I. CONTABILITATE

TEMATICA:

Contabilitate financiară: Referenţialul contabil internaţional este
produsul organismului internaţional de normalizare „Consiliul Internaţional
al Standardelor contabile” (International Accounting Standards Board: IASB).
În reglementările contabile pentru entităţile din România s-a încercat
concilierea (şi ulterior conformitatea) între referenţialul contabil european
(reprezentat de Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene) şi
referenţialul contabil internaţional (reprezentat de Standardele Internaţionale de Contabilitate).
Tematica se referă la următoarele:
• Cadrul contabil general de întocmire a situaţiilor financiare elaborat
de Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASB).
• Norme şi reglementări contabile privind organizarea şi ţinerea
contabilităţii entităţilor.
• Obligativitatea organizării şi ţinerii contabilităţii.
• Registrele de contabilitate şi documentele justificative.
• Situaţiile financiare ale entităţilor (bilanţul, contul de profit şi
pierdere, situaţia modificării capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de
trezorerie, politicile contabile şi notele explicative anexe la bilanţ).
• Principii şi reguli contabile privind evaluarea şi înregistrarea
structurilor patrimoniale reprezentate în situaţiile financiare.
• Tratamente contabile privind evaluarea elementelor patrimoniale.
• Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate ca sistem de referinţă pentru conformitatea contabilităţii din
România.
• Texte legale şi reglementate în domeniul contabilităţii; Contabilitatea
curentă: a capitalurilor; a imobilizărilor, a stocurilor şi producţiei în curs de
execuţie; terţilor; trezoreriei; cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor.
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• Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar: delimitarea
lucrărilor de închidere a exerciţiului; balanţa conturilor înainte de
inventariere.
• Inventarierea patrimoniului (constatarea şi descrierea elementelor
inventariate; metode de estimare a valorii de inventar).
• Contabilitatea regularizărilor privind plusurile şi minusurile de
inventar; amortizările şi provizioanele, cheltuielile şi veniturile înregistrate
în avans; variaţia stocurilor, decontarea TVA.
• Determinarea rezultatului.
• Impozitarea şi distribuirea (repartizarea) rezultatului.
• Redactarea situaţiilor financiare.
Contabilitate de gestiune: Obiectivele, funcţiile şi rolul contabilităţii de
gestiune şi calculaţiei costurilor. Noţiunea, conţinutul şi clasificarea
costurilor. Organizarea contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor.
Procedeele contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor (procedee de
repartizare a cheltuielilor indirecte, procedee de delimitare a cheltuielilor
indirecte în: variabile și fixe, procedee de calcul a costurilor unitare). Planul
de conturi şi etapele care se parcurg în contabilitatea de gestiune din
România. Metodele de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor de
tip total (metoda globală, metoda pe faze, metoda pe comenzi, metoda
costurilor standard, metoda costurilor bazate pe activităţi, metoda costurilorţintă). Metode de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor de tip
parţial (metoda costurilor variabile). Documente de raportare financiară şi
non-financiară.
Bazele contabilităţii: Cadrul contabil general de întocmire a situaţiilor
financiare elaborat de Comitetul pentru Standardele Internaţionale de
Contabilitate (IASB); Norme şi reglementări contabile privind organizarea şi
ţinerea contabilităţii întreprinderii. Obligativitatea organizării şi ţinerii
contabilităţii. Registrele de contabilitate şi documentele justificative.
Situaţiile financiare ale întreprinderii (bilanţul, contul de profit şi pierdere,
situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalului propriu,
politici contabile şi note explicative). Principii şi reguli contabile privind
evaluarea şi înregistrarea structurilor patrimoniale reprezentate în situaţiile
financiare. Tratamente contabile privind evaluarea elementelor patrimoniale.
Directivele contabile europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate
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ca sistem de referinţă pentru normalizarea contabilităţii din România. Texte
legale şi reglementate în domeniul contabilităţii; Contabilitatea curentă: a
capitalurilor; a imobilizărilor, a stocurilor şi producţiei în curs de execuţie;
terţilor; trezoreriei; cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor. Lucrările
contabile de închidere a exerciţiului financiar: delimitarea lucrărilor de
închidere a exerciţiului; balanţa conturilor înainte de inventariere.
Inventarierea patrimoniului (constatarea şi descrierea elementelor
inventariate; metode de estimare a valorii de inventar). Contabilitatea
regularizărilor privind plusurile şi minusurile de inventar; amortizările şi
provizioanele, cheltuielile şi veniturile înregistrate în avans; variaţia
stocurilor, decontarea TVA. Determinarea rezultatului. Impozitarea şi
distribuirea (repartizarea) rezultatului. Redactarea situaţiilor financiare.
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TESTE DE VERIFICARE

