
Capitolul 3
MECANISMUL CONTABIL: ANALIZA, ÎNREGISTRAREA

ŞI CONTROLUL TRANZACŢIILOR ÎN CONTURI

Acest capitol descrie câteva din procedeele contabile folosite în practică. Nu vom introduce
concepte contabile noi. Procedurile prezentate aici fac mai uşoară sarcina înregistrării diferitelor
tranzacţii. Deşi multe întreprinderi folosesc sistem contabil computerizat, noi vom descrie
procedurile folosite într-un sistem contabil manual întrucât etapele de bază în oricare dintre
sisteme sunt mai uşor înţelese pe sistemul manual.

Cititorii acestei cărţi, studenţii, au avut deja de-a face cu multe informaţii contabile. Active,
capitaluri proprii, datorii, venituri, cheltuieli, rezultate, bilanţ, cont de profit şi pierdere, note etc.,
toate acestea fac parte din sistemul contabil. Atunci când, cu ajutorul mass-mediei, poţi afla
informaţii despre profitul sau pierderea unei întreprinderi, despre dividende, despre bani investiţi
în transporturi, aceste informaţii provin din sistemul contabil al acesteia. Chiar înainte de a intra
într-un mecanism contabil propriu-zis, cititorul a acumulat aşadar câteva idei despre
contabilitate.

Problema este că s-ar putea ca unele din aceste idei despre contabilitate să
fie eronate. Astfel, ca la orice altă ştiinţă, când studiem contabilitatea nu trebuie
să avem prejudecăţi. Vom descoperi că, aşa cum este ea cu adevărat,
contabilitatea poate fi foarte diferită de ceea ce ne-am închipuit. Ne vom da
seama că există motive solide pentru aceste diferenţe şi e important să le
înţelegem. Pentru a ajunge la un asemenea grad de înţelegere, utilizatorii
trebuie să ştie multe lucruri despre conceptele şi tehnicile contabile, să
înţeleagă natura şi limitele informaţiei contabile. Nu este necesar, totuşi, să
aibă cunoştinţele aprofundate ale contabilului.

Să presupunem că vi s-a cerut să urmăriţi evenimentele într-o întreprindere
pentru a putea furniza informaţii utile managementului. O cale de a îndeplini
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această sarcină ar fi să descrieţi evenimentele într-un jurnal similar celui al
unui căpitan de vas. După ce ţineţi un timp jurnalul, căpătaţi experienţă şi
începeţi să dezvoltaţi treptat un set de reguli care să vă ghideze eforturile. De
exemplu, din moment ce ar fi imposibil de notat fiecare acţiune a fiecărui
salariat din întreprindere, v-aţi putea dezvolta reguli care să vă ghideze în
acţiunea de alegere a acelor evenimente care sunt destul de importante pentru a
fi consemnate. De asemenea, vă daţi seama că jurnalul ar fi mult mai valoros
dacă aţi standardiza anumiţi termeni. Astfel, cei care îl vor studia, ar înţelege
mai clar ceea ce aţi vrut să exprimaţi. Mai mult chiar, dacă aţi standardiza
termenii şi definiţiile lor, aţi putea desemna pe altcineva să ţină acest jurnal,
având în acelaşi timp asigurarea că raportarea evenimentelor de către acea
persoană oferă exact aceleaşi informaţii pe care le-aţi fi oferit dacă aţi fi ţinut
jurnalul personal. Ar putea exista mai multe căi de descriere a unui eveniment,
toate la fel de bune. Dar, pentru a avea o bază comună de înţelegere, veţi
selecta doar una dintre acestea pentru sistemul de înregistrări.



3.1. Contul. Rolul, forma şi structura

Să ne imaginăm că într-un bilanţ apare elementul Casa 1.000.000 lei.
Tranzacţiile ulterioare în numerar pot afecta această sumă doar în unul din
două moduri: o pot creşte sau o pot scădea. În loc să majorăm sau să micşorăm
elementul prin ştergerea vechii sume şi introducerea celei noi după fiecare
operaţie, vom putea scuti un efort considerabil dacă adunăm la un loc toate
majorările şi, respectiv, toate micşorările şi calculăm modificarea netă ce
rezultă în urma acestora. La suma iniţială vom aduna suma tuturor creşterilor şi
vom scădea suma micşorărilor. Diferenţa reprezintă noul sold al elementului
bilanţier. Deşi multe întreprinderi folosesc sisteme informatice de contabilitate,
noi descriem în acest capitol procedurile folosite în sistemul contabil manual
pentru că paşii de bază în ambele tipuri de sisteme sunt aceiaşi şi este mai uşor
să vizualizăm paşii într-un sistem contabil de tip manual.

În contabilitate, pentru a înregistra, calcula şi controla existentul şi
modificările în sens contrar (creşteri, micşorări) ale fiecărui element bilanţier,
pe o anumită perioadă de timp, vom folosi instrumentul (model, procedeu)
denumit cont. Cea mai simplă formă de cont, numită T (teu) pentru că seamănă
cu litera T, arată ca în figura 3.1. şi reprezintă o bază bună pentru studiul
sistemului partidei duble. Imaginaţi-vă o pagină care are pe mijloc o linie
verticală, reprezentând piciorul T-ului, şi o linie orizontală la o distanţă de
2,5 cm de partea de sus a paginii, reprezentând linia orizontală a T-ului.

531 Casa
(Creşteri) (Micşorări)
Sold
iniţial

0

2.000.000 750.000
500.000 350.000
750.000 250.000
250.000 650.000

3.500.000 2.000.000
Sold final 1.500.000

Fig. 3.1.
Acest cont are soldul iniţial zero întrucât este vorba de o întreprindere nou

înfiinţată. Toate creşterile sunt înregistrate într-una din părţi şi toate micşorările
în cealaltă parte.

În structura contului sunt cuprinse următoarele elemente:
1. Titlul (denumirea) şi simbolul contului;
2. Debitul şi creditul;
3. Explicaţia tranzacţiilor înregistrate în cont;
4. Rulajul (mişcarea) contului;
5. Total sume debitoare şi creditoare ale contului;
6. Soldul contului.
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Pe linia orizontală a T-ului sunt scrise titlul şi simbolul cifric ale contului.
Titlul contului exprimă conţinutul economic al elementului bilanţier (bun
economic, sursă de finanţare, proces economic sau rezultat financiar) a cărui
evidenţă se ţine cu ajutorul contului respectiv. În general, denumirea unui cont
reflectă obiectul înregistrat în contul respectiv. Când întâlniţi o denumire de
cont pe care nu o recunoaşteţi, încercaţi să examinaţi contextul titlului şi să
observaţi dacă se încadrează în categoria activelor, datoriilor, capitalurilor
proprii, veniturilor sau cheltuielilor.

