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LECÞIA 1 : Bilanþul contabil ( 2 ore)
1. Definiþia bilanþului.
2. Inventarul ºi bilanþul.
3. Cerinþele formale obligatorii ale bilanþului.

Conþinutul:
Bilanþul � o dare de seamã scrisã asupra activului ºi pasivului unei
societãþi redactatã potrivit unor norme specifice la o data precisã, adicã
bunurile mobile ºi imobile aflate în proprietatea unei societãþi, sumele
de bani pe care le datoreazã ºi sumele de bani care îi sunt datorate.
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Inventarul � este o listã a componentelor
activului ºi pasivului unei societãþi
consemnate în unitãþi monetare ºi în
naturã.
Inventarul se efectueazã:
- înaintea începerii exerciþiului financiar
- la încheierea anului financiar
- la schimbarea proprietarului
- la lichidare

Inventarul este precedat de întocmirea listei detaliate a componentelor
existente ale activului ºi pasivului ºi a valorii estimate a
acestora,devenind astfel baza bilanþului contabil. În societãþile care
au contabilitate completã conturile care prezintã cifra de afaceri ºi
bilanþul au rolul de inventar.
Bilanþul conþine:
- numele societãþii
- data de depunere a bilanþului
- lista activelor ºi pasivelor ºi valoarea acestora
- total activ ºi toal pasiv(expresia valoricã a acestora)
- data completãrii bilanþului ºi semnãturile persoanelor responsabile
  de situaþia financiarã a societãþii

Exerciþii:
1.Aveþi 15 000 EUR ºi doriþi sã vã deschideþi un
magazin. Odatã îndeplinite formalitãþile înfiinþãrii
afacerii dumneavoastrã, deschideþi un cont curent la
bancã ºi vã depuneþi toþi banii în acesta(etapa I).
Cumpãraþi tot ceea ce este necesar pentru magazin

(mobilier, registru de casã, etc.), pentru care achitaþi 8 000 EUR
(proprietarul spaþiului vã este prieten ºi vã permite sã platiþi chiria
peste ºase luni) (etapa II). La înþelegere cu furnizorul veþi plãti pentru
prima livrare de marfã, în valoare de 5 000 EUR, peste o lunã(etapa
III).
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Se cere:
1.Sã se întocmeascã inventarii la finalul fiecãrei etape, iar apoi sã se
pregãteascã un bilanþ pentru fiecare etapã. In ce fel diferã acestea?

2.Pe baza datelor din exerciþiul anterior imaginaþi-vã etapele urmatoare
ale afacerii dumneavoastrã, apoi încercaþi sã stabiliþi în ce fel va fi
influenþat activul ºi respectiv pasivul societãþii.

LECÞIA 2: Operaþii economice(2ore)
1. Definiþia operaþiilor.
2. Tipuri de operaþii ºi influenþa lor asupra bilanþului.
3. Operaþii generatoare de rezultate.

Conþinut:
Operaþia economicã  � este o activitate a unei societãþi care trebuie
evidenþiatã in registrele contabile ale societãþii pentru cã afecteazã activul
ºi pasivul acesteia, inclusiv rezultatele sale financiare(de exemplu,
achiziþionarea ºi stocarea de materiale, transferul de materiale din depozit
în unitatea de producþie).

Tipuri de operaþii:

a) operaþii permutative debitoare  (de exemplu, achiziþionarea de
materiale cu plata în numerar ºi introducerea lor în stoc) � aceste operaþii
modificã doar  activul, totalul bilanþului rãmînînd neschimbat.
b) operaþii permutative creditoare(de exemplu, o datorie a fost platitã
cu bani provenind dintr-un împrumut bancar) � acest tip de operaþii
modifica doar pasivul, totalul bilanþul rãmînînd neschimbat.
c) operaþii modificatoare debit-credit de creºtere( de exemplu, s-a
achiziþionat un PC care va fi plãtit la o datã ulterioarã) � aceste operaþii
determinã modificãri în ambele pãrþi ale bilanþului� atît în activ cît ºi în
pasiv, iar totalul bilanþului creºte cu suma reprezentînd valoarea operaþiei.
d) operaþii modificatoare debit-credit de descreºtere(de exemplu, o
datorie cãtre un furnizor a fost plãtitã prin virament din contul curent al
societãþii) � asemenea operaþii aduc modificãri atît în activ cît ºi în pasiv,
iar bilanþul se diminueazã cu suma reprezentînd valoarea operaþiei.
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Operaþii generatoare de rezultate � aceste
operaþii genereazã fie costuri ºi pierderi (avînd
drept consecinþa reducerea patrimoniului
societãþii) fie venituri ºi profit (ºi, în consecinþã,
produc o creºtere a patrimoniului societãþii) �
de exemplu au fost scoase din stoc materiale
necesare producþiei sau produsele finite au fost
vîndute la un preþ superior costurilor de producþie
a acestora.

Exerciþii:

1. Pe baza informaþiilor de mai jos, încercaþi sã arãtaþi care din
componentele activului ºi pasivului se vor modifica ºi dacã aceste
modificãri vor afecta bilanþul:

1. S-au achiziþionat cu plata în numerar materii prime ºi materiale
necesare producþiei
2. S-au folosit bani din unul din conturile societãþii pentru plãþi cãtre
furnizori
3. S-a obþinut un împrumut bancar
4. S-au avansat bani unui angajat pentru achiziþionarea de materiale
consumabile pentru birouri
5. S-au retras bani din contul curent pentru a fi folosiþi ca bani în
casierie
6. S-a achiziþionat un PC, plata urmînd a se efectua la termen
7. S-a încheiat un contract cu o firmã de construcþii pentru
executarea unor lucrãri de renovare la birourile societãþii
8. S-a efectuat plata unei rate la un împrumut
9. S-au achiziþionat soft-uri cu plata în numerar
10. Un angajat a înapoiat o sumã de bani primitã ca avans.
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2.  Mai multe operaþii ale unei companii au fost
consemnate în felul urmator:

Se cere:
1. Sã se descrie operaþiile a cãror înregistrãri în cont corespund celor
din tabel.
2. Sã se specifice tipurile de operaþii ºi influenþa acestora asupra bilanþului.

LECÞIA 3: Conturi contabile � funcþionarea
conturilor contabile(3 ore).
1. Definiþia  contului
2. Forme de conturi
3. Elementele de bazã ale contului
4. Tipuri de conturi
5. Evidenþierea operaþiilor în conturi

Conþinut:

Contul � instrumentul de bazã în contabilitate utilizat pentru înregistrarea
unei operaþii.
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Forma contului: � cu o parte/laturã (forma unilateralã)
                        � cu douã parþi/laturi (formã bilateralã)
Elementele de bazã: titlul ºi/sau numãrul contului

- natura operaþiei
- valoarea operaþiei

Pentru a servi scopurilor didactice folosim în mod normal contul cu
douã laturi (numit cont în T datoritã formei sale)

                                              Titlul contului

                              latura/coloana        latura/coloana
                                            stîngã        dreaptã

Latura din stînga se numeºte Debit (prescurtat Db)
Latura din dreapta se numeºte Credit (Cr)

