. Elaborarea unui model standard al unui raport de responsabilitate socială pentru
microîntreprinderile din România
25. Standardul IAS 1 – prezentarea situaţiilor financiare
26. Cercetarea empirică privind analiza performanţei societăţilor din domeniul industriei şi
construcţiilor cotate la BVB
27. Valoarea justă
28. Factoringul – metodă de finanţare a agenţilor economici
29. Tratamentul contabil şi fiscal al amortizării imobilizărilor corporale. Studii de caz
30. Analiza avantajului competitiv pe baza situaţiilor financiare ale companiilor din industria
farmaceutică
31. Temele nu sunt limitative. puteti propune şi alte teme ce prezintă interes pentru
dumneavoastră.
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