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Bazele contabilităţii
Prof.univ.dr. Dumitru Matiş

MONOGRAFIE CONTABILĂ

Să se realizeze analiza contabilă şi să se reflecte în evidenţa cronologică şi sistematică următoarele 
operaţii economice:

1. Se constituie o societate comercială cu capital social de 10.000 lei, din care terenuri 3.000 lei, mărfuri 2.000 lei, 
mijloace de transport 4.000 lei, numerar în casierie 600 lei, disponibil în contul de la bancă 400 lei.

2. Se înregistrează vărsarea aportului la capitalul social subscris.
3. Se depune la bancă suma de 200 lei, din numerarul existent în casierie.
4. Se încasează un avans de la clienţi în sumă de 500 lei.
5. Se achită unui furnizor de stocuri un avans din disponibilităţile existente în contul bancar, în sumă de 300 lei.
6. Se achiziţionează un brevet de invenţie de la o persoană fizică, în valoare de 600 lei.
7. Se ridică de la bancă suma necesară şi se achită valoarea brevetului.
8. Entitatea achiziţionează un computer în valoare de 2.000 lei, TVA 19%.
9. Se achită factura faţă de furnizor astfel: 100 lei din disponibilul de la bancă, iar restul obligaţiei de plată pe 

baza unui credit bancar pe termen scurt.
10. Entitatea achiziţionează materii prime evaluate la cost de achiziţie de 1.000 lei, TVA 19%.
11. Entitatea vinde mărfuri evaluate la cost de achiziţie de 1.500 lei, cu un preţ de vânzare de 3.000 lei, TVA 19%.
12. Se încasează creanţa faţă de client astfel: 570 lei în numerar, iar diferenţa prin virament bancar.
13. Se achită factura aferentă achiziţiei de materii prime astfel: 300 lei prin regularizarea avansului acordat 

furnizorului, iar diferenţa prin virament bancar.
14. Se primeşte prin donaţie un computer evaluat la o valoare justă de 1.900 lei.
15. Construcţii realizate în regie proprie în valoare de 2.000 lei, pentru care s-au consumat materii prime în valoare de 

500 lei şi se datorează salarii în valoare de 1.500 lei.
16. Entitatea achiziţionează materiale auxiliare la cost de achiziţie de 2.000 lei, TVA 19% şi materii prime la cost de 

achiziţie 3.000 lei, TVA 19%.
17. Se înregistrează factura de energie electrică de la Electrica S.A. în valoare de 1000 lei, TVA 19%.
18. Se dau în consum materii prime evaluate la cost de achiziţie 1.500 lei şi materiale auxiliare în valoare de 500 lei.
19. Entitatea înregistrează salariile datorate personalului implicat în procesul de producţie, în valoare de 4.000 lei.
20. Entitatea obţine produse finite evaluate la cost de producţie de 6.500 lei şi produse reziduale în valoare de 300 lei.
21. Se vând produse finite evaluate la cost de producţie de 3.500 lei, cu un preţ de vânzare de 5.000 lei, TVA 19%.
22. Se vând produse reziduale evaluate la cost de producţie de 300 lei, cu un preţ de vânzare de 800 lei, TVA 19%.
23. Se încasează creanţe faţă de clienţi în valoare de 5.902 lei, astfel: se regularizează avansul primit de la clienţi, 

1.000 lei se încasează în numerar, iar diferenţa prin virament bancar.
24. Se achită salariile angajaţilor astfel: 1.500 lei în numerar, iar diferenţa prin virament bancar.
25. Se înregistrează amortizarea mijloacelor de transport în valoare de 1.000 lei.
26. Entitatea vinde mijloacele de transport evaluate la valoarea de intrare de 2.000 lei, amortizare cumulată aferentă 

500 lei, cu un preţ de vânzare de 3.000 lei, TVA 19%.
27. Se achită dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung în sumă de 300 lei.
28. Entitatea rambursează jumătate din creditul bancar pe termen lung.
29. Entitatea înregistrează factura reprezentând lucrări de nivelare a terenului deţinut, în valoare de 1.000 lei, 

TVA 19%. 
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30. Se reevaluează terenurile existente. În urma reevaluării se stabileşte că valoarea acestora este cu 1.500 lei mai 
mare decât valoare lor înregistrată în contabilitatea entităţii. 

31. Se constituie ajustări pentru deprecierea stocurilor astfel: mărfuri 100, materii prime 200, produse finite 300.
32. Se înregistrează hotărârea AGA privind aprobarea retragerii unui asociat din entitate, care deţine acţiuni 

evaluate la valoarea nominală de 1.000 lei.
33. Se ridică de la bancă suma necesară şi se achită în numerar reducerea de capital.
34. Se încasează dobânzi pentru disponibilul de la bancă, în sumă de 28 lei.
35. Se acordă o donaţie de mărfuri la un azil de bătrâni în valoare de 200 lei. Pentru aceste mărfuri nu a fost 

constituită nici o ajustare pentru depreciere.
36. Se facturează un serviciu de transport în valoare de 1.000 lei, TVA 19%.
37. Se anulează ajustări pentru deprecierea stocurilor astfel: mărfuri 100 lei, materii prime 200 lei şi se 

suplimentează ajustarea pentru deprecierea produse finite cu 200 lei.
38. Se înregistrează o ajustare pentru deprecierea mijloacelor de transport în sumă de 100 lei.
39. Vânzare de mijloc de transport, preţ de vânzare 2.000 lei, TVA 19%, cost istoric 2.000 lei, amortizare 

cumulată 500 lei, ajustare pentru depreciere 100 lei, se încasează în numerar.
40. Vânzare de produse finite cu preţ de vânzare 4.000 lei, TVA 19%, cost de producţie 3.000 lei, ajustare pentru 

depreciere 500 lei, încasare prin virament bancar.
41. Se constituie un acreditiv în favoarea unor furnizori în sumă totală de 2.500 lei.
42. Se achită din acreditivul existent datorii faţă de furnizori de stocuri în sumă de 1.140 lei, faţă de furnizori de 

imobilizări 1.190 şi se revocă acreditivul neutilizat.
43. Se acordă un avans pentru deplasare în sumă de 850 lei.
44. Se justifică avansul pentru deplasare, astfel: 700 lei, TVA 19% decontare de deplasare (bilete de transport), 

iar diferenţa se depune la casierie.
45. Regularizarea TVA.
46. Închiderea conturilor de venituri.
47. Închiderea conturilor de cheltuieli.
48. Înregistrarea impozitului pe profit.
49. Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit.
50. Repartizarea profitului pentru rezerve legale conform legislaţiei în vigoare.

Prezenta i situaţia finală a entităţii, după reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice anterioare.