Dacã o operaþie este înregistratã în partea
din stînga, atunci contul este debitor.
Înscrierea unei operaþii în partea din dreapta
semnificã creditarea unui cont.
Toate operaþiile înregistrate într-un cont ne
dau valoarea contului.
Diferenþa dintre valoarea din partea Db ºi

valoarea din partea Cr a unui cont se numeºte soldul contului, respectiv:
- sold debitor (total sume Db > total sume Cr)
- sold  creditor (total sume Cr> total sume Db )

Tipuri de conturi (clasificate în funcþie de natura operaþiilor înregistrate)
a) de bilanþ: activ, pasiv
b) în afara bilanþului: venituri, costuri, pierderi, decontãri

Funcþionarea conturilor de activ:
   - latura Db este cea care sporeºte valoarea unui anume element/post din
activ (pe aceastã laturã se înregistreazã starea iniþialã/existentul iniþial a
unui anumit element din activ)
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- latura Cr este aceea care diminueazã valoarea unui anumit element/
post din activ
- dacã existã sold, acesta nu poate fi decît debitor(Db)

Funcþionarea conturilor  de pasiv:
- latura Db este cea care diminueazã valoarea unui anumit element/
post din pasiv
- latura Cr este cea care sporeºte valoarea unui anumit element/post
din pasiv(pe aceastã laturã se înregistreazã starea iniþialã/existentul
iniþial a unui anumit element/post din pasiv)
- dacã existã sold, acesta nu poate fi decît creditor(Cr)

Operaþiile sunt înregistrate în conturi bazate pe principiul
contabilitãþii în partidã dublã , potrivit cãruia fiecare operaþie
trebuie introdusã în douã conturi, pe cele douã laturi opuse ale
acestor conturi, intrarea avînd aceeaºi valoare(valoarea operaþiei).
Acest principiu se referã la aºa-numitele înregistrãri /intrãri
contabile simple. Dacã intrãrile sunt complexe se poate debita un
cont ºi credita mai multe dar, în fiecare caz, suma totalã a intrãrilor
pe latura Cr ºi pe cea Db a conturilor este aceeaºi.

Exerciþii:

1. Identificaþi conturile de activ ºi de pasiv din lista urmatoare:
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2. a)  Deschideþi un cont cu titlul �Materiale� ºi
 stabiliþi valoarea materialelor ºtiind cã:
    - valoarea iniþialã a materialelor la începutul perioadei
era de 500,-
    - s-a înregistrat o creºtere în acest cont ,în aceastã
perioadã, pînã la valoarea de 400,-
    - s-a înregistrat o descreºtere în acest cont, în aceastã
perioadã, pînã la valoarea de 300,-

b) Deschideþi un cont cu titlul �Conturi bancare� ºi stabiliþi suma datoratã
bancii la sfîrºitul perioadei pe baza urmatoarelor informaþii:
    - la începutul perioadei valoarea împrumuturilor bancare ale societãþii
X era de 10 000 EUR
    - în aceastã perioadã societatea a returnat suma de 5 000 EUR din
împrumut
     - în aceeaºi perioadã societatea a contractat un nou împrumut de
20 000 EUR

3. Ce operaþii implicã aceste modificãri în activ ºi în
pasiv ?
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4. ELPO srl, o societate productivã, a întocmit un
bilanþ contabil pentru data de 1 ianuarie 2003:

În ianuarie, au fost efectuate urmãtoarele operaþii:
 1. S-au virat bani pentru plata unei datorii cãtre un furnizor 1500,-
 2. S-au retras bani în numerar din contul curent al societãþii ºi au fost
introduºi în casã  1000,-
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 3. Un angajat a primit un avans în numerar pentru achiziþionarea de
materiale 850,-
 4. S-a achitat o ratã la un împrumut cu bani dintr-un cont bancar
    450,-
 5. Angajatul a prezentat chitanþe referitoare la avans:
   � valoarea materialelor achiziþionate 800,-
    � suma reintrodusã în casã  500,-
6. O parte din profit a fost desemnatã sã formeze capital excedentar
    2000,-

Se cere:
 1. Sã se deschidã conturi cu bilanþuri iniþiale.
 2. Sã se înregistreze operaþiile din luna ianuarie.
 3. Sã se întocmeascã bilanþul pentru data de 31.01. 2003.

LECÞIA 4: Principiile defalcãrii/descompunerii
conturilor � descompunerea orizontalã(3 ore).
1. Înregistrarea detaliatã.
2. Regulile descompunerii orizontale.
3. Funcþionarea conturilor analitice � înregistrarea
rulajelor ºi soldurilor conturilor sintetice .

Conþinut:
Tipul ºi anvergura unei societãþi vor determina alegerea soluþiilor
contabile.( Un act legal adecvat permite unei societãþi sã opteze pentru
soluþiile care rãspund cel mai bine nevoilor sale). Pentru a se realiza
nivelul dorit de detaliere, conturile pot fi descompuse sau sintetizate.

n Descompunerea orizontalã a conturilor � înregistrarea unui
anumit element in locul unui cont existent sau a douã sau
mai multe conturi detaliate/analitice (intrãrile în coloana/latura
Db ºi Cr din contul descopus sunt evidenþiate pentru a se
obþine o informare mai detaliatã asupra elementului
respectiv).
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n Descompunerea verticalã a conturilor � transferarea unor date
de pe o laturã/coloanã într-un cont creat prin descompunere.

n Sintetizarea conturilor � creerea unui singur cont în locul a
douã sau mai multe conturi, cont care înregistreazã aceleaºi
date ca ºi conturile originale luate împreunã.

Ad.1.

În locul unui cont care ar putea fi denumit � Disponibil în casã ºi bancã�
se pot deschide alte conturi precum “Numerar”, “Cont curent”, “Alte
surse financiare” (sau mai în detaliu: “Cecuri externe/acreditive ”,
“Cecuri”), “Alte bunuri în bani”. În locul unui cont “Stocuri” se pot
deschide mai multe conturi ca, de exemplu, “Materiale”, “Subansamble”,
“Produse finite”, “Produse”.

Ad.2.

Contului GL/sintetic �Materiale� se pot adãuga mai multe conturi
detaliate(analitice) conform tipului de material ºi rolului sãu în procesul
de producþie, de exemplu: �Materii prime�, �Materiale suplimentare�,
�Piese de rezervã�, �Consumabile�. Conturi precum �Creanþe clienþi�
ºi �Datorii la furnizori� pot avea conturi detaliate pentru fiecare con-
tractant.
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Un exemplu de total sume ºi sold pentru contul �Mãrfuri�:

Suma reprezentînd rulajul debitor care rezultã din compararea rulajului
ºi soldului conturilor analitice trebuie sã corespundã totalului rulajului
debitor al contului GL/sintetic pe care a fost efectuatã detalierea.
Suma reprezentînd rulajul creditor care rezultã din compararea rulajului
ºi soldului conturilor analitice trebuie sã corespundã totalului rulajului
contului GL/sintetic pe care a fost efectuatã detalierea.
Suma reprezentînd soldurile debitoare(creditoare) ale conturilor analitice trebuie
sã corespundã soldurilor debitoare(creditoare) ale contului GL/sintetic.