În ţara noastră, titlul şi simbolul conturilor se stabilesc în mod unitar, prin
planul de conturi general elaborat pe economia naţională (de exemplu
101 Capital, 212 Construcţii, 371 Mărfuri,
401 Furnizori, 411 Clienţi, 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, 121
Profit şi pierdere etc.). Simbolurile derivă din poziţia pe care o ocupă contul
respectiv în structura planului de conturi, facilitează identificarea conturilor şi,
respectiv, activitatea practică de contabilitate atât în sistemul manual cât şi în
sistemul informatic.

531 Casa

Cum se va folosi această formă? Va trebui să memoraţi forma şi apoi o vom
folosi pe tot parcursul manualului; după ce o veţi învăţa va fi foarte uşor. Iată
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cum se va proceda. Câte o parte a fiecărui cont va fi folosită pentru a înregistra
creşterile în cadrul contului şi partea opusă va fi folosită pentru înregistrarea
micşorărilor.

Partea stângă a oricărui cont este denumită debit iar partea dreaptă este
denumită credit. Sumele trecute în partea stângă sunt debitoare, iar cele din
partea dreaptă creditoare. A debita un cont înseamnă a înregistra o sumă în
partea stângă a contului, iar a credita un cont înseamnă a înregistra o sumă în
partea dreaptă. Acesta este singurul sens dat în contabilitate verbelor a debita şi
a credita. Totuşi, în limbajul comun, aceste verbe au alt sens. Credit are o
conotaţie favorabilă, iar debit are o conotaţie nefavorabilă. În contabilitate, ele
nu presupun o judecată a valorii, înseamnă pur şi simplu dreapta şi stânga. Le
abreviem, de regulă, cu D şi respectiv C. Dacă fiecare cont ar fi privit
individual, fără a lua în considerare legăturile cu alte conturi, nu ar prezenta
importanţă înregistrarea creşterilor în debit sau în credit.

Aşa cum am prezentat în capitolul al doilea, în secolul al XV-lea, un călugăr
franciscan, Luca Paciolo a promovat şi popularizat o metodă de folosire a
conturilor astfel încât fiecărei sume trecute în debitul unui cont să-i corespundă
aceeaşi sumă trecută în creditul altuia, adică o dublă înregistrare. De aceea,
sistemul contabil este unul în “partidă dublă“. Legătura dintre debitul (D) şi
creditul (C) conturilor, stabilită cu ocazia înregistrării operaţiilor economice în



conturi, poartă denumirea de corespondenţa conturilor, iar conturile care
reflectă o astfel de legătură se numesc conturi corespondente.

D 531 Casa C

Explicaţia descriptivă a tranzacţiilor şi evenimentelor înregistrate în cont
constă în prezentarea naturii operaţiei, a persoanelor juridice sau fizice
implicate, a datei operaţiei, a documentului justificativ utilizat etc., iar
explicaţia contabilă constă în indicarea sub formă de simbol cifric a contului
sau conturilor corespondente.

D 531 Casa C
1/101 12/201

Mişcarea sau sumele înregistrate succesiv într-o perioadă de gestiune în
debitul sau creditul unui cont ca  urmare a creşterilor şi micşorărilor
determinate de tranzacţii (evenimente) reprezintă rulajul contului. Acesta este
de două feluri: rulaj debitor şi rulaj creditor. Rulajul debitor reprezintă
totalitatea înregistrărilor efectuate în debitul unui cont într-o perioadă de
gestiune. Rulajul creditor reprezintă totalitatea înregistrărilor efectuate în
creditul unui cont într-o perioadă de gestiune. Le abreviem de regulă cu RD şi
respectiv RC.

D 531 Casa C
1/101 2.000.000 12/201 750.000
5/461 500.000 6/401 350.000
7/707 750.000 8/201 250.000
9/707 250.000 10/421 650.000

RD 3.500.000 RC 2.000.000

Totalul sumelor unui cont este de două feluri: total sume debitoare şi total
sume creditoare. Prin adunarea rulajelor debitoare sau creditoare cu sumele
care exprimă, în partea de debit sau de credit, soldul iniţial reflectat de cont la
începutul perioadei de gestiune, se obţine total sume debitoare şi total sume
creditoare ale contului respectiv. Le abreviem de regulă cu TSD şi respectiv
TSC.

Existentul valoric stabilit la un moment dat la elementul pentru care s-a
deschis contul reprezintă soldul contului. Se stabileşte ca diferenţă între total
sume debitoare şi total sume creditoare. În funcţie de mărimea sumelor, soldul

Explicaţia

Rulajul

Total sume

Soldul



poate fi debitor, sold creditor sau sold balansat (cont soldat). Astfel, dacă
totalul sumelor debitoare din cont este mai mare decât totalul sumelor
creditoare, contul are sold debitor, iar dacă totalul sumelor creditoare este mai
mare decât totalul sumelor debitoare, contul are sold creditor. Le abreviem de
regulă cu SD şi respectiv SC.
Relaţiile de calcul pentru sold sunt :

1. TSD – TSC = SD, când TSD > TSC
2. TSC – TSD = SC, când TSC > TSD
3. TSD – TSC = 0, când TSD = TSC

Soldurile se stabilesc de regulă, la sfârşitul perioadei de gestiune,
reprezentând solduri finale care, la începutul perioadei următoare de gestiune
apar ca solduri iniţiale (Si).

Folosind sistemul cu T-uri pentru echilibrarea sumelor din debitul şi creditul
contului, închiderea conturilor se face prin trecerea soldului final debitor în
creditul contului respectiv sau prin trecerea soldului final creditor în debitul
contului respectiv.

D 531 Casa C
Si 0
1/101 2.000.000 12/201 750.000
4/461 500.000 6/401 350.000
7/707 750.000 8/201 250.000
9/707 250.000 10/421 650.000
RD 3.500.000 RC 2.000.000
TSD 3.500.000 TSC 2.000.000

SD 1.500.000
TOTAL 3.500.000 TOTAL 3.500.000

Elementele care compun structura contului sunt comune pentru toate
conturile. Modul de prezentare şi de situare a acestora în cadrul contului este
diferit însă, în funcţie de forma de prezentare a contului. În practică se cunosc
mai multe forme de prezentare a contului, între care menţionăm: forma
bilaterală, forma unilaterală, forma şah etc. În condiţiile utilizării sistemelor
informatice de contabilitate, forma de prezentare a conturilor este adaptată
sistemului respectiv de prelucrare automată.

