
Domeniul: Economic 

Calificarea: Tehnician în activități economice 

Modulul I: Bazele contabilității 

Clasa a IX-a  
Autor: Ochiș Iuliana Mariana         

Lecția:  

Venituri și cheltuieli (Situația performanței financiare) 

 

 Măsurarea și raportarea performanței se realizează pentru a se cunoaște cât profit sau 

pierdere produce o anumită afacere. 

 Contabilitatea studiază activitățile care produc modificări cantitative și calitative în 

volumul și structura patrimoniului, acestea având drept țintă obținerea unor rezultate 

financiare. 

 Ca urmare, contabilitatea evidențiază performanțele activității desfășurate, 

înregistrând cheltuieli și venituri. 

 Cheltuielile măsoară eforturile făcute de entitate pentru realizarea obiectului de 

activitate. 

 Veniturile măsoară efectul obținut ca urmare a efortului depus. 

 VENITURI – CHELTUIELI = REZULTAT 

VENITURI  >  CHELTUIELI = PROFIT  

VENITURI < CHELTUIELI  = PIERDERE  
  

În raport cu natura lor, veniturile și cheltuielile sunt grupate în: 

A. Venituri și cheltuieli din exploatare 

B. Venituri și cheltuieli financiare 

A. Veniturile și cheltuielile din exploatare: 

➢ După natura lor, cheltuielile de exploatare cuprind: 

1.Cheltuieli privind stocurile: 

        - Cheltuieli cu materiile prime; 

        - Cheltuieli cu materialele consumabile; 

        - Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar; 

        - Cheltuieli cu materiale nestocate; 



        - Cheltuieli privind energia și apa; 

        - Cheltuieli cu animale și păsări; 

        - Cheltuieli privind mărfurile; 

        - Cheltuieli cu ambalajele; 

2. Cheltuieli cu serviciile executate de terți: 

         - Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile; 

         - Cheltuieli cu redevențele și locațiile de gestiune; 

         - Cheltuieli cu primele de asigurări; 

3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți: 

         - Cheltuieli cu colaboratorii; 

         - Cheltuieli privind comisioanele și onorariile; 

         - Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate; 

         - Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal; 

         - Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri; 

         - Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații; 

         - Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate; 

4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; 

5. Cheltuieli cu personalul; 

6. Alte cheltuieli de exploatare; 

7. Cheltuieli cu amortizări, provizioane și ajustări; 

8. Cheltuieli cu impozitul de profit/venit; 

➢ Veniturile din exploatare cuprind: 

         1.Venituri din vânzarea de produse și mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii; 

         2.Venituri aferente costului de producție în curs de execuție; 

         3.Venituri din producția de imobilizări; 

         4.Venituri din subvenții de exploatare; 

         5. Alte venituri din exploatarea curentă; 



B. Cheltuielile și veniturile financiare: 

➢ Cheltuielile financiare cuprind: 

1. Pierderi din creanțe legate de participații; 

2. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate; 

3. Cheltuieli din diferențe de curs valutar; 

4. Cheltuieli privind dobânzile; 

5. Cheltuieli privind sconturile acordate; 

6. Alte cheltuieli financiare; 

 

➢ Veniturile financiare cuprind: 

1. Venituri din imobilizări financiare; 

2. Venituri din investiții pe termen scurt; 

3. Venituri din creanțe imobilizate; 

4. Venituri din investiții fianciare cedate; 

5. Venituri din diferențe de curs valutar; 

6. Venituri din dobânzi; 

7. Venituri din sconturi primite; 

8. Alte venituri financiare; 

 

 

REZULTATUL EXERCIȚIUL 

 

1. Venituri din exploatare 

2. Cheltuieli din exploatare 

A. Rezultatul din exploatare=1-2=Profit, dacă V>C / Pierdere, dacă V<C 

3. Venituri financiare  

4. Cheltuieli financiare 

B. Rezultatul financiar=3-4= Profit, dacă V>C / Pierdere, dacă V<C 

C. Rezultatul curent=A B 

5. Profit înainte de impozitare 

6. Impozitul pe profit/venit 

D. Rezultatul exercițiului =5-6 

 

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

Impozitul pe venit = Venituri din vânzări (Cifra de afaceri) x cota legală * 

*cota legală de impozit pe venit este: 3% pentru societățile care nu au angajați și 1% 

pentru societățile care au cel puțin in angajat cu normă întreagă. 