Exerciþii:

1. Încercaþi sã elaboraþi conturi GL(generale/sintetice) ºi conturi analitice pentru o
societate de producþie care posedã utilaje, spaþiu de producþie, mijloace de transport
proprii,PC-uri în departamentul de management, soft-uri, fonduri.Societatea doreºte
sã fabrice trei produse: A, B, C din douã tipuri de materii prime P ºi R ºi dintr-un
semifabricat. Societatea intenþioneazã sã achiziþioneze aceste materiale de la patru
furnizori 1 , 2 , 3 ºi 4, avînd 3 cumpãratori pentru produsele sale � X, Y, Z. Societatea
este un s.r.l.

2. Pregãtiþi pentru societatea de la punctul 1 un bilanþ contabil final presupunînd
cã, în urma operaþiilor din cursul unui an, societatea a obþinut un profit de 2 000
EUR, soldul este de 20 000 EUR, iar 80% din mijloacele fixe sunt finanþate
din capital. Existã stoc excedentar în depozitul de materiale ºi produse finite.
Societatea are bani atît în numerar cît ºi în conturi bancare.
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LECÞIA  5: Sintetizarea conturilor.(4 ore)
1. Sintetizarea conturilor similare.
2. Sintetizarea conturilor opuse.
3. Funcþionarea conturilor de decontãri

Conþinut:

Ad. 1.
Sintetizarea conturilor semnificã faptul cã o societate poate funcþiona
fãrã conturi analitice/detaliate ºi opteazã pentru conturi generale/
sintetice. Ea poate, prin urmare, sã unifice mai multe conturi similare
� în locul  unor conturi separate precum �Materii prime”, “Materiale
suplimentare”, “Consumabile” se poate deschide un singur cont
“Materiale”.
Ad. 2.
Un exemplu tipic de sintetizare a unor conturi opuse este unificarea
conturilor �Obligaþii� ºi �Creanþe�, rezultînd un cont de �Decontãri
cu terþi�.

ad. a)  Rezultatul sintetizãrii conturilor de obligaþii ºi
creanþe pentru un singur cotractant este un cont care
înregistreazã obligaþiile ºi creanþele privitoare la acest
contractant. Acest cont poate fi închis printr-un singur
sold (comparîndu-se rulajul), astfel obþinîndu-se un sur-
plus la creanþe faþã de obligaþii sau la obligaþii faþã de
creanþe (adicã o compensare a datoriilor mutuale).
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Un exemplu de cont sintetizat net este contul �Cont curent� pentru
înregistrarea operaþiilor bancare derulate la o bancã. Fondurile societãþii
sunt înregistrate pe latura Db iar orice retrageri vor fi evidenþiate pe
latura Cr. Datoriile societãþii faþã de bancã, rezultate dintr-un împrumut
de la banca respectivã sunt înregistrate pe latura Cr (în mod similar,
plãþile ratelor la împrumut vor fi înregistrate pe latura Db). Contul �Cont
curent� poate evidenþia la sfîrºitul perioadei de raportare un sold Db
(informînd asupra fondurilor deþinute � cont debitor) sau un sold Cr
(informînd asupra datoriei faþã de bancã � cont creditor).

Exemple de operaþii într-un cont sintetic �Conturi curente� în care o
societate îºi þine banii �500 EUR, societatea avînd o înþelegere cu
banca pentru un credit de 1 000 EUR.
1.Încasarea unui cec de 300 EUR. în numerar.
2.Plata integralã a unei datorii de 1 000 EUR cãtre un creditor.

Sf)  800
Si � sold iniþial    Sf � sold final

Înainte de aceste intrãri contul �Cont curent� avea un sold Db pentru
cã societatea îºi þinea banii în acest cont(cont debitor). La sfîrºitul
perioadei, contul a devenit un cont creditor pentru cã, între timp,
societatea a folosit creditul bancar pentru a-ºi achita datoria. Soldul
creditor aratã datoria societãþii la bancã.

ad. b) Ca rezultat al sintetizãrii obligaþiilor ºi creanþelor faþã de un anume
numãr de contractanþi se obþine un cont care prezintã date referitoare
la obligaþiile ºi creanþele mai multor contractanþi. Un astfel de cont nu
poate fi folosit, prin urmare, pentru a compensa obligaþiile unui contrac-
tant cu creanþele altuia. Un astfel de cont are nevoie de un cont analitic
� separat pentru fiecare contractant ,cont care se închide înaintea unui



18
Material realizat în cadrul programului Socrates Grundtvig 2

2003-2004

Introducere în Contabilitate

cont GL/sintetic. Apoi, avînd în vedere relaþia dintre contul GL/sintetic
ºi conturile sale analitice, se obþine o imagine a soldului contului sintetizat.
Un exemplu de cont sintetic net este contul �Decontãri cu terþi�(obþinut
prin unificarea contului debitor �Creanþe faþã de clienþi� cu contul creditor
�Obligaþii furnizori�)

O exemplificare a modului de funcþionare a contului
�Decontãri cu terþi� al societãþii X, care la începutul
perioadei avea creanþe de la societatea A �.400
EUR ºi de la societatea B � 500 EUR, precum ºi
obligaþii faþã de societatea Z � 200 EUR ºi faþã de
societatea Y � 150 EUR. În aceastã perioadã s-au
efectuat mai multe operaþii:

1. Societatea A ºi-a achitat întreaga datorie de 400 EUR prin virament.
2. Societatea X ºi-a reglat datoria sa de 200 EUR faþã de societatea Z
prin virament.
3. Societatea X a achiziþionat (ºi a introdus în stoc) bunuri în valoare de
1 000 EUR de la societatea U, cu plata la termen.
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Exerciþii:

1. Soldurile unor conturi ale societãþii OMEGA sunt:
1/”Cont curent” - 20 000,-
2”Numerar” - 5 000,-
3/�Decontãri cu terþi�  - 2 700,-(Db)  ;  1 900,-(Cr)

Contul debitor se referã la creanþe de la:
- clientul «ALFA» - 1 000,-
- clientul»BETA» - 800,-
- clientul «GAMA» - 900,-

Contul creditor se referã la obligaþiile faþã de:
- furnizorul «DELTA» - 1 200,-
- furnizorul «SIGMA» - 700,-

4/»Remuneraþii» - 850,-(Cr)
5/»Împrumuturi bancare» - 10 000,-

În luna aceasta s-au efectuat urmatoarele operaþii:

1. Clientul  �ALFA� ºi-a achitat datoria prin virament.
2. Au fost cumpãrate bunuri cu plata în numerar de la «MULTI»
- 600,- (facturã) .
3. S-a plãtit integral o ratã la un împrumut 500,- .
4. S-au achiziþionat bunuri de la �SIGMA”, cu plata la termen -
350,- (facturã).
5. Angajaþii ºi-au primit salariile (cu întîrziere) - 850,- .
6. Clientul»BETA» ºi-a plãtit integral datoria în numerar.
7. Un PC a fost achiziþionat de la�NEPTUN� - 4 800,- precum ºi
soft-uri - 1 800, cu plata la termen (facturã) .
8. O parte din datoria cãtre «NEPTUN» - 3 700, a fost plãtitã
prin virament. Se cere:    1. Sã se deschidã conturi GL/sintetice
ºi analitice pentru contul �Decontãri cu terþi�.
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 Se cere:
1. Sã se deschidã conturi GL/sintetice ºi analitice pentru contul
�Decontãri cu terþi�.
2. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitate.
3. Sã se efectueze o comparaþie a rulajelor ºi a soldurilor
conturilor analitice.
4. Sã se închidã conturile.

