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INTRODUCERE
Lucrarea „Contabilitate. De la teorie la practică. Ciclul contabil şi
închiderea exerciţiului financiar” îşi propune să completeze arealul descris în
„Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi modelare” prin detalierea
într-o formă accesibilă începătorilor, dar şi utilă practicienilor, a principalelor
aspecte legate de analiza şi funcţionarea conturilor, ciclul contabil, lucrările de
închidere a exerciţiului, precum şi interconectarea cu fiscalitatea (mecanismul
TVA, impozitarea profitului, impozitarea dividendelor şi a veniturilor
microîntreprinderilor). Lucrarea se încheie cu o monografie contabilă ce se
constituie într-un important instrument de lucru la îndemâna utilizatorilor
pentru stăpânirea tehnicilor specifice ale contabilităţii.
În acest volum, am continuat aplicarea metodei de sistematizare,
algoritmizare şi prezentare, sub formă schematică, a problematicii complexe,
realizând astfel nu doar o condensare a conţinutului ci mai ales eficientizarea
înţelegerii şi implicit a învăţării.
Argumentele prezentate recomandă această lucrare tuturor celor care
doresc să studieze contabilitatea în contextul mai larg al pregătirii economice
dar şi celor care au nevoie de unele detalii necesare aprofundării cunoştinţelor
şi perfecţionării practicii în domeniu.
Un important element de originalitate îl constituie caracterul interactiv
al aplicaţiilor practice, în sensul că cititorul este invitat să completeze unele
părţi din analiza şi formula contabilă cu datele concrete ce se regăsesc în
enunţul problemei. Pe baza observaţiilor directe dar şi a sugestiilor pertinente
făcute de studenţii mei, ediţia a II-a aduce modificări substanţiale în ceea ce
priveşte introducerea exerciţiilor de comunicare şi îmbunătăţirea monografiei
contabile.
Toate acestea sperăm să înscrie lucrarea „Contabilitate. De la teorie la
practică. Ciclul contabil şi închiderea exerciţiului financiar” în ansamblul
eforturilor generale ale specialiştilor din domeniu, pentru a pune la dispoziţia
utilizatorilor instrumente de învăţare şi de lucru cât mai eficiente.
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CAPITOLUL 1_______________________________________

ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR
În lucarea „Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi modelare”
am subliniat importanţa contului în reflectarea realităţii tranzacţiilor şi
evenimentelor unei organizaţii1. În continuare, atragem atenţia asupra faptului
că, în opinia noastră, utilizarea planului de conturi nu este o problemă de
opţiune ci o obligaţie legală2. Astfel, în funcţie de reglementările contabile
aplicabile entităţilor din România3, acestea vor utiliza planul de conturi general
regăsit distinct în fiecare reglementare contabilă.
Indiferent de planul de conturi general utilizat, conturile pot avea
funcţiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifuncţionale (A/P)4. În
general, conturile cu funcţiune contabilă de activ corespund elementelor de
natura activelor şi cheltuielilor, iar conturile cu funcţiune contabilă de pasiv
corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii şi veniturilor
sau sunt aferente ajustărilor de valoare.
Iată de ce este imperativă cunoaşterea apartenenţei conturilor la activul
şi pasivul patrimonial precum şi a regulilor proprii de funcţionare.
În acest scop, trebuie studiate clasele de conturi şi, pe baza deducţiei,
fiecare cont în parte. O altă modalitate, presupune studierea conturilor pe baza
mişcărilor de valori omogene, grupate în fluxuri externe şi interne.
Pentru clarificarea acestei problematici, vom aborda clasele de conturi
cuprinse în Planul contabil general regăsit în Anexa la Ordinul 1802/2014.

