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NOTĂ:
 Rezolvarea se va face in caiet sau pe foaia trimisa, se vor incercui raspunsurile la
subiectul 1.A, la 1. B in dretul fiecarei intrebari se va scrie A sau F, la subiectul 2 se
raspunde in spatiul lasat liber, la subiectul 3 se vor scrie formulele, se vor face
calculele sub tabel iar datele finale se trec in tabel, cum doriti.
 La final se va face poza si se va incarca pe google classroom
FIŞĂ DE RECAPITULARE
Modulul 2. Analiză economico-financiară
SUBIECTUL I
I.A. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sursele proprii de finanțare sunt:
a. ajustări, amortizări, aport la capital, autofinanţare;
b. amortizări, aport la capital, autofinanţare;
c. amortizări, aport la capital, autofinanţare, datorii;
d. pasive stabile, amortizări, aport la capital, autofinanţare.
2. Capitalurile proprii cuprind:
a. capital social şi rezerve;
b. capital social, rezerve, prime de capital, credite bancare şi rezultatul exercițiului;
c. capital social, prime de capital, rezerve din reevaluare, provizioane, rezultatul reportat;
d. capital social, prime de capital, rezerve, rezerve din reevaluare, rezultatul exerciţiului şi
rezultatul reportat.
3. Primele de emisiune se calculează pe baza relației:
a. valoarea nominală – valoarea contabilă;
b. valoarea de aport – valoarea nominală;
c. valoarea de emisiune – valoarea nominală;
d. valoarea nominală – valoarea de emisiune.
4. Metoda analitică se utilizează pentru:
a. pasivele stabile cu termene fixe de plată şi cu solduri crescătoare până în momentul plăţii;
b. pasivele stabile cu termene fixe de plată şi cu solduri descrescătoare până la plată;
c. pasivelor stabile care nu au termene fixe de plată;
d. surselor împrumutate care nu au termene fixe de plată.
5. Valoarea contabilă a unei acţiuni se calculează pe baza relației:
a. (Capital social + Rezerve) / Număr acţiuni;
b. Capital propriu / Număr acţiuni;
c. Capital social / Număr acţiuni;
d. (Capital propriu + Datorii) / Număr acţiuni.
6.

Cash-flow reprezintă:
a. testarea preţurilor la piaţă;
b. nivelul preţurilor pentru sortimentul de produse şi servicii;
c. alegerea furnizorilor care sunt competitivi unul faţă de altul;
d. fluxul de lichidităţi al unei afaceri, calculat ca diferenţă între încasări şi cheltuieli curente.
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I.B. Scrieţi, cifra corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi
că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals
1. Capitalul propriu reprezintă dreptul de proprietate al asociaţilor asupra capitalului investit în
firmă.
2. Sursele străine asigură finanțarea temporară a agentului economic: pe termen scurt, mediu sau
lung.
3. Sursele proprii sunt rambursabile.
4. Prin autofinanţare se creează obligaţii suplimentare pentru firmă.
5. DS – urile sunt titluri negociabile şi, ca urmare, valoarea lor este mai mare sau mai mică decât
pierderea de valoare înregistrată de vechile acţiuni.
SUBIECTUL al II-lea
Pentru următoarele cerințe scrieți răspunsurile pe scurt:
a. Precizați ce reprezintă prețul creditului.

b. Prezentați formula de calcul pentru valoarea nominală a unei acțiuni.

SUBIECTUL al III-lea
Societatea comercială SC ”XII E” S.R.L. beneficiază de un credit bancar de 60000 lei pe o
perioadă de 5 luni, pentru care se percepe o dobândă simplă de 12% pe an. Creditul urmează să
fie restituit în tranşe egale lunare.
a) Scrieți formula de calcul a dobânzii simple, ratei şi anuităţii, precizând semnificația notațiilor din
formulă.
b) Calculați dobânda de plată după 5 luni.
c) Calculați anuitatea după 5 luni.
Datele calculate vor fi completate pe foaia de concurs într-un tabel după modelul de mai jos:
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