2. Soldurile unui cont al societãþii comerciale MAX se
prezintã precum urmeazã:

1/ “Cont curent” – 15 000,-
2/”Numerar” - 2 000,-

  3/�Decontãri cu terþi�- 2 000,-(Db)  ;   900,-(Cr)
Contul debitor se referã la creanþe din partea:
        - clientul «GOBO» - 1 300,-
        - clientul “BIG” - 700,-
Contul creditor se referã la obligaþii faþã de:
        - furnizorul “CANDY” -  200,-
        - furnizorul “SEZAM” - 700,-

4/�Alte decontãri cu angajaþii� - 250,- (Dt)
5/”Mijloace fixe”: - 120 000,-

În aceastã lunã s-au efectuat urmãtoarele operaþii:
1. Clientul  �BIG� ºi-a achitat integral datoria în numerar.
2. S-au achiziþionat mãrfuri de la �OMEGA�, urmînd a fi plãtite în
termen de 14 zile - 600,- (facturã) .
3. Un angajat a prezentat chitanþe pentru un avans în numerar de 250,-
(pentru 200,- a achiziþionat consumabile ºi a depus 50 în casã).
4. Clientul «GOBO» ºi-a achitat parþial datoria prin virament - 800,- (WB) .
5. S-au achiziþionat soft-uri de la»ZEFIR», în valoare de 2 500, cu
plata la termen (facturã).
6. Datoria cãtre «SEZAM» a fost achitatã integral prin virament (WB) .
7. S-a luat un împrumut bancar, banca virînd banii în contul societãþii 5 000,-.
8. S-au achiziþionat mãrfuri de la �ALFA» pentru 1 200,- numerar
(facturã) .
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Se cere:
    1. Sã se deschidã conturi GL/sintetice ºi analitice pentru contul
    �Decontãri cu terþi�.
    2. Sã seînregistreze operaþiile în contabilitate.
    3. Sã se compare rulajele ºi soldurile conturilor analitice.
    4. Sã se închidã conturile.

LECÞIA 6: Descompunerea/listarea verticalã a
conturilor (4 ore).
1. Regulile generale ale descompunerii verticale.
2. Funcþionarea contului “Depreciere”.
3. Crearea conturilor de rezultat al exerciþiului

Conþinut:
Conturile pot fi descompuse vertical pentru a se afla totalul sumelor
din cont.

Ad.1a) Un exemplu tipic pentru acest tip de descompunere este contul
�Materiale�. Achiziþionarea de materiale în acest cont poate fi reflectatã:

 � în preþul de achiziþie (preþul materialelor plus costuri de
achiziþionare)

 � în preþul de achiziþie (potrivit facturii), costurile de achiziþionare putînd
fi înregistrate separat într-un cont creat prin descompunere verticalã.
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a/ Contul “Materiale” înainte de descompunere:

b/ Contul �Materiale� dupã listarea/descompunera verticalã al cãrei
rezultat este crearea unui cont separat �Costuri de achiziþionare�.

În acest exemplu contul �Materiale� este un cont debitor. În urma
listãrii, intrãrile din coloana Db au fost transferate într-un nou cont,
din acest motiv contul funcþionînd în continuare ca ºi cont debitor.

Ad.1b) Un exemplu pentru acest tip de listare este contul �Rezultatul
exerciþiului financiar�.

Ad.2b) Rezultatul exerciþiului financiar ca  indicator economic reprezintã
difererenþa dintre venituri ºi costuri. Dacã veniturile sunt mai mari decît
costurile, atunci aceastã diferenþã reprezintã profitul societãþii. Dacã costurile
sunt mai mari decît veniturile, atunci diferenþa este negativã ºi reprezintã
pierderile societãþii. Titlul contului semnaleazã posibilitatea înregistrãrii în acesta
atît a veniturilor cît ºi a costurilor(veniturile în coloana Cr pentru cã în conturile
creditoare aceasta este partea cu plus,iar ccosturi în coloana Db, pentru cã în
cazul conturilor creditoare aceasta este partea cu minus).
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Avînd în vedere cã veniturile ºi costurile provin din activitãþi diferite
ale societãþii, este justificatã crearea de conturi diferite pentru venituri
ºi costuri. Acest lucru se poate realiza prin listarea verticalã a contului
�Rezultatul exerciþiului financiar�. Prin urmare, sumele înregistrate
în coloana Cr ca venituri au fost transferate într-un nou cont �Venituri�.
Avînd în vedere cã partea cu plus a contului creditor a fost listatã, contul
obþinut funcþioneazã ºi el ca un cont creditor, respectiv, sumele
înregistrate în coloana Db ca ºi costuri au fost transferate într-un nou
cont �Costuri�. Aici partea listatã este partea cu minus a unui cont
creditor, deci contul obþinut funcþioneazã ca un cont debitor.

Ad.2a) Un exemplu pentru acest tip de listare este
contul �Mijloace fixe�. În acest cont (debitor) se
înregistreazã o creºtere în Db ºi, în acelaºi timp, o
descreºtere în Cr. Unul din modurile prin care
valoarea mijloacelor fixe poate scãdea este
deprecierea treptatã a acestora (fizicã ºi
economicã) în timpul utilizãrii lor fireºti. Aceastã
uzurã pe de o parte scade valoarea iniþialã a unui
mijloc fix, iar pe de altã parte reprezintã un cost
pentru societate(conform definiþiei costurilor care

stabileºte cã ea reprezintã uzura mijloacelor exprimatã în termeni
valorici). Potrivit regulilor de funcþionare a contului �Mijloace fixe�
ºi a contului �Costuri�, deprecierea unui mijloc fix care are valoarea
iniþialã de 5 000 EUR ºi o ratã de depreciere anualã de 10%(aceste
rate sunt stabilite prin lege) ar trebui înregistratã în modul urmãtor:
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Conform legii, mijloacele fixe trebuie sã rãmînã înregistrate în conturi
pînã în momentul lichidãrii, vînzãrii, donãrii etc. lor cu valoarea lor iniþialã
(adicã valoarea cu care au fost iniþial înregistrate în cont). Prin urmare
contul �Mijloace fixe� trebuie sã fie descompus/listat vertical, astfel
apãrînd un nou cont, �Deprecieri�, pentru seria de operaþii care
înregistreazã uzura mijloacelor fixe existente.
Exemplul de mai sus ar trebui înregistrat în contabilitate în felul
urmãtor:

Contul “Deprecieri� (pentru cã a fost creat prin listarea coloanei cu
minus a unui cont debitor) funcþioneazã ca un cont creditor. Soldul
acestui cont este scãzut din soldul contului �Mijloace fixe� ºi se obþine
valoarea netã a mijloacelor fixe ale societãþii. Contul �Deprecieri� este
un cont suplimentar care nu funcþioneazã independent, ci împreunã cu
contul iniþial �Mijloace fixe�.

LECÞIA 7: Conturi de profit ºi pierderi.(4 ore.)
1. Înregistrarea costurilor.
2. Înregistrarea veniturilor.
3. Înregistrarea profitului ºi a pierderilor
excepþionale
4. Listarea orizontalã a costurilor ºi a veniturilor.
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Conþinut:

Rezultatul exerciþiului financiar = Venituri � Costuri

Conturile de profit ºi pierderi sunt deci conturi utilizate pentru
înregistrarea Veniturilor ºi a Costurilor.

