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Lecția: Contabilitatea furnizorilor și clienților

Aplicații

Să se înregistreze în contabilitate următoarele operații economico-financiare:
Aplicația 1. Agentul economic Mureșul SRL care are ca obiect de activitate producție,
înregistrează diverse aprovizionări de la furnizori pentru stocuri, servicii, imobilizări astfel:
1. Aprovizionare de materii prime în valoare de 12.000 lei, TVA 9%, de la furnizorul SC
Coral SRL, conform facturii fiscale.
2. Se înregistrează factura reprezentând consumul de energie electrică în sumă de 750
lei, TVA 19% de la SC Enel Energie SA.
3. Plata furnizorilor de materii prime și energie prin contul de la bancă conform
Ordinelor de plată și a Extrasului de cont.
4. Societatea se aprovizionează cu combustibil în valoare de 16.000 lei, TVA 19% de la
SC PETROM SA conform Facturii fiscale.
5. Agentul economic Mureșul emite un Bilet la ordin în favoarea furnizorului Petrom.
6. Se plătește din contul de la bancă, Biletul la ordin ajuns la scadență.
7. Se achiziționează o camionetă în valoare de 40.000 lei, TVA 19% de la SC Iveco SA,
conform facturii fiscale.
8. Se achită furnizorul Iveco SA prin virament conform Ordinului de plată și a
Extrasului de cont.
9. Se achiziționează un utilaj în valoare de 28.000 lei, TVA 19% de la SC ASTRA SA,
conform Facturii fiscale, Procesului verbal de recepție și a Registrului numerelor de
inventar.
10. Se emite un Bilet la ordin în favoarea furnizorului SC ASTRA SA.
11. Se înregistrează plata Biletului la ordin emis în favoarea furnizorului SC ASTRA SA.
Aplicația 2.Agentul economic CRIȘUL SRL are ca obiect de activitate producția și
comercializarea de stocuri.
1. Se înregistrează vânzarea de produse finite în valoare de 28.000 lei, TVA 19%
conform facturii fiscale către clientul SC ABC SRL.
2. Se descarcă din gestiune produsele finite vândute, costul de achiziție a acestora a fost
de 22.000 lei.
3. Se încasează în cont contravaloarea produselor finite vândute către SC ABC SRL
conform Extrasului de cont.

4. Se vând mărfuri alimentare în valoare de 15.000 lei, TVA 9% către SC FRESH SRL
conform Facturii fiscale.
5. Concomitent se descarcă din gestiune mărfurile vândute, costul de achiziție a
mărfurilor a fost de 11.000 lei, conform situației de calcul.
6. Se acceptă un Bilet la ordin de la SC Fresh SRL.
7. Se depune la bancă Biletul la ordin primit de la client în vederea încasării la scadență.
8. Se încasează în contul de la bancă Biletul la ordin depus spre încasare.
Mult spor și multă sănătate tuturor!