1.1. Conturi de capitaluri
Conturile de capitaluri fac parte din clasa 1 de conturi, organizate pe
grupe, subgrupe şi conturi (a se vedea Anexa 1 la prezentul volum).
1

A se revedea capitolul 3 „Sistemul de conturi” din lucrarea citată, în special subcapitolele 3.3
Clasificarea conturilor şi 3.5 „Planul de conturi genera”l.
2
În acest sens este edificator articolul 4 alin. (1) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii,
republicată.
3
Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să revedeţi Tabelul 2.1 Reglementări contabile
aplicabile entităţilor din România din „Contabilitate. De la teorie la practică. Metodă şi
modelare”.
4
Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm Capitolul 14 „Planul de conturi general”
(pct. 593 – pct. 594) şi capitolul 16 „Funcţiunea conturilor” (pct. 596 şi pct. 597) din Anexa la
Ordinul 1802/2014.
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1.1.1. Schema de analiză şi funcţionare
Funcţionarea conturilor de capitaluri este sintetizată în Fig.1.1.:

Figura 1.1. Funcţionarea conturilor de capitaluri (clasa 1)
12

1.1.2. Exemplificare
Pentru a arăta derularea practică a proceselor de analiză şi funcţionare a
conturilor de capitaluri5, vom utiliza următorul exemplu: Situaţia la 01.01.„N”
a entităţii „Timpuri memorabile” SA este descrisă mai jos, astfel:
Element

U.M.

Suma

Capital social vărsat

lei

500.000

Pierdere (rezultat reportat)

lei

50.000

Conturi la bănci

lei

400.000

Echipamente tehnologice

lei

300.000

Amortizarea echipamentului

lei

100.000

Credite bancare pe termen lung

lei

150.000

Observaţii
este format din 50.000 acţiuni la
10 lei valoarea nominală unitară.
provine din exerciţiul „N-2”.

A fost primit în exerciţiul „N-1”
şi este scadent în „N+8”.

Pe parcursul exerciţiului „N” au avut loc următoarele tranzacţii economice:
1) se prestează servicii terţilor în valoare de 300.000 lei;
2) se încasează întreaga creanţă comercială prin conturile bancare ale societăţii;
3) se achiziţionează un echipament tehnologic în valoare de 200.000 lei, durata
de viaţă utilă a acestuia fiind 5 ani;
4) se achită furnizorului întreaga datorie prin virament bancar;
5) A.G.A. decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 5.000 de
acţiuni, la o valoarea nominală unitară de 10 lei;
6) la vărsarea capitalului se încasează 20.000 lei şi se primeşte un teren în
valoare de 30.000 lei;
7) se constituie un provizion de 10.000 lei pentru litigii cu o firmă;
8) se contractează şi primeşte un credit bancar pe termen mediu în valoare de
50.000 lei;
9) se înregistrează amortizarea anuală a echipamentelor în valoare de 5.000 lei;
5

Pentru optimizarea procesului de învăţare, vă recomandăm să aveţi în vedere şi subcapitolul
2.3.2. ,,Rolul şi structura elementelor de patrimoniu” din volumul Contabilitate. De la teorie la
practică. Metodă şi modelare. De asemenea, prezintă interes cel puţin secţiunea 4.9: Datorii pe
termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (pct. 364 - pct.368) şi
secţiunea 4.13 Capitaluri proprii (pct. 408 – pct. 423) din Anexa la Ordinul 1802/2014.

13

10) determinarea rezultatului brut contabil al perioadei;
11) înregistrarea impozitului pe profit şi închiderea contului de cheltuieli;
12) se repartizează 5% din profitul brut pentru rezerva legală şi se acoperă
pierderea reportată din profitul anului curent.
De rezolvat: a) înregistrarea tranzacţiilor din cursul exerciţiului „N”; şi
b) calculul capitalurilor permanente.
Rezolvare:
1) Emiterea facturii pentru serviciile prestate terţilor:
Cresc creanţele comerciale, contul „Clienţi”, de activ, cu creşterea de activ, se debitează;
Cresc veniturile, contul „Venituri din servicii prestate terţilor”, de pasiv, cu creşterea de pasiv,
se creditează;

„Clienţi”

=

„Venituri din servicii
prestate”

300.000 lei

Obs.: Pentru simplificarea analizei contabile, pe tot parcursul prezentului capitolul, vom nota
creşterile cu Ê, iar micşorările cu Ë. Zonele punctate vor fi completate de cititor, astfel încât să
se obişnuiască cu succesiunea tuturor operaţiunilor de înregistrare6.

2) Încasarea creanţei comerciale:
Ê disponibilul „Conturi la bănci în lei”, A (+) => D;
Ë creanţa „………………........……….”, A (-) => C.
=
„…………………..”

„………………….”

300.000 lei

3) Achiziţionarea echipamentului tehnologic:
Ê valoarea investiţiilor, „Echipamente tehnologice