Costuri � exprimate valoric: deprecierea mijloacelor(de ex. mijloacele
fixe), uzura materialelor, remuneraþia pentru munca prestatã într-o
perioadã de timp ºi alte elemente considerate a fi costuri, pe baza unor
acte legale, privind:
1/ fabricarea unui anumit produs(sau produse) sau prestarea unor servicii
2/ funcþionarea societãþii � specificã domeniului de activitate
Costurile nu trebuie confundate cu cheltuielile ( cheltuirea banilor), care
se referã la mai mult decît costuri. Orice cost este o cheltuialã (sau a
fost sau va fi).

De exemplu:

achiziþionarea unui mijloc fix (cheltuialã)            deprecierea unui mijloc fix (cost)
achiziþionarea de consumabile (de ex.biroticã) ºi folosirea lor imediatã  �  cheltuiala = cost
au fost calculate remuneraþiile(cost)         remuneraþiile au fost plãtite (cheltuialã)

Nu orice cheltuialã este(sau a fost sau va fi) un cost.

De exemplu:

O societate a fãcut un împrumut bancar de
20 000 EUR. Dobînda la împrumut este de 2
500 EUR. Suma pe care societatea va trebui

s-o ramburseze este de 22 500 EUR, din care 2 500 reprezintã un cost.
Întreaga sumã(22 500 EUR) va deveni o cheltuialã în momentul în care
societatea va rambursa întreaga sumã.

Venituri � sume cuvenite unei societãþi prin diverse titluri, în special prin
vînzarea de bunuri ºi/sau servicii pe care aceasta le creeazã.
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Profit ºi pierderi excepþionale � rezultate financiare de excepþie în afara
activitãþii fireºti a unei societãþi, mai ales cele apãrute întîmplãtor,
încetarea unei activitãþii, vînzarea unei pãrþi a societãþii, sau vînzarea
unei pãrþi de capital.

Funcþionarea conturilor pentru profit ºi pierderi:
a/ conturile de profit ºi pierderi funcþioneazã ca ºi conturi de activ.
b/ conturile pentru venituri ºi profituri excepþionale funcþioneazã ca
ºi conturi de pasiv.
c/ la sfîrºitul anului conturile  nu au solduri � sunt transferate într-un
cont �Rezultatul exerciþiului financiar�(soldul acestui cont apare în
pasiv în bilanþul contabil).

Diagrama de mai sus prezintã ariile de activitate dintr-o societate.
Activitatea economicã a unei societãþi poate fi împãrþitã în activitãþi
de exploatare ºi activitãþi financiare. Primele pot fi subîmpãrþite în
douã grupuri: activitãþi obiºnuite(de bazã) ºi alte operaþii. Activitãþile
de bazã pot fi ºi ele împãrþite în: comerþ, servicii ºi producþie. Toate
aceste activitãþi pot, teoretic, sã aducã venituri ºi sã genereze costuri.

Pentru a þine evidenþa veniturilor ºi costurilor provenite din aceste activitãþi
se pot folosi conturi separate pentru a înregistra operaþiile efectuate în
fiecare din aceste domenii, adicã se pot descompune/lista orizontal
veniturile ºi costurile, luîndu-se în consideraþie tipul de activitate.
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Conturi de costuri ºi venituri în diferite tipuri de activitate:

1. ACTIVITÃÞI  DE BAZÃ

1a. comerþ
Venitul din vînzarea de bunuri �sumele cuvenite pentru bunurile
vîndute (numãrul bunurilor vîndute înmulþit cu preþul).
Valoarea bunurilor vîndute conform preþului de achiziþie �
reflectã cheltuielile bãneºti referitoare la achiziþionarea de
bunuri vîndute într-o anumitã perioadã.
Costuri comerciale � costuri specifice activitãþii de comerþ
(transport, expediere, ambalare, remuneraþii, servicii primite,
telecomunicaþii,energie, etc.). O parte din aceste costuri pot fi
considerate costuri de administrare.
Costuri de administare/exploatare � costuri aparute în decursul
administrãrii unei societãþi.

1b. servicii
Venituri din vînzarea de servicii – sumele cuvenite pentru
serviciile vîndute.
Costul producerii serviciilor vîndute � aceasta este partea
costurilor apãrute în procesul prestãrii serviciilor vîndute într-o
anumitã perioadã.
Costurile legate de activitatea de bazã (servicii) � costuri
generate de funcþionarea a unei societãþi prestatoare de servicii.
Costuri de administrare – vezi mai sus

1c. producþie
Venituri din vînzarea produselor finite – sumele cuvenite
pentru produsele vîndute.
Costul fabricãrii produselor finite � partea din costuri apãrute
în timpul unei perioade date în procesul de fabricare a produselor
finite vîndute în aceastã perioadã.
Costuri de administrare – vezi mai sus
Costuri de desfacere � costuri legate direct de vînzarea/
desfacerea  produselor( t ranspor t ,  expediere ,  încãrcare ,
descãrcare, ambalare, etc.)
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LECÞIA 8: Înregistrarea costurilor ºi veniturilor
într-o societate comercialã (3 ore).
1. Înregistrarea costurilor.
2. Înregistrarea veniturilor.
3. Profit ºi pierderi provenite din vînzarea de bunuri.

Conþinut:
Costuri tipice în activitãþile de comerþ:

a) Deprecierea mijloacelor fixe utilizate în societãþile de comerþ,
de ex. 200,-

b) Facturã pentru serviciile cumpãrate ºi folosite pe parcursul activitãþilor
de comerþ, plãtibilã la termen, de ex. 500,-

c)  Facturã pentru serviciile cumpãrate ºi folosite pe parcursul activitãþilor
de comerþ, plãtitã în numerar, de ex. 300,-
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d) Remuneraþii pe statul de platã � salariile angajaþilor , de ex.1000,-

e) Contribuþiile la Asigurãrile Sociale plãtite de angajator, de ex. 200,-

Înregistrarea operaþiilor referitoare la venituri provenite din vînzarea
de bunuri:

a) Facturã eliberatã cãtre cumpãratorul bunurilor vîndute, plãtibilã
la termen, de ex. 800,-

b) Facturã eliberatã cãtre cumpãrãtorul bunurilor vîndute, plãtitã în
numerar, de ex. 500,-

Contul �Costuri de exploatare� conþine informaþii similare celor
înregistrate în contul �Costuri de comercializare�.
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Categoriile care determinã profitul sau pierderile în activitatea de
vînzare de bunuri:

Venituri din vînzarea de bunuri - (minus) Valoarea bunurilor
vîndute la preþul de achiziþie = Vînzãri en gros(diferenþã) - (mi-
nus) Costuri de comercializare - (minus) Costuri de exploatare =
Profit sau pierderi din vînzarea de bunuri

Exerciþii:

1. Societatea X se ocupã cu comerþul. În timpul perioadei curente au
avut loc urmãtoarele operaþii:

1. Au fost achiziþionate bunuri ºi au fost introduse în stoc 500,- cu
plata la termen
2. Au fost calculate remuneraþiile 400,- (stat de platã)
3. S-a amortizat deprecierea lunarã a mijloacelor fixe utilizate în
activitãþile de comerþ 100,-
4. S-au achiziþionat bunuri ºi au fost introduse în stoc 1 000,- cu plata
la termen
5. S-a primit o facturã pentru transportul bunurilor achiziþionate 150,-
6. S-a calculat contribuþia la Asigurãrile Sociale pentru angajaþi
7. S-a primit o facturã pentru energia electricã consumatã în activitãþile
de comerþ 300,-
8. S-a eliberat o facturã cãtre un client 2 300,-
 9. S-au livrat clientului bunurile vîndute 1 600,-

Se cere: a) Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitate.
 b) Sã se calculeze profitul sau pierderile rezultate din aceste

vînzãri de bunuri

2.  Societatea Z ,care se ocupã cu comerþul, are 3 000,-
în numerar ºi 10 000,- în bancã. În timpul perioadei
curente societatea a efectuat urmatoarele operaþii:
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1. S-a plãtit chiria lunarã curentã în numerar 300,-
2. S-a plãtit factura telefonicã în numerar 200,-
3. S-au achiziþionat bunuri cu plata la termen ºi s-au introdus în stoc 1 800,-
4. Remuneraþii brute 600,-
5. S-a primit o facturã pentru renovarea unui depozit, platibilã la termen 250,-
6. S-au virat bani pentru achitarea unei facturi (transportul bunurilor
achiziþionate) 150,-
7. Deprecierea mijloacelor fixe 100,-
8. S-au calculat contribuþiile la Asigurãrile Sociale 120,-
9. S-au vîndut bunuri cu plata în numerar, la preþul de vînzare de 400,-
10. S-au vîndut bunuri cu plata la termen, la preþul de vînzare de 1 500,-

Se cere:  a) Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitate
             b) Sã se calculeze profitul sau pierderile rezultate din aceste
operaþii

LECÞIA 9: Înregistrarea costurilor ºi veniturilor
într-o societate prestatoare de servicii. (3 ore)
1. Înregistrarea costurilor.
2. Înregistrarea veniturilor.
3. Profit ºi pierderi provenite din vînzarea de servicii.

Conþinut:
Operaþii tipice care privesc costurile :
a) Deprecierea mijloacelor fixe utilizate în societãþile de servicii,
de ex. 200,-

b) Facturã pentru servicii cumpãrate ºi folosite în decursul prestãrii de
servicii, plãtibilã la termen, de ex. 500,-
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c)  Facturã pentru servicii cumpãrate ºi folosite în decursul prestãrii
de servicii, achitatã în numerar, de ex .300,-

d) Remuneraþii pe statul de platã � salariile angajaþilor, de ex. 1000,-

e) Contribuþii la Asigurãrile Sociale plãtite de angajator, de ex. 200,-

Înregistrarea operaþiilor referitoare la venituri realizate din vînzarea
de servicii:

a) Facturã eliberatã cãtre clienþii serviciilor vîndute, plãtibilã la
termen, de ex. 800,-
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b)  Facturã eliberatã cãtre client pentru serviciile vîndute, achitatã în
numerar, de ex. 500,-

Înregistrarea operaþiilor care sunt egale cu costurile aferente unui
serviciu vîndut, de ex. 400,- :

Contul �Costuri de exploatare� conþine informaþii similare celor
înregistrate în contul �Costuri aferente activitãþilor de bazã � prestare
de servicii�.

Categoriile care determinã profitul sau pierderile din vînzarea de
servicii:
Venituri din vãnzarea de servicii � (minus) Costul aferent prestãrii
serviciilor vîndute = Vînzãri en gros de servicii � (minus) Costuri
de exploatare = Profit sau pierderi din vînzarea de servicii

Exerciþii:

1. La ATEX o societate de prestãri de servicii, soldurile urmãtoarelor
conturi la 1 ianuarie 2003 erau precum urmeazã:

Cont curent 34 000,-
Decontãri cu terþi(furnizori ºi clienþi) 10 800,- (soldul constã din obligaþiile
de platã pentru expediere ºi servicii cãtre PHU CARO � 4 300,- ºi
PPU OMEGA � 6 500,-)
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Numerar 3 000,-
Rezultatul exerciþiului financiar � pierdere de 1 600,-
Împrumuturi bancare 4 000,-
Materiale 12 000,-
Capital excedentar/rezerve 5 000,-
Mijloace fixe 40 000,-
Depreciere 5 800,-

În ianuarie au avut loc urmãtoarele operaþii:
1. S-au compensat pierderile prin diminuarea fondurilor de rezervã
ale societãþii 1 600,-
2. S-a achitat o parte dintr-un împrumut bancar cu bani dintr-un cont
bancar 400,-
3. S-au achiziþionat materiale consumabile pentru birou, au fost livrate
direct departamentelor de management ºi achitate în numerar
(facturã) 450,-
4. S-a achitat integral o datorie cãtre PHU CARO prin virament 4 300,-
5. Unui angajat (departamentul de management) i s-a eliberat un
avans pentru o delegaþie 1 400,-
6.  S-a achitat o facturã de energie electricã prin virament( energia
consumatã în timpul prestãrii de servicii) 700,-
7. S-au eliberat materiale pentru a fi utilizate în procesul de prestare
de servicii 4 500,-
8. Stat de platã pentru angajaþii implicaþi în procesul de prestare de
servicii 9 500,-
9. Stat de platã pentru manageri 6 000,-
10. Contribuþiile la Asigurãrile Sociale pentru costurile aferente activitãþilor
de bazã 1 900,- ºi pentru activitãþile de management 1 200,-
11. Angajatul din departamentul de management a prezentat chitanþe
de decontare pentru delegaþie(aferente avansului) 1 400,-
12. Deprecierea mijloacelor fixe utilizate în procesul prestãrii de
servicii 650,- ºi în departamentul de management 250,-
13. Facturã emisã cãtre MOBIL pentru serviciile vãndute 25 000,-
14. Costul prestãrii de servicii cãtre MOBIL 12 000,-
15. Virarea remuneraþiilor pentru luna curentã în conturile angajaþilor 15 000,-
16. Virarea chiriei lunare pentru spaþiul pentru birouri 800,-
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Se cere:
1. Sã se deschidã conturi sintetice/GL ºi analitice pentru contul
�Decontãri cu terþi (clienþi ºi furnizori)�.
2. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitate.
3. Sã se închidã conturile.
4. Sã se calculeze profitul ºi pierderile realizate din vînzarea de
servicii.

 LECÞIA 10: Înregistrarea costurilor ºi
veniturilor într-o societate de producþie. (3 ore)
 1. Înregistrarea costurilor.
 2. Înregistrarea veniturilor.
 3. Profitul ºi pierderile din vînzarea de produse finite.