Esenţa acestei forme de cont coincide cu cea a contului în formă de T; de
fapt T-ul poate fi observat cu linii îngroşate. Capetele de coloană se explică
prin ele însele, cu excepţia literei S de la “sursă“ (indicând documentul pe baza
căruia s-a efectuat înregistrarea). Aceasta este utilă în cazul în care se doreşte
verificarea sursei înregistrării la un moment ulterior.

Forma
contului



3.2. Registrele contabile. Planul de conturi

Răspândirea sistemelor informatice a modificat modul de lucru în sistemele contabile. Ceea ce
diferenţiază un registru de altul în sistemul informatic de contabilitate faţă de sistemul manual,
este forma pe care o îmbracă, conţinutul rămânând acelaşi. Dintre tipurile de registre utilizate în
contabilitate, cele mai frecvente sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar şi Cartea Mare.

Documentul contabil în care se efectuează înregistrarea cronologică a
tuturor tranzacţiilor, evenimentelor şi operaţiilor, prezentând sumele conturilor
implicate debitoare sau creditoare şi alte informaţii legate de acestea reprezintă
Registrul Jurnal. Acesta serveşte drept un fel de jurnal zilnic, în care fiecare
tranzacţie sau un grup de tranzacţii similare sunt înregistrate intacte. Cel mai
simplu şi mai flexibil tip de jurnal este Registrul Jurnal.

Forma Registrului Jurnal se prezintă astfel:

Simbol conturi Sume
Data Document Explicaţii

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

În structura formularului, sumele pot fi trecute şi pe o singură coloană.
Înregistrarea operaţiunilor direct în conturi îngreunează identificarea unor
operaţiuni individuale sau descoperirea erorilor, pentru că debitarea se face
într-un cont, iar creditarea în altul. Soluţia constă în înregistrarea tuturor
operaţiunilor în ordine cronologică într-un Registru Jurnal. Pentru evidenţierea
fiecărei tranzacţii se întocmeşte câte un articol contabil separat, iar procesul de
înregistrare a acestora se numeşte jurnalizare sau înregistrare cronologică.
Următorul pas este de a lua în mod exact aceleaşi tranzacţii şi de a le înregistra
din nou în Cartea Mare.

Diferenţa între Registrul Jurnal şi Cartea Mare constă în faptul că fiecare
parte a înregistrării care este înscrisă mai întâi în Registrul Jurnal, este apoi
copiată într-un cont propriu din Cartea Mare. Procesul de transfer al
informaţiilor din Registrul Jurnal în Cartea Mare se numeşte sistematizare
(înregistrare sistematică). Astfel, dacă o înregistrare din Registrul Jurnal este
compusă, să presupunem, din cinci părţi, atunci fiecare din cele cinci părţi vor
fi copiate într-un cont separat din Cartea Mare. Prin sistematizare, fiecare sumă

Registrul
Jurnal

Cartea
Mare



din coloana Debit a Registrului Jurnal este transferată în coloana Debit a
contului corespunzător din Cartea Mare, iar fiecare sumă din coloana Credit a
Jurnalului este transferată în coloana Credit a contului corespunzător din
Cartea Mare. Într-un sistem contabil computerizat, sistematizarea este efectuată
automat de către calculator după introducerea operaţiunilor. Într-un sistem
contabil manual, Cartea Mare poate fi un registru care cuprinde una sau mai
multe pagini pentru un cont. Formularele folosite pot îmbrăca diverse forme:
fişe de cont pentru operaţii diverse, fişe de cont şah şi forma Cartea Mare
centralizată. Cartea Mare nu trebuie neapărat să fie un registru compact, ci
poate fi doar un set de pagini libere sau sub formă electronică etc.

Simbol
cont Debit PaginaCartea Mare – şah

Denumire cont………. Credit

Conturi corespondenteNr.
Reg.
Jurnal

Data Suma

Pe parcursul lucrării, vom înregistra tranzacţiile şi evenimentele direct în T-
uri (forma simplificată a contului). Am utilizat această metodă pentru că este
simplă şi eficientă. Chiar şi contabilii profesionişti folosesc T-ul contului
pentru a analiza operaţiuni complexe.

Procedura de înregistrare în contabilitate a tranzacţiilor, evenimentelor se
derulează în trei etape:
1. analiza tranzacţiilor, evenimentelor pe baza documentelor justificative;
2. înregistrarea operaţiunilor în Registrul Jurnal (procedeu numit jurnalizare

sau înregistrare cronologică);
3. transferarea articolelor din Registrul Jurnal în Cartea Mare (procedeu numit

înregistrare sistematică).

Planul de conturi general este un tablou al întregului sistem de conturi, în
cadrul căruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire şi simbol cifric fiind
încadrat într-o clasă şi grupă. Astfel se asigură uniformitate şi unitate de
conţinut, funcţie, denumire şi simbolizare a conturilor (de exemplu, planul de
conturi).

În simbolizarea conturilor se aplică sistemul de numeraţie zecimal. Modul
de simbolizare este prezentat în figura 3.3.

Planul de
conturi



Fig. 3.3.

În planul de conturi general se cuprind 9 clase de conturi:
•  Clasa 1 - Conturi de capitaluri
•  Clasa 2 - Conturi de imobilizări
•  Clasa 3 - Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
•  Clasa 4 - Conturi de terţi
•  Clasa 5 - Conturi de trezorerie
•  Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
•  Clasa 7 - Conturi de venituri
•  Clasa 8 - Conturi speciale
•  Clasa 9 - Conturi de gestiune
Planul de conturi este prezentat în Anexa 1 şi corespondenţa cu situaţiile
financiare în Anexa 2.

FORMATUL GENERAL

X X X X

Clasa
Grupa
Cont gradul I
Cont gradul II

EXEMPLU

1 0 1 1

Clasa 1 - Conturi de capitaluri
Grupa 10 - Capital şi rezerve
Cont gradul I - 101 Capital
Cont gradul II - 1011 Capital
subscris nevărsat



Pentru studierea planului de conturi se impune o clasificare a conturilor. La
baza acesteia pot sta mai multe criterii. Din punct de vedere al conţinutului
economico - financiar, conturile se pot grupa în: conturi de bunuri economice,
conturi de surse, conturi de cheltuieli, conturi de venituri. Întrucât conţinutul
economico - financiar determină funcţia contabilă a conturilor, acestea pot fi
grupate în conturi de activ, conturi de pasiv şi conturi bifuncţionale. Conturile
bifuncţionale nu formează o a treia grupă de conturi cu ocazia întocmirii
bilanţului, ci, după soldul pe care îl prezintă la sfârşitul perioadei de gestiune,
se încadrează fie în categoria conturilor de activ, fie în cea a conturilor de
pasiv.