1. Alegeţi formula contabilă corectă pentru recepţionarea unor lucrări
de investiţii, la terminarea lucrărilor, în valoare de 50.000 lei:
= 404 Furnizori de imobilizări
50.000
a) 212 Construcţii
b) 212 Construcţii
= 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie
50.000
50.000
c) 5121 Conturi la bănci în lei = 231 Imobilizări corporale
d) 2812 Amortizarea
e)

construcţiilor
531 Casa în lei

în curs de execuţie

= 212 Construcţii

50.000

= 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie

50.000

2. La sfârşitul lunii se cunosc următoarele date: TVA colectată (4427)
5.850 lei, TVA deductibilă (4426) 2.500 lei și TVA neexigibilă (4428) 1.000 lei.
Se cere a se determina TVA de plată:
a) 1.500 lei;
b) 2.350 lei;
c) 1.000 lei;
d) 1.635 lei;
e) 3.350 lei.
3. Înregistrarea vânzării unor produse finite la un preţ de vânzare de
5.000 lei, TVA 19%, se realizează prin nota contabilă:
=
%
5.950
a) 4111 Clienţi
5.000
701 Venituri din vânzarea produselor
finite, produselor agricole şi a activelor

b) 4111 Clienţi
c) %
4111 Clienţi
4427 TVA colectată

4426 TVA deductibilă
=
%
702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
4427 TVA colectată
= 701 Venituri din vânzarea produselor finite,
produselor agricole şi a activelor

950
5.950
5.000
950
5.950
5.000
950
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d) 461 Debitori diverși

=
%
701 Venituri din vânzarea produselor finite,

5.950
5.000

produselor agricole şi a activelor

950
5.950

4427 TVA colectată
e) %

=

701 Venituri din vânzarea produselor finite,

4111 Clienţi
4427 TVA colectată

produselor agricole şi a activelor

5.000
950

4. Care este semnificaţia formulei contabile:
101 Capital = 117 Rezultatul reportat
a) majorarea resurselor proprii de finanţare ale firmei;
b) acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;
c) majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de
finanţare ale firmei;
d) acoperirea pierderii contabile anterioare din rezultatul curent.
e) constituirea de rezerve din profitul reportat.
5. La sfârşitul lunii avem următoarele date: rulaj debitor cont 601=3.500
lei, rulaj debitor cont 607=2.500 lei și rulaj creditor cont 711=3.000 lei. Cum
se înregistrează închiderea conturilor de cheltuieli?
=
121 Profit sau pierdere 3.000
a) 711 Venituri aferente
b)

costurilor stocurilor de produse

=
121 Profit sau pierdere
601 Cheltuieli cu materiile prime
607 Cheltuieli privind mărfurile
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
=
%
c) 121 Profit sau pierdere
601 Cheltuieli cu materiile prime
607 Cheltuieli privind mărfurile
= 711 Venituri aferente costurilor
d) 121 Profit sau pierdere
e)

%

%

601 Cheltuieli cu materiile prime
607 Cheltuieli privind mărfurile

stocurilor de produse

= 129 Repartizarea profitului

9.000
3.500
2.500
3.000
6.000
3.500
2.500
3.000
6.000
3.500
2.500

6. Capitalul retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul lichidat cu
ocazia operaţiunilor de reorganizare a entităţii se face utilizând următoarea
înregistrare contabilă:
= 456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul
a) 101 Capital
= 101 Capital
b) 109 Acţiuni proprii
= 117 Rezultatul reportat
c) 101 Capital
= 117 Rezultatul reportat
d) 109 Acţiuni proprii
e) 141 Câştiguri legate de = 101 Capital
vânzarea sau anularea
instrumentelor
de capitaluri proprii
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7. O societate producătoare de utilaje încasează de la clienţi un avans de
3.000 lei pentru un utilaj. Formula contabilă privind încasarea avansului este:
= 401 Furnizori
a) 5121 Conturi la bănci în lei
= 419 Clienţi - creditori
b) 5121 Conturi la bănci în lei
= 409 Furnizori - debitori
c) 5121 Conturi la bănci în lei
= 4111 Clienţi
d) 5121 Conturi la bănci în lei
= 5121 Conturi la bănci în lei
e) 419 Clienţi – creditori
8. Legătura reciprocă dintre debitul unui cont și creditul altui cont,
stabilită cu ocazia înregistrării operaţiilor economice sau financiare în
contabilitatea curentă poartă denumirea de:
a) stornare;
b) dublă înregistrare;
c) înregistrare cronologică;
d) înregistrare sistematică;
e) corespondenţa conturilor.
9. Înregistrarea vânzării unei clădiri la preţul de 700.000 lei, TVA 19%,
se face prin formula contabilă:
= 4427 TVA colectată
700.000
a) 4111 Clienţi
=%
833.000
b) 461 Debitori diverși
700.000
7583 Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţiuni
de capital
4427 TVA colectată

c) 4111 Clienţi

d) 4111 Clienţi
e) 212 Construcţii

=%
7583 Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţiuni
de capital
4427 TVA colectată
= 4427 TVA colectată

=%
7583 Venituri din vânzarea
activelor şi alte operaţiuni
de capital
4427 TVA colectată

133.000
833.000
700.000
133.000
700.000
833.000
700.000
133.000

10. Înregistrarea în exerciţiul N+1 a cotei scadente de cheltuieli
referitoare la chiria sediului social plătită anticipat în exerciţiul N este o
ilustrare a:
a) principiului prudenţei;
b) principiului contabilităţii de angajamente;
c) principiului necompensării;
d) principiului intangibilităţii bilanţului de deschidere;
e) principiului costului istoric.
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