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Aplicații venituri și cheltuieli 

1. Indentificați în funcție de natura lor, tipurile de venituri și cheltuieli: 

Cheltuială/Venit Clasificare 

Venit din vânzarea mărfurilor VE 

Venituri din lucrări și servicii executate VE 

Cheltuieli din diferențe de curs valutar CF 

Cheltuieli privind dobânzile CF 

Cheltuieli cu materiale consumabile CE 

Venituri din investiții financiare pe termen scurt VF 

Venituri din investiții financiare cedate  

Venituri din subvenții pentru evenimente extraordinare  

Cheltuieli cu calamitățile  

Venituri din vânzarea produselor finite  

Pierderi din creanțe legate de participații  

Cheltuieli cu primele de asigurare  

Venituri din vânzarea semifabricatelor  

Cheltuieli cu amortizarea  

Cheltuieli cu energia și apa  

Cheltuieli de poștă și telecomunicații  

Cheltuieli cu chiriile  

Venituri șin chirii  

Cheltuieli cu salariile  

 

2. Calculați, pentru următoarele venituri și cheltuieli, rezultatele pe tipuri de activități ale 

exercițiului, rezultatul curent al exercițiului, rezultatul brut al exercițiului și rezultatul 

net al exercițiului, la o anumită societate comercială. 

CHELTUIELI 

1) Cheltuieli cu materii prime   2.000 lei 

2) Cheltuieli privind dobânzile      400 lei 

3) Cheltuieli cu salariile    2.300 lei 

4) Cheltuieli cu colaboratorii       600 lei 

5) Cheltuieli cu servicii bancare       500 lei 

6) Cheltuieli cu energia și apa       800 lei 

7) Cheltuieli din diferențe de curs valutar        20 lei 



VENITURI 

a) Venituri din vânzarea de produse   5.700 lei 

b) Venituri din subvenții de exploatare   1.000 lei 

c) Venituri din dobânzi         200 lei 

d) Venituri din diferențe de curs valutar         32 lei 

e) Venituri din sconturi primite          40 lei 

 

REZULTATUL EXERCIȚIUL 

 

1. Venituri din exploatare = a+b =5.700+1.000 = 6700 lei 

2. Cheltuieli din exploatare = 1+3+4+5+6= 2.000+2.300+600+500+800 = 6200 lei 

A. Rezultatul din exploatare=1-2= 6.700-6.200 = 500 lei (PROFIT) 

3. Venituri financiare = c+d+e = 200+32+40= 272 lei 

4. Cheltuieli financiare =  2+7 = 400+20 =420 lei 

B. Rezultatul financiar=3-4= 272-420 = -148 lei (PIRDERE) 

C. Rezultatul curent=A B = 500+(-148) = 352 lei 

5. Profit înainte de impozitare =352 lei 

6. Impozitul pe profit/venit = 56 lei 

D. Rezultatul exercițiului =5-6 =296 lei 

 

Impozitul pe profit = Profit înainte de impozitare x cota le gală de impozit (16%) 

   = 352 x 16%= 56 lei (se rotunjește) 

TEMĂ 

3. Calculați, pentru următoarele venituri și cheltuieli, rezultatele pe tipuri de activități ale 

exercițiului, rezultatul curent al exercițiului, rezultatul brut al exercițiului și rezultatul 

net al exercițiului, la o anumită societate comercială. 

CHELTUIELI 

1) Cheltuieli cu calamitățile    1.500 lei 

2) Cheltuieli cu mărfurile    9.800 lei 

3) Cheltuieli cu transportul mărfurilor  1.100 lei 

4) Cheltuieli privind dobânzile       480 lei 

5) Cheltuieli privind chiriile    1.300 lei 

6) Cheltuieli din diferențe de schimb valutar       60 lei 

7) Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații     970 lei 

8) Cheltuieli cu primele de asigurare      350 lei 

VENITURI 

a) Venituri din vânzări de mărfuri   15.640 lei 

b) Venituri din dobânzi          270 lei 

c) Venituri din creanțe imobilizate      1.900 lei 

d) Venituri din subvenții de exploatare    2.500 lei 

e) Venituri din prestări de servicii     4.800 lei 

f) Venituri din diferențe de curs valutar        115 lei 



SĂNĂTATE ȘI MULT SPOR! 

  


