CONTABILITATE GENERALĂ. PROCEDEE COMUNE DISCIPLINELOR ECONOMICE

Fișă de lucru
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.
1. Cheltuiala exprimă:
a) caracter financiar și aparține clasei 6 din Planul de conturi;
b) consum de resurse;
c) un cost fix;
d) un cost variabil.
2. Prețul cu ridicata (en gros) este:
a) prețul en gros sau prețul de vânzare de la angrosist;
b) prețul cu amănuntul sau prețul en detail;
c) pretul de vânzare al producătorului;
d) tariful lucrărilor executate.
3. Prețul de vânzare cu amănuntul (en detail) este al:
a) producătorului;
b) detailistului;
c) angrosistului;
d) consumatorului final.
II. Răspundeţi cu adevărat sau fals la următoarele enunţuri.
1. Prețul de vânzare al producătorului este format din costul de producție, plus profitul producătorului, plus TVA.
2. Prețul en gros este format din costul de producție, plus profitul producătorului, plus adaosul comercial al angrosistului, plus TVA.
3. Prețul en detail este format din prețul en gros, plus adaosul comercial al detailistului, plus TVA.
III. Societatea comercială GAMA SRL prezintă următoarele date la sfârșitul perioadei de gestiune:
- cheltuieli cu materiile prime și materialele directe: 1200 lei;
- cheltuieli cu salariile directe: 2500 lei;
- cheltuieli privind asigurările sociale: 800 lei;
- alte cheltuieli de exploatare: 300 lei;
- cheltuieli cu întreținerea și funcționarea utilajelor: 1400 lei;
- cheltuieli generale ale secției: 100 lei;
- cheltuieli de desfacere: 200 lei.
Să se calculeze costul de producție și costul total.
IV. Prin completarea următorului joc de cuvinte (aritmogrif), se va obţine pe verticală numele procedeului co‑
mun şi altor discipline economice, rezultat din necesitatea determinării valorice a elementelor patrimoniale.
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1. Principiul care are la baza calculaţiei documente justificate.
2. Costul care include totalitatea cheltuielilor recunoscute de rezultatele perioadei de gestiune în care au fost angajate.
3. Calculaţie care cuprinde doar o parte a patrimoniului.
4. Principiul care se bazează pe racordarea calculaţiei la celelalte calculaţii.
5. Noţiune cu caracter financiar care exprimă sumele plătite sau de plătit terţilor.
6. Costuri care se modifică.
7. Cheltuieli aferente activităţii de distribuire.
8. Calculaţia previzională.
9. Calculaţia efectivă.
10. Calculaţia completă.
V. Completați spațiile libere cu informațiile corecte.
1. Costul complet de producție reprezintă ...
2. Costul de achiziție ...
3. Prețul de vânzare cu amănuntul este al ...
4. TVA-ul care se virează la bugetul de stat este ...
5. Rezultatul net al exercițiului se calculează ca diferență între ...
VI. În coloana A sunt enumerate tipurile de calculaţie, iar in coloana B, scopul fiecăruia. Asociaţi fiecărei cifre
din coloana A litera corespunzătoare din coloana B.
A

B

1. Antecalculaţia

a) Determină doar o anumită gamă a indicatorilor care reflectă doar o
anumită latură a activităţii unităţii patrimoniale.

2. Postcalculaţia

b) Determinarea unor indicatori previzibili ai activităţii.

3. Calculaţia parţială

c) 
Indicatorii determinaţi se fundamentează pe ansamblul structurilor
patrimoniale.

4. Calculaţia completă

d) Stabilirea valorii efective a unor elemente patrimoniale şi indicatori economico-financiari.
e) Stă la baza elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli, al elaborării
studiilor de fezabilitate.
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