Având în vedere sfera de cuprindere, conturile pot fi grupate în conturi
sintetice şi conturi analitice. În general, se poate afirma că sunt conturi de activ
conturile de bunuri economice şi de cheltuieli şi sunt conturi de pasiv conturile
de surse şi conturile de venituri.

Analizând planul de conturi general în ansamblul său, dar şi principalele
componente, constatăm că există mai multe puncte de sprijin ce au rolul de a-i
spori accesibilitatea. Iată câteva asemenea puncte de sprijin:
∎ Clasa 1 - Conturi de capitaluri

În general, sunt conturi cu funcţia contabilă de pasiv (de exemplu, 101
Capital social).

∎ Clasa 2 - Conturi de imobilizări
În general, sunt conturi cu funcţia contabilă de activ (de exemplu, 201
Cheltuieli de constituire).

∎ Clasa 3 - Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie
În general, sunt conturi cu funcţia contabilă de activ (de exemplu, 300
Materii prime).

∎ Clasa 4 – Conturi de terţi
Conturile de datorii sunt conturi cu funcţia contabilă de pasiv (de exemplu,
401 Furnizori).
Conturile de creanţe sunt conturi cu funcţia contabilă de activ (de exemplu,
411 Clienţi).

∎ Clasa 5 - Conturi de trezorerie
În general, conturile au funcţia contabilă de activ (de exemplu, 531 Casa).

∎ Clasa 6 – Conturi de cheltuieli
Cheltuielile prin definiţie micşorează capitalurile proprii, iar funcţia
contabilă a conturilor de cheltuieli este opusă funcţiei contabile a
capitalurilor proprii, astfel cheltuielile sunt asimilate conturilor de activ, (de
exemplu, 601 Cheltuieli cu materiile prime).

∎ Clasa 7 – Conturi de venituri
Veniturile sunt opuse cheltuielilor, ele prin definiţie majorează capitalurile
proprii şi astfel funcţia contabilă a conturilor de venituri derivă de la
capitalurile proprii, toate veniturile sunt asimilate conturilor de pasiv (de
exemplu, 701 Venituri din vânzarea produselor finite).

∎ Amortizările şi provizioanele sunt elemente rectificative care corectează
celorlalte structuri bilanţiere, reprezentând prin definiţie ieşiri de resurse



care afectează beneficiile economice. Toate amortizările şi provizioanele
sunt considerate ca un cont de contra-activ şi asimilate conturilor de pasiv.

Prin cele relatate nu au fost epuizate toate aspectele ce vizează sporirea
accesibilităţii la planul de conturi general, ci au fost remarcate unele dintre ele.
Existenţa punctelor de sprijin în însuşirea şi utilizarea planului de conturi se
încadrează într-un context mai larg, şi anume acela al sprijinirii pe logică a
contabilităţii.

3.3. Reguli de funcţionare a conturilor

Regulile de funcţionare a conturilor au drept scop să stabilească partea contului (debit sau
credit) în care urmează să se înregistreze soldul iniţial existent în fiecare cont la deschiderea
acestuia, modificările (creşteri sau micşorări) valorii elementului la care se referă contul,
determinate de tranzacţiile, evenimentele, operaţiile economice şi soldul final al conturilor
existent la închiderea acestora. Acestea au ca punct de plecare bilanţul cu structurile sale (active,
capitaluri şi datorii) şi cele două principii de bază ale contabilităţii: dubla reprezentare şi dubla
înregistrare.

În capitolul al doilea s-a arătat că activele sunt dispuse în partea stângă a bilanţului, iar
pasivele sunt dispuse în partea dreaptă a bilanţului. Vă amintiţi? Astfel, activele pot fi „gândite”
ca „părţi de stânga”, iar pasivele pot fi gândite ca „părţi de dreapta”. Poziţia opusă a celor două
categorii ale bilanţului (activ şi pasiv) face ca regulile de funcţionare a celor două feluri de
conturi să fie de sens opus.

1. Prima regulă care trebuie reţinută este aceea că toate conturile de activ
încep să funcţioneze prin a se debita (partea stângă a contului) şi se debitează
cu soldul iniţial al conturilor de activ; conturile de pasiv încep să funcţioneze
prin a se credita (partea dreaptă a contului) şi se creditează cu soldul iniţial al
conturilor de pasiv.
2. A doua regulă importantă este aceea că toate conturile de activ
înregistrează în debit creşterile (intrările) elementelor de activ, iar toate
conturile de pasiv înregistrează în credit creşterile (intrările) elementelor de
pasiv.
3. A treia regulă care trebuie ţinută minte este aceea că toate conturile de activ
înregistrează în credit (partea dreaptă a contului) micşorările elementelor de
activ, iar conturile de pasiv înregistrează în debit (partea stângă a contului)
micşorările (ieşirile) elementelor de pasiv.
4. A patra regulă de funcţionare a conturilor este aceea că toate conturile de
activ au totdeauna sold final debitor sau sunt soldate (echilibrate, balansate),
iar toate conturile de pasiv au totdeauna sold final creditor sau sunt soldate
(echilibrate, balansate).

Reguli
de
funcţionare



Regulile de funcţionare a conturilor sunt ilustrate în figura 3.4.

D Conturi de activ C D Conturi de pasiv C
Si (+)

Sfd (-) Sfc (-)

Si (+)

Fig. 3.4.

Marea majoritate a conturilor funcţionează după regulile enunţate mai sus.
Sunt însă şi conturi care au un comportament variabil în ceea ce priveşte soldul
final. După soldul pe care-l prezintă la sfârşitul perioadei de gestiune, conturile
pot fi de două feluri: conturi monofuncţionale şi conturi bifuncţionale.

Conturile monofuncţionale sunt conturile care la sfârşitul perioadei de
gestiune prezintă un singur fel de sold, debitor sau creditor. Ele sunt totdeauna
numai conturi de activ sau numai conturi de pasiv.

Conturile bifuncţionale sunt conturile care, la un moment dat, pot avea fie
sold debitor (se încadrează în categoria conturilor de activ), fie sold creditor (se
încadrează în categoria conturilor de pasiv).

