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                            FISA DE LUCRU  

 
 

1. Se dau următoarele elemente: materii prime, ambalaje, subvenţii pentru investiţii 

clienţi-creditori, rezerve, disponibil la bancă, acţiuni, mărci comerciale, rezultatul 

reportat, furnizori, clienţi, titluri de participare, credite bancare, impozit pe profit, 

furnizori-debitori, bilete de tratament. 

Să se grupeze elementele patrimoniale active şi pasive sub formă bilanţieră.  

 

2. Să se determine patrimoniul brut şi net al S.C. „ECONOMIA” S.R.L. pe baza 

următoarelor date: capital social 2000 lei, materii prime 2000 lei, profit 7000 lei,  clădiri 

80000, clienţi 1000, debitori 1000, cont la bancă în lei 4000 lei, numerar în casierie 2000 

lei, rezerve 1000 lei, credite bancare pe termen lung 30500 lei, credite bancare pe termen 

scurt 20500 lei, creditori 20000 lei.  

 

3. Să se calculeze patrimoniul net pe baza următoarelor date: patrimoniul brut 65000 lei, 

valoarea obligaţiilor 15500 lei. 

 

4. Determinaţi suma capitalurilor proprii ştiind următoarele date: capital social 1500 lei,  

profit 1000 lei,  rezerve 200 lei,  profit nerepartizat 150 lei, furnizori 200 lei, cheltuieli cu 

mărfurile 100 lei, creditori diverşi 50 lei,  repartizarea profitului  1000 lei.   

 

5. Precizaţi care este suma datoriilor ştiind că avem următoarele informaţii bilanţiere: 

furnizori-debitori 500 lei, capital social 300 lei, clienţi-creditori 150 lei, credite bancare 

pe termen scurt 600 lei, creditori diverşi 70 lei, impozit pe venituri 80 lei, materii prime 

300 lei. 

 

 

 

 

 

Timp de lucru: 30 de  minute 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Rezolvarea fişei de lucru 
 

1.  

 

                         Active şi pasive patrimoniale sub formă bilanţieră: 

Bilant contabil initial 

ACTIV PASIV 

Materii prime 

Ambalaje  

Disponibil  la bancă 

Actiuni  

Marci comerciale 

Clienti  

Titluri de participare  

Furnizori-debitori 

Bilete de tratament 

 Rezultatul reportat 

Furnizori 

Credite bancare  

Impozit pe profit 

Subventii pentru investitii 

Clienti-creditori 

Rezerve  

 

Total activ  Total pasiv  

 

 

 

2. Structura patrimoniului se poate reprezenta astfel: 

Patrimoniul S.C. „ECONOMIA” S.R.L. 

                         ACTIV = PASIV 

BUNURI ECONOMICE (Pb) DREPTURI SI OBLIGATII (Pn + Ps) 

1.cladiri  

2.materii prime 

3.clienti 

4.debitori 

5.cont la banca in lei 

6.  numerar în casierie 

80000 

2000 

1000 

1000 

4000 

2000 

capital social 

rezerve 

profit  

credite bancare pe t.l. 

credite bancare pe t.s. 

creditori 

 

2000 

1000 

              7000 

30500 

20500 

20000 

Total  

Pb = 94000 lei 

90000 Total  90000 

 

PATRIMONIUL NET (Pn) = BUNURI ECONOMICE (Pb) – OBLIGATII (Ps) 

        DREPTURI                =   PATRIMONIUL BRUT            PATRIMONIUL STRAIN 

 

 

PATRIMONIUL NET (Pn) (DREPTURI) = 90000 – 80000 = 10000 LEI. 

 

 



 

 

 

3.  

Patrimoniul Net (Pn) (Drepturi) = Patrimoniul Brut (Pb) - Obligatii (Ps) = 65000 – 

15500 = 49500 lei. 

 

4.  

Capitaluri proprii = Capital social + Profit + Rezerve + Profit nerepartizat – 

Repartizarea Profitului = 1500 + 1000 + 200 + 150 – 1000 = 1850 lei. 

 

5. 

Datorii = Credite bancare pe termen scurt + Clienti-creditori + Impozit pe venituri 

+ Creditori diversi = 600 + 150 + 80 + 70  

                  Datorii  = 900 Lei 


