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ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 
CHELTUIELI, VENITURI , REZULTATE 

 
 

1. Cunoscând următoarele elemente la 31.12.2019, să se determine rezultatul din exploatare: 
a) venituri din vânzarea mărfurilor  80.000 lei; 
b) venituri din dobânzi 13.000 lei; 
c) venituri din vânzarea imobilizărilor  20.000 lei; 
d) venituri înregistrate în avans 22.000 lei; 
e) venituri din diferentede curs valutar    3.000 lei; 
f) cheltuieli cu salariile personalului  50.000 lei; 
g) cheltuieli cu impozite şi taxe 10.000 lei; 
h) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor  30.000 lei; 
i) cheltuieli de constitute 4.000 lei. 

2. Pe baza următoarelor elemente să se determine totalul veniturilor financiare: 
a) venituri din chirii      7.000; 
b) venituri din dobânzi    2.000 lei 
c) câştiguri din vânzarea investiţiilor financiare pe termen scurt    9.000 lei; 
d) venituri din dividende 60.000 lei; 
e) venituri din diferentede curs valutar       2.500 lei; 
f) venituri din vânzarea mărfurilor 26.000 lei; 
g) venituri din vânzarea imobilizărilor corporale     55.000 lei. 

3. Cunoscând următoarele informaţii determinaţi rezultatul din exploatare şi rezultatul financiar: 
a) cheltuieli cu mărfurile 35.000 lei; 
b) cheltuieli cu salarii 8.000 lei; 
c) cheltuieli cu provizioane pentru litigii 10.000 lei; 
d) cheltuieli cu impozite şi taxe 7.000 lei 
e) cheltuieli cu diferenţe de curs valutar 1.400 lei; 
f) cheltuieli cu contribuţia unităţii la asigurările sociale  1.600 lei; 
g) venituri din vânzarea mărfurilor         60.000 lei; 
h) venituri din chirii 10.000 lei; 
i) venituri din dividende 1.200 lei. 

4. Se dau următoarele elemente ale societăţii comerciale BONBONS: 
a) cheltuieli cu amortizarea echipamentelor (12.000 lei) 
b) venituri din participaţii (13.500 lei) 
c) cheltuieli cu impozitul pe profit (38.000 lei) 
d) venituri din vânzarea produselor finite (200.000 lei) 
e) cheltuieli cu materiile prime (165.000 lei) 
f) venituri din dividende (25.000 lei) 
g) cheltuieli cu salariile (110.000 lei) 
h) venituri din prestări de servicii (50.000 lei) 
i) cheltuieli privind dobânzile (43.750 lei) 
j) venituri din vânzarea mărfurilor (45.000 lei) 
k) cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalităţi (17.500 lei) 
l) variaţia stocurilor (100.000 lei) 
m) subvenţii pentru investiţii virate la venituri (15.000 lei) 
n) venituri din diferenţe de curs valutar (30.000 lei) 
o) cheltuieli privind mărfurile (40.000 lei) 
p) venituri din exploatarea unui teren (95.000 lei) 
q) cheltuieli privind cedarea activelor imobilizate (90.000 lei) 
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Se cere: clasificaţi elementele de venituri şi cheltuieli conform naturii acestora şi calculaţi rezultatul 
exerciţiului (profit sau pierdere). 
 