3.4. Analiza contabilă a tranzacţiilor şi înregistrarea lor în conturi

Fiecare tranzacţie consemnată într-un document, înainte de înregistrarea ei
în contabilitate, trebuie să fie supusă analizei contabile în vederea determinării
efectului dual asupra conturilor. Această analiză are drept rezultat stabilirea
conturilor ce sunt afectate de tranzacţii şi în ce mod. De asemenea, acest
rezultat trebuie să respecte cele două ecuaţii fundamentale:
1. Activ = Capital propriu + Datorii
2. Debit = Credit

Realizarea analizei contabile presupune parcurgerea, în general, a
următoarelor etape:

1. Determinarea naturii operaţiei, adică stabilirea conţinutului tranzacţiei ce
trebuie înregistrată în contabilitate.

2. Modificarea elementelor bilanţiere, stabilirea modificărilor care se produc
în structura elementelor bilanţiere, conţinutul şi sensul modificărilor. După cum
ştiţi, tipurile de modificări bilanţiere sunt:

A + x – x = C + D; A = (C + x – x) + D; A = C + (D + x – x);

A = (C + x) + (D – x); A = (C – x) + (D + x); A + x = (C + x) + D;

A + x = C + (D + x); A – x = (C - x) + D; A – x = (C- x) + D.

Analiza
contabilă
a tranzacţiilor



3. Identificarea conturilor corespondente, adică stabilirea conturilor
corespondente în care urmează să se înregistreze tranzacţia, baza elementelor
bilanţiere modificate.

4. Debit sau credit, adică determinarea, pe baza regulilor de funcţionare a
conturilor, a părţii din fiecare cont (debit sau credit) în care urmează să se
înregistreze tranzacţia.

5. Formula contabilă, respectiv întocmirea, pe baza analizei contabile
efectuate, a formulei (egalităţii) contabile.

Rezultă că scopul final al analizei contabile îl constituie întocmirea formulei
contabile, pe baza căreia se înregistrează tranzacţiile în contabilitate. Formula
contabilă exprimă, sub formă grafică, modificările pe care le determină fiecare
tranzacţie pe baza dublei înregistrări, sub formă de egalitate valorică.

Structura formulei contabile este:
•  Conturile corespondente;
•  Semnul “ = ”;
•  Semnul “%”, utilizat în înţelesul de “următoarele”, atunci când în formula

contabilă intră în corespondenţă mai mult de două conturi;
•  Sumele.

În formula contabilă, contul (conturile) care se debitează se aşează în stânga
semnului egalităţii, deoarece debitul este partea stângă a unui cont, iar contul
(conturile) care se creditează se aşază în partea dreaptă a semnului egalităţii,
deoarece creditul este partea dreaptă a unui cont. Prin ataşarea explicaţiei
descriptive a operaţiunilor în cauză la elementele formulei contabile rezultă
noţiunea de articol contabil.

În funcţie de numărul conturilor corespondente care compun formula
contabilă, putem avea:
1. formule contabile simple,
2. formule contabile compuse.

1. În cazul formulelor contabile simple, tranzacţia generează modificări
numai la două elemente bilanţiere, un cont care se debitează şi un cont care se
creditează. Modelul este de forma:

Cont debitor = Cont creditor Suma

Când analizează o tranzacţie, chiar şi un începător îşi dă seama că o
jumătate din formula contabilă este relativ evidentă. Dacă aţi urmărit totul până
acum, veţi observa că sunteţi capabili să înregistraţi corect, raţional, ştiinţific
tranzacţiile în contabilitate şi nu în mod intuitiv, mecanicist. Să ne obişnuim cu
mecanismul contabil urmărind câteva exemple.

Tipuri



Tranzacţia 1. Se constituie o întreprindere cu un capital de 10.000.000 lei; un
număr de cinci persoane subscriu să cumpere cele 500 de acţiuni emise, în
valoare nominală de 20.000 lei.
Pentru a înregistra tranzacţia 1 efectuăm analiza contabilă astfel:
1. Natura operaţiei: Subscrierea capitalului social pentru înfiinţarea
întreprinderii.
2. Modificările bilanţiere: Recunoaştem o creştere a dreptului de creanţă a
întreprinderii asupra acţionarilor, element de activ şi, simultan, o creştere
(constituire) a capitalului social, element de pasiv. Dacă aţi urmărit totul până
acum, veţi observa că tranzacţia supusă analizei se încadrează în modificarea
bilanţieră de tipul:

A + x = C + x + D

3. Conturi corespondente: Pentru elementele bilanţiere modificate sunt
destinate conturile: 456 Decontări cu asociaţii privind capitalul şi 101 Capital
social .
4. Debit sau credit: Acum cunoaşteţi regulile de funcţionare ale conturilor, nu
ne rămâne decât să le aplicăm:
•  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, cont bifuncţional, cu funcţia

contabilă de activ, având de înregistrat o creştere, se debitează;
•  101 Capital social, cont de pasiv, având de înregistrat o creştere, se

creditează.
5. Formula contabilă: Să ne reamintim elementele
structurale şi nu ne rămâne decât să întocmim formula contabilă:

456
Decontări cu
asociaţii privind
capitalul

= 101
Capital social

10.000.000 lei

D
456 Decontări cu asociaţii

privind capitalul C D
101 Capital

social C
1/101 10.000.000 1/456 10.000.000

Atenţie !!! Vom prezenta o altă modalitate de deducere a formulei contabile
fără a mai urma, în mod expres, etapele generale ale analizei contabile. Această
modalitate presupune:
•  cunoaşterea încadrării corecte a elementelor în structurile de activ (A) şi

pasiv (P), respectiv, în conturile prevăzute în planul de conturi general. S-au

10.000.000
Acţionari

10.000.000
Capital



prezentat în acest capitol puncte de sprijin în vederea sporirii accesibilităţii
la planul de conturi;

•  cunoaşterea regulilor de funcţionare a conturilor.
Pentru a susţine această variantă reluăm tranzacţia 1 şi stabilim formula

contabilă astfel:
•  subscrierea capitalului social
•  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, A+→D
•  101 Capital social, P+→C

456
Decontări cu
asociaţii privind
capitalul

= 101
Capital social

10.000.000 lei

Să încercăm un alt exemplu:

Tranzacţia 2. Acţionarii depun suma de 10.000.000 lei în contul de la bancă al
întreprinderii, reprezentând valoarea capitalului subscris.
Analiza: Această tranzacţie reprezintă micşorarea creanţelor întreprinderii
asupra acţionarilor şi, în acelaşi timp, creşterea disponibilului întreprinderii
păstrat în contul de la bancă. Stabilim formula contabilă pentru tranzacţia 2:
•  vărsarea capitalului subscris
•  456 Decontări cu asociaţii privind capitalul, A-→C
•  512 Conturi curente la bănci, A+→D