Conþinut:

Costuri tipice:

a) Deprecierea mijloacelor fixe utilizate în societãþile de producþie, de
ex. 200,-

b) Facturã pentru servicii cumpãrate ºi utilizate în procesul de
producere de bunuri, plãtibilã la termen, de ex. 500,-
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c)  Facturã pentru servicii cumpãrate ºi utilizate în timpul producþiei
de bunuri, plãtitã în numerar, de ex.300,-

d) Stat de platã � salariile angajaþilor, de ex. 1000,-

e) Contribuþii la Asigurãrile Sociale plãtite de angajator, de ex. 200,-

Înregistrarea operaþiilor referitoare la venituri din vînzarea produselor
finite:

a)Facturã eliberatã cãtre client pentru produsele finite vîndute, plãtibilã
la termen, de ex. 800,-

b) Facturã eliberatã cãtre cumpãrãtorul produselor vîndute, achitatã
în numerar, de ex. 500,-
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Înregistrarea operaþiilor referitoare la transferul bunurilor din depozitul
de producþie în cel de produse finite, de ex.1 500,-:

Înregistrarea operaþiilor egale cu costurile de producþie a produselor
finite vîndute de ex . 400,-

Contul �Costuri de exploatare� conþine informaþii similare celor
înregistrate în contul �Costuri aferente  activitãþii de bazã � producþie�.

Categoriile care determinã profitul sau pierderile din vînzarea de bunuri:
Venituri din vînzarea de produse –(minus) Valoarea de producþie
a produselor finite vîndute =  Vînzãri en gros ale produselor
finite �(minus)Costuri de vînzare –(minus) Costuri de exploatare
= Profit sau pierderi din vînzarea de produse finite

Exerciþii:

1. La 1 ianuarie soldurile unor conturi ale MISTRAL, o societate de
producþie, erau:
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Mijloace fixe 50 000,-
Deprecierea mijloacelor fixe 6 200,-
Cont curent 28000,-
Decontãri cu terþi 12500,- (soldul este o sumã a creanþelor pentru
marfurile livrate cãtre PH ALFA 8500,- ºi PH BETA 4000,-)
Numerar 2500
Rezultatul exerciþiului financiar � pierdere 1200,-
Împrumuturi bancare 3500,-
Materiale 10000,-
Capital excedentar 3500,-

În luna ianuarie s-au efectuat urmãtoarele operaþii:

1. S-au achiziþionat materiale de la PP DELTA pentru 2500,- ºi au fost
introduse în stoc( chitanþã ºi facturã plãtibile la termen)
2. PH BETA ºi-a plãtit datoria prin virament 4000,-
3. Facturã de la SIGMA pentru renovarea birourilor 1000,-
4. Pierderea a fost acoperitã prin diminuarea fondurilor de rezervã ale
societãþii 1200,-
5. S-a achitat parþial un împrumut bancar cu bani dintr-un cont bancar 700,-
6.S-au achiziþionat consumabile ºi s-au eliberat imediat cãtre
departamentele de management; s-au achitat în numerar (facturã) 450,-
7. S-a achitat integral prin virament o datorie cãtre SIGMA 1000,-
8. Facturã pentru energia electricã utilizatã în procesul de producþie,
virament 800,-
9. S-au eliberat materiale necesare procesului de producþie 4500,-
10. Stat de platã pentru angajaþii din departamentul de producþie 9500,-
11. Stat de platã pentru departamentul de management 6 000,-
12. Contribuþii la Asigurãrile Sociale pentru activitatea de bazã 1900,-
ºi pentru departamentul de management 1200,-
13. Depreciere a mijloacelor fixe utilizate în procesul de producþie
800,- ºi în departamentul de management 300,-
14. S-au transferat produsele finite în depozit, costuri de producþie 15 000,-
15. S-a emis o facturã cãtre GAMA pentru produsele vîndute 22000,-
16. S-au scos din depozit produsele vîndute, costul de producþie a
acestora fiind 10000,-
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17. S-au virat remuneraþiile pentru luna curentã în conturile angajaþilor 15500,-

Se cere:
1. Sã se deschidã conturi GL/sintetice ºi analitice pentru contul �reglãri
de plãþi cu furnizorii ºi cumpãrãtorii�
2. Sã se înregistreze operaþiile în contabilitate.
3. Sã se închidã conturile.
4. Sã se calculeze profitul ºi pierderile din vînzarea produselor finite.

LECÞIA 11: Înregistrarea veniturilor ºi costurilor
din alte activitãþi de exploatare. (2 ore)
1. Venituri de bazã incluse în venituri provenite din
alte activitãþi de exploatare .
2. Costuri de bazã incluse în costuri provenite din alte
activitãþi de exploatare.
3. Calcularea profitului ºi a pierderilor din alte

          activitãþi de exploatare .

Conþinut:
Veniturile din alte activitãþi de exploatare sunt acele venituri care nu
sunt direct legate de activitãþile de bazã ale unei societãþi, în special
venituri din vînzarea ºi lichidarea mijloacelor fixe, a imobilizãrilor corporale
ºi necorporale, a mijloacelor fixe în construcþie(cu excepþia accidentelor),
stingerea datoriilor scadente, încasarea de poliþe de asigurare, amenzi,
penalizãri, donaþii, subvenþii.

Contul �Venituri din alte activitãþi� este folosit pentru a înregistra
veniturile provenite din asemenea operaþii, de ex. : s-a emis o facturã
catre cumpãrãtorul unui mijloc fix cu plata la termen 500,-

S-au recuperat deºeuri de metal de la un mijloc fix lichidat  150,-
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Costurile aferente altor operaþii de exploatare sunt costuri care nu sunt
legate direct de activitea de bazã a unei societãþi, în special acele
costuri apãrute în timpul vînzãrii sau lichidãrii mijloacelor fixe, a
imobilizãrilor corporale ºi necorporale, amenzi, penalizãri, achitarea
costurilor neprevãzute aferente construcþiei de mijloace fixe(cu
excepþia accidentelor), anularea/amortizarea creanþelor neperformante,
donaþii de bunuri materiale în scopuri caritabile.

�Contul costuri aferente altor activitãþi� este utilizat pentru înregistrarea
costurilor rezultate din asemenea operaþii, de ex.:

Unui client i se s-a eliberat mijlocul fix achiziþionat de acesta, valoarea
lui iniþialã fiind de 1000,-, iar rata de depreciere pînã la acea datã
fiind de 600,- (prin urmare, valoarea netã a bunului este de 400,-).

S-a plãtit în numerar o penalizare pentru obligaþii neonorate 200,-.
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Calcularea profitului ºi pierderilor din alte activitãþi de exploatare ( pe baza
exemplului unei societãþi de producþie):
Venituri din vînzarea produselor finite – (minus) Costul de producþie
al produselor finite vîndute = Vînzarea en gros a produselor finite �
(minus) Costuri de exploatare – (minus) Costuri de vînzare = Profit
sau pierderi din vînzarea de produse finite + (plus) Venituri din alte
activitãþi de exploatare � (minus) Costuri aferente altor activitãþi de
exploatare = Profit sau pierderi din alte activitãþi de  exploatare

Prin compararea Veniturilor din alte activitãþi de exploatare cu
Costurile aferente altor activitãþi de exploatare se obþine Profitul
sau pierderile din alte activitãþi de exploatare

Exerciþii:

1. Urmãtoarele operaþii au avut loc în societatea Z în timpul perioadei
curente:

1. Un antreprenor/furnizor a plãtit o amendã în numerar 300 ,-
2. S-a donat un mijloc fix 500,-
3. Creanþa unui cumpãrãtor a fost amortizatã 200,-
4. Un deficit de mãrfuri a fost considerat neintenþionat 150,-
5. S-a amortizat o creanþã neonoratã 250,-
6. S-a lichidat un mijloc fix(valoare iniþialã 4000,-), depreciere
pînã la acea datã 3200,-
7. S-au recuperat deºeuri de metal de la un mijloc fix lichidat ºi
au fost introduse în stoc 400,-
8. S-a primit o facturã de la o societate care prestase servicii
legate de lichidarea unui mijloc fix 200,-
9. S-a descoperit un surplus de materiale, cauza acestuia fiind
necunoscutã 150,-

Se cere:
1. Sã se înregistreze aceste operaþii în contabilitate (soldurile iniþiale
sunt la latitudinea dumneavoastrã, cu condiþia sã fie plauzibile.
2. Sã se calculeze profitul ºi pierderile din aceste activitãþi.
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LECÞIA 12: Înregistrarea veniturilor ºi costurilor
referitoare la activitãþile financiare.(2 ore)
1. Surse principale de venit din activitãþi financiare.
2. Surse principale de costuri aferente activitãþilor
financiare.
3. Calcularea profitului ºi a pierderilor în activitãþile
economice.