512
Conturi curente

la bănci

= 456
Decontări cu

asociaţii privind
capitalul

10.000.000 lei

D
456 Decontări cu asociaţii

privind capitalul C D
512 Conturi curente

la bănci C
1/101 10.000.000 2/512 10.000.000 1/456 10.000.000

2. În cazul formulei contabile compuse, tranzacţia generează modificări la
mai mult de două elemente bilanţiere, astfel:
2.1. Două sau mai multe conturi care se debitează şi un cont care se creditează.
Modelul este de forma:

%
Conturi

debitoare

= Cont
creditor

Suma



Tranzacţia 3. Întreprinderea se aprovizionează cu materii prime şi mărfuri în
valoare de 5.000.000 lei, respectiv 8.000.000 lei, conform facturii furnizorului.
Analiza: În mod evident, creşte valoarea stocurilor de materii prime şi mărfuri
în întreprindere şi, în acelaşi timp, cresc obligaţiile întreprinderii faţă de
furnizor. Nu ne rămâne decât să stabilim formula contabilă pentru înregistrarea
în contabilitate a tranzacţiei 3:
•  aprovizionarea cu materii prime
•  301 Materii prime, A+→D
•  371 Mărfuri, A+→D
•  401 Furnizori, P+→C

% = 401 Furnizori 13.000.000
301 Materii prime 5.000.000
371 Mărfuri 8.000.000

D 300 Materii prime C D 401 Furnizori C
3/401 5.000.000

3/301 5.000.000
3/371 8.000.000

D 371 Mărfuri C
3/401 8.000.000

2.2 Un cont se debitează şi două sau mai multe conturi se creditează. Modelul
este de forma:

Cont
debitor

= %
Conturi

creditoare

Suma

Tranzacţia 4. La sfârşitul perioadei de gestiune (lunii), întreprinderea a
realizat încasări în numerar în sumă de 4.000.000 lei din servicii prestate
terţilor şi 7.000.000 lei din vânzări de mărfuri.
Analiza: Cum plata s-a efectuat pe loc, creşte disponibilul în numerar şi, în
acelaşi timp, se obţin venituri din prestarea de servicii şi din vânzarea
mărfurilor.
•  încasări în numerar
•  531 Casa, A+→D
•  704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate, P+→C
•  707 Venituri din vânzarea mărfurilor, P+→C
Stabilim formula contabilă pentru înregistrarea în contabilitate a tranzacţiei 4.



531 Casa = % 11.000.000
704 Venituri din lucrări
executate şi servicii prestate 7.000.000
707 Venituri din vânzarea
mărfurilor 4.000.000

D 531 Casa C D
704 Venituri din lucrări

executate şi servicii prestate C
4/704 7.000.000
4/707 4.000.000

4/531 7.000.000

D
707 Venit din vânzarea

mărfurilor C
4/531 4.000.000

Înregistrările contabile nu pot fi corectate prin ştergerea sau tăierea sumelor
înregistrate în conturi şi înscrierea sumelor corecte. Un mod specific
contabilităţii de corectare a erorilor intervenite la înregistrarea tranzacţiilor în
conturi este reprezentat de operaţiile de stornare. Astfel, formulele contabile de
stornare (de corectare) pot fi:
1. formule contabile de stornare în negru,
2. formule contabile de stornare în roşu.

1. Formulele contabile de stornare în negru constau în anularea înregistrării
efectuate anterior greşit, prin inversarea conturilor corespondente din formula
contabilă respectivă şi apoi întocmirea şi înregistrarea formulei contabile
corecte.

Tranzacţia 5. Întreprinderea se aprovizionează cu mărfuri în sumă de
4.000.000 lei, conform facturii furnizorului.
Analiza: Tranzacţia determină creşterea valorii stocului de mărfuri şi, în acelaşi
timp, creşterea obligaţiilor faţă de furnizor. Presupunem că la stabilirea
formulei contabile pentru înregistrarea tranzacţiei 5 privind aprovizionarea cu
mărfuri s-a utilizat contul 345 Produse finite, în locul contului 371 Mărfuri.
Formula contabilă înregistrată în mod eronat:
•  aprovizionarea cu produse finite
•  345 Produse finite, A+→D
•  401 Furnizori, P+→C

345 Produse finite = 401 Furnizori 4.000.000 lei

Stornarea



Cum procedăm pentru a anula formula contabilă înregistrată eronat prin
stornarea în negru?

5.1. Inversăm conturile corespondente în formula de mai sus.

401 Furnizor = 345 Produse finite 4.000.000 lei

Remarcă: Prin înregistrarea formulei contabile 5.1., formula contabilă 5
înregistrată anterior eronat se anulează.

5.2. Înregistrăm formula contabilă corectă.
•  aprovizionarea de mărfuri
•  371 Mărfuri A+→D
•  401 Furnizori P+→C

371 Mărfuri = 401 Furnizori 4.000.000 lei

D 345 Produse finite C D 401 Furnizori C
5/401 4.000.000 5.1/401 4.000.000 5.1/345 4.000.000 3/300 5.000.000

3/371 8.000.000
5/345 4.000.000

5.2/371 4.000.000

D 371 Mărfuri C
3/401 8.000.000
5.2/401 4.000.000

2. Formulele contabile de stornare în roşu constau în anularea unei formule
contabile efectuate anterior greşit prin întocmirea şi înregistrarea unei noi
formule contabile similară cu cea eronată, însă cu sumele înscrise în roşu (sau
în negru, dar încadrată în chenar). Înscrierea unei sume în roşu are semnificaţia
în contabilitate a unor valori cu semnul “–”, având ca efect anularea sumei
înscrisă anterior în mod eronat.

Înregistrare eronată

Înregistrare
de stornare în negru

Înregistrare corectă



Să luăm acelaşi exemplu, tranzacţia 5, de la stornarea în negru, când
mărfurile aprovizionate de la furnizor au fost eronat înregistrate ca produse
finite prin formula contabilă:

345 Produse finite = 401 Furnizori 4.000.000 lei

Pentru corectarea erorii procedăm astfel:

5.1. Întocmim aceeaşi formulă contabilă, dar cu suma încadrată în chenar
(înregistrare în roşu).

345 Produse finite = 401 Furnizori 4.000.000 lei

Remarcă: Prin înregistrarea formulei contabile 5.1., formula contabilă 5
înregistrată anterior eronat se anulează.
Înregistrăm formula contabilă corectă:
•  aprovizionarea cu mărfuri
•  371 Mărfuri, A+→D
•  401 Furnizori, P+→C

371 Mărfuri = 401 Furnizori 4.000.000

D 345 Produse finite C D 401 Furnizori C
5/401 4.000.000

5.1/401 4.000.000

3/300 5.000.000
3/371 8.000.000
5/345 4.000.000

5.1/345 4.000.000

5.2/371 4.000.000

D 371 Mărfuri C
3/401 8.000.000
5.2/401 4.000.000

Înregistrare eronată

Înregistrare
de stornare în roşu

Înregistrare corectă



Remarcă. De menţionat că, în ambele cazuri de stornare, negru sau roşu, se
ajunge la acelaşi sold final în conturi, atingându-se scopul propus de corectare
a înregistrărilor contabile eronate.

Stornarea în negru are dezavantajul faţă de stornarea în roşu că duce la: (1)
denaturarea rulajelor conturilor utilizate, pe care le măreşte artificial cu sume
care în realitate nu corespund unor tranzacţii, ci unor operaţii de corectare; (2)
stabilirea, în anumite cazuri, a unor corespondenţe ireale în conturi.

Observăm la contul 345 Produse finite un rulaj debitor ce corespunde, de
regulă, unor intrări de produse finite şi un rulaj creditor care exprimă, în
general, ieşiri de produse finite. Tranzacţia 5, în realitate, nu a determinat nici o
intrare de produse finite şi nici operaţia 5.1 nu a determinat o ieşire de produse
finite. La contul 401 Furnizori, tranzacţia 5 determină o creştere a datoriilor
faţă de furnizor ca urmare a aprovizionării de mărfuri, fără nici o achitare a
datoriei (operaţia 5.1), care să conducă la rulaje debitoare. Pentru aceste motive
recomandăm utilizarea stornării în roşu.

3.5. Închiderea conturilor. Conturi permanente şi conturi temporare

Conturile permanente, numite şi conturi bilanţiere, sunt conturile ce reprezintă elementele
bilanţului (active, capitaluri proprii şi datorii). Conturile temporare, numite şi conturi de
procese, sunt conturile de cheltuieli (clasa 6) şi venituri (clasa 7) ce fac obiectul contului de
rezultate 121 Profit şi pierdere.

La sfârşitul perioadelor de gestiune, conturile permanente suportă
procedural o operaţie de închidere, de stabilire a soldurilor, iar soldurile finale
devin solduri iniţiale ale perioadelor următoare. Figura 3.2 din acest capitol
arată procedura de închidere a unui cont de activ. Prin urmare, soldul final al
contului
531 Casa pe 31 ianuarie devine sold iniţial pe
1 februarie. Pentru un cont de pasiv procedura este similară.

Procedura de închidere pentru conturile temporare, de venituri şi cheltuieli,
diferă puţin de cea a conturilor permanente. La aceste conturi este nevoie să
calculăm total sume creditoare pentru conturile de venituri şi total sume
debitoare pentru conturile de cheltuieli. Conturile temporare de venituri şi
cheltuieli reprezintă, de fapt, subdiviziuni ale rezultatului exerciţiului. La
sfârşitului perioadelor de gestiune, conturile temporare de venituri şi cheltuieli
sunt închise prin contul
121 Profit şi pierdere, pentru a putea determina efectul veniturilor şi
cheltuielilor – profit sau pierdere. Procesul de închidere constă în transferarea
totalului sumelor din fiecare cont temporar către contul de cliring
(compensare).

Conturile temporare de venituri şi cheltuieli nu prezintă niciodată un sold
iniţial la începutul perioadelor de gestiune.

Conturi
permanente

Conturi
temporare



Pentru a ne reaminti, conturile de active şi capitaluri (conturile din bilanţ) au
în general solduri iniţiale şi finale - sume reportate de la un exerciţiu la altul.
Conturile de cheltuieli (clasa 6 ) şi venituri (clasa 7) nu au solduri iniţiale sau
finale, pentru că ele sunt soldate la sfârşitul perioadelor de gestiune, aceasta
fiind condiţia de pregătire şi preluare a lor în perioada de gestiune viitoare.

3.6. Balanţa de verificare
Tipuri de erori relevate de balanţa de verificare

Ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să facem o listă a tuturor conturilor soldate
sau nesoldate, cu informaţii privind soldurile, rulajele, totalul sumelor?
Răspuns: am întocmi o balanţă de verificare. Fiecărei sume debitoare din
Cartea Mare trebuie să-i corespundă o sumă creditoare identică. Astfel,
totalurile sumelor debitoare şi creditoare din Cartea Mare trebuie să fie egale.
Pentru a verifica această egalitate, contabilul întocmeşte periodic o balanţă de
verificare.

Balanţa de verificare este un instrument de sinteză a informaţiilor reflectate
în conturi la un anumit moment (lună, trimestru, semestru, an). Scopul sintezei
ar fi, pe de o parte, constatarea menţinerii egalităţii dintre debit şi credit, iar pe
de altă parte, furnizarea unei viziuni generale asupra conturilor, utilă în etapa
următoare şi anume de întocmire a situaţiilor financiare (Bilanţul, Contul de
profit şi pierdere, Situaţia modificărilor capitalului propriu, Situaţia fluxurilor
de trezorerie, Politici contabile şi note explicative).

Conţinutul şi forma de prezentare a balanţelor de verificare pot fi diferite în
funcţie de:
a) tipul conturilor pentru care se întocmesc:
(1) balanţe de verificare ale conturilor sintetice şi
(2) balanţe de verificare ale conturilor analitice;
b) informaţiile pe care le conţin: (1) balanţe de verificare cu o singură
egalitate, (2) balanţe de verificare cu două egalităţi, (3) balanţe de verificare cu
trei egalităţi şi (4) balanţe de verificare cu patru egalităţi. Fiecare egalitate
conţine două coloane perechi, o coloană pentru informaţii debitoare şi o
coloană pentru informaţii creditoare;
c) prezentarea grafică: forma tabelară şi forma matricială sau balanţa de
verificare-şah.