Conþinut:

Veniturile din activitãþi financiare(venituri financiare) sunt veniturile
generate de operaþii financiare, în special dobînzi la împrumuturi acordate,
dobînzi la fondurile depuse în conturi bancare, penalitãþi la creanþe
neonorate de clienþi, venit din vînzarea titlurilor de plasament.
Contul “Venituri financiare” este utilizat pentru înregistrarea veniturilor
din activitãþi financiare, de ex.: banca a calculat dobînzile la sumele
depuse într-un cont bancar 200,-

Costurile activitãþii financiare(costuri de finanþare) sunt costurile
activitãþilor financiare de tipul dobînzilor ºi comisioanelor la împrumuturile
ºi creditele ipotecare bancare(cu excepþia dobînzilor la împrumuturile
pentru construcþia de mijloace fixe pe timpul construcþiei acestora),
penalitãþi pentru neplata unei datorii cãtre un creditor.
Contul “Costuri financiare” este folosit pentru înregistrarea costurilor
aferente activitãþii financiare, de ex. transferul unei penalitãþi de întîrziere
la onorarea unei obligaþii 150,-
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Calcularea profitului ºi pierderilor din activitatea economicã(bazatã pe
exemplul unei societãþi de producþie) :

Venituri din vînzarea de produse finite – (minus) Costul de producþie a
produselor finite vîndute = Vînzare en gros a produselor finite � (minus)
Costuri de exploatare – (minus) Costuri de vînzare = Profit sau pierderi
din vînzarea produselor finite + (plus) Venituri din alte activitãþi de
exploatare� (minus) Costuri aferente altor activitãþi de exploatare= Profit
sau pierderi din activitãþi de exploatare + (plus) Venituri financiare –
(minus) Costuri financiare = Profit  sau  pierderi în activitatea economicã

Comparînd Veniturile financiare cu Costurile financiare se obþin
Profitul sau pierderile dintr-o activitate financiarã.

Exerciþii:

1. Acestea sunt soldurile unor conturi ale societãþii X:
   - “Titluri de plasament pe termen scurt” 20 000,-
   - �Decontãri cu clienþi 1 000,-
   - “Cont curent” 3 000,-

Operaþiile din aceastã perioadã:

1. Banca a extras dobînda la un împrumut dintr-un cont
bancar 400,-
2. S-au vîndut titluri de plasament prin intermediul unui
agent, valoarea de piaþã a acestora fiind de 1 500,-
3. Titlurile vîndute au fost scoase din contabilitate la preþul
de achiziþie de 2000,- 4. Banca a calculat dobînda la banii
dintr-un cont curent 200,-
5. Un client ºi-a achitat obligaþiile(1 000,-) cu un efect de
platã, suma fiind de 1300,-
6. Un client a virat bani în contul curent al societãþii ca
platã a unei penalitãþi 150,-
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LECÞIA 13: Înregistrarea profitului ºi pierderilor
excepþionale. (1 orã)

Conþinut:

1. Elementele de bazã ale profitului excepþional.
2. Elementele de bazã ale pierderilor excepþionale.

Profitul excepþional se referã la rezultatele financiare generate de
operaþii extraordinare care nu sunt legate de activitatea
normalã(curentã) a unei societãþi, mai ales rezultatele obþinute prin
încetarea unui anumit tip de activitate a societãþii(inclusiv vînzarea
unei pãrþi din societate). Contul �Profit excepþional� este folosit pentru
a evidenþia un asemenea profit, de exemplu plata (prin virament) de
cãtre o companie de asigurãri a unei despãgubiri pentru furtul unui
mijloc fix 500,-

Pierderile excepþionale reprezintã rezultatele financiare ale
unor operaþii nelegate de activitatea curentã a unei societãþi,
în special cele generate de încetarea unei activitãþi ºi care
sunt  evidenþ ia te  în  contul  �Pierder i  excepþ ionale� .  De
exemplu: materiale în valoare de 200,- au fost distruse într-
un incendiu.
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Calcularea profitului ºi pierderilor excepþionale (pe baza activitãþii
unui societãþi de producþie):

Venituri din vînzarea produselor finite - (minus) Cost de
producþie a produselor finite =  Vînzãri en gros de produse
finite - (minus) Costuri de exploatare - (minus) Costuri de
vînzare/comercializare  = Profit sau pierderi din vînzarea
produselor finite  + (plus) Venituri din alte activitãþi de
exploatare - (minus) Costuri aferente altor activitãþi de
exploatare = Profit sau pierderi din activitãþi de exploatare
+ (plus) Venituri financiare - (minus) Costuri financiare = Profit
sau pierderi în activitatea economicã  + (plus)Profit
excepþional - (minus) Pierderi excepþionale = Rezultate brute

Comparînd Profitul excepþional cu Pierderile excepþionale se
obþine  Profit sau pierderi din situaþii excepþionale.

Rezultatele brute sunt impozitate(taxa pe venit).
Rezultatele brute - (minus) taxa pe venit = Rezultate nete

Exerciþii:

1. Un magazin de lux are mari probleme cauzate de un incendiu care a
distrus o mare parte din marfã ºi din instalaþiile din magazin. Se considerã
cã incendiul a fost un accident.
Pierderile au fost estimate a fi de 25 000 EUR.
Compania de asigurãri a plãtit doar 15 000,- despãgubiri pentru cã a pus
la îndoialã evaluarea fãcutã.
Suma neacordatã de 10 000 EUR include 4 000 EUR din valoarea
estimatã a instalaþiilor ºi 6 000 EUR din valoarea mãrfii.

Se cere: Înregistraþi consecinþele financiare ale incendiului în
conturile corecte.
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Nota traducãtorului:
1. Definiþiile pe care autorul le dã noþiunilor de�cost�ºi �expenditure�
m-au determinat sã le traduc în lb.românã prin �cost� ºi respectiv
�cheltuialã�, deºi cuvîntul englez �cost� se poate traduce în lb.românã
atît  prin �cost� cît ºi prin �cheltuialã�. În literatura de specialitate în
lb.românã se foloseºte expresia �venituri ºi cheltuieli� dar, pentru a
respecta intenþia autorului ºi a realiza o anumitã consecvenþã
terminologicã, am optat pentru varianta �venituri ºi costuri� traducînd
cuvîntul englez �cost� numai prin �cost�.