Balanţa de verificare cu o serie de egalităţi

Total sumeSimbolul
Conturilor

Denumirea
conturilor Debitoare Creditoare

TOTAL � TSD � TSC

Tipuri

Caracterizare



Modelul balanţei de verificare cu o serie de egalităţi prezintă cele două
coloane perechi, totalul sumelor debitoare (TSD) şi totalul sumelor creditoare
(TSC). Egalitatea este de forma:

� �= TSCTSD

Remarcă. În balanţa de sume, prezentată mai sus, în locul celor două coloane
perechi de total sume, se pot prezenta două coloane perechi de solduri finale:
solduri finale debitoare (SFD) şi solduri finale creditoare (SFC), denumită
balanţa de verificare a soldurilor. Egalitatea devine:

� �= SFCSFD

Balanţa de verificare cu două serii  de egalităţi prezintă patru coloane,
respectiv, două coloane perechi pentru total sume (TSD şi TSC) şi două
coloane perechi pentru solduri finale (SFD şi SFC). Această balanţă de
verificare este rezultatul combinării balanţei de verificare a sumelor cu balanţa
de verificare a soldurilor. Cele două egalitaţi sunt:
1. � �= TSCTSD

2. � �= SFCSFD

Balanţa de verificare cu trei serii de egalităţii prezintă şase coloane,
respectiv, două coloane perechi pentru solduri iniţiale (SID şi SIC), două
coloane perechi pentru rulaje (RD şi RC), două coloane perechi pentru solduri
finale (SFD şi SFC). Acestui tip de balanţă îi corespund trei egalităţi:
1. � �= SICSID

2. � �= RCRD

3. � �= SFCSFD

Grafic, balanţa de verificare cu trei serii de egalităţi, se poate prezenta atât
sub formă tabelară, cât şi sub formă matricială (balanţă de verificare-şah).

Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi prezintă opt coloane,
respectiv, două coloane perechi pentru total sume precedente sau solduri
iniţiale (TSPD şi TSPC sau SID şi SIC), două coloane perechi pentru rulaje
(RD şi RC), două coloane perechi pentru totalul sumelor (TSD şi TSC) şi
două coloane perechi pentru solduri finale (SFD şi SFC).



Total sume
precedente Rulaje Total sume Solduri finaleSimbolul

conturilor
Denumirea
Conturilor

D C D C D C D C

TOTAL ∑TSPD ∑TSPC ∑RD ∑RC ∑TSD ∑TSC ∑SFD ∑SFC

În modelul prezentat, cele patru egalităţi sunt evidente:
1. � �= TSPCTSPD

2. � �= RCRD

3. � �= TSCTSD

4. � �= SFCSFD

Cu ajutorul balanţei de verificare se pot identifica:
•  erori de înregistrare în conturi determinate de:

(1) nerespectarea principiului dublei înregistrări;
(2) nerespectarea egalităţii sumelor debitoare şi creditoare în cadrul
formulelor contabile compuse; (3) calculul eronat privind elementele
structurale ale contului etc.;

•  erori de întocmire a balanţelor de verificare determinate de: (1) preluarea
greşită a informaţiilor din conturi - Cartea Mare şi (2) calcule eronate ale
coloanelor din balanţă etc.
Acest tip de erori pot fi descoperite (1) prin verificarea egalităţilor specifice

balanţelor de verificare, (2) prin operaţii de punctare, (3) prin repetarea
calculelor etc.

Deşi balanţa de verificare arată că Total debit =
= Total credit şi indică astfel respectarea principiului fundamental, asta nu
garantează faptul că nu s-au făcut greşeli. Este posibil să se fi omis înregistrări
de tranzacţii sau să se înregistreze o tranzacţie în alte conturi decât cele
determinate de tranzacţia respectivă. De asemenea, este posibil să fi avut
compensări sau analizări eronate ale unei operaţii de ajustare sau închidere a
conturilor. Balanţa de verificare confirmă doar faptul că sumele debitoare şi
creditoare din conturi sunt în echilibru.

Tipuri
de erori



 3.7. Întrebări şi problemă-test

A. Întrebări
1) Ce este contul şi ce legătură are acesta cu Cartea Mare?

2) De ce sistemul de înregistrare a tranzacţiilor este numit al dublei înregistrări (al partidei
duble)? Care este specificul său?

3) Comentaţi următoarea afirmaţie: Contabilitatea în partidă dublă se referă la evidenţierea
unei operaţiuni atât în Registrul Jurnal, cât şi în Cartea Mare.

4) Care sunt regulile de funcţionare a conturilor pentru active, datorii şi capitaluri proprii?

5) De ce regulile de funcţionare a conturilor sunt identice pentru datorii şi capitaluri proprii?

6) Care sunt etapele analizei contabile a unei tranzacţii?

7) Care este relaţia dintre Registrul Jurnal şi Cartea Mare?

8) Explicaţi următoarele noţiuni:
a) cont;
b) Registru Jurnal;
c) Cartea Mare;
d) jurnalizare;
e) sistematizare;
f) articol contabil.

9) Se poate renunţa la Registrul Jurnal şi să se înregistreze tranzacţiile direct în Cartea Mare?
Argumentaţi răspunsul.

10) Ce arată o balanţă de verificare? În sistemul contabil computerizat se poate renunţa la
balanţa de verificare? Argumentaţi răspunsul.

B. Problemă test

Problema care urmează este construită pentru a putea lucra cu noţiunile contabile descrise în
acest capitol. Pentru rezolvarea problemei, vi se cere să înregistraţi câteva operaţii de bază, ce s-
au derulat în luna octombrie 2000, în sens logic până la final, adică întocmirea situaţiilor
financiare.
1. S.C. AGRO-INDUSTRIALA MOGOŞOAIA S.A. se înfiinţează şi sunt emise 100.000 acţiuni

în valoare de 30.000 lei pe acţiune, banii sunt depozitaţi 80 % în contul de la bancă şi 20 %
numerar în casă.

2. Este închiriată o clădire cu 25.000.000 lei pe lună şi se plăteşte rata pe luna octombrie prin
contul de la bancă.



3. Este achiziţionat un autoturism pentru departamentul de marketing în valoare de 90.000.000
milioane lei.

4. Se achiziţionează mărfuri în valoare de 300.000.000 lei.
5. Vânzări mărfuri şi încasarea creanţei prin bancă, după livrare, în valoare de 600.000.000. lei.
6. Cheltuieli diverse în numerar, în valoare de 3 milioane lei.
7. Durata de utilizare a autoturismului este de 10 ani. Deprecierea (amortizarea) pentru luna

octombrie este de 500.000 lei.
8. Se înregistrează tranzacţiile în Registrul Jurnal.
9. Se înregistrează tranzacţiile în Cartea Mare.
10. Se întocmeşte balanţa de verificare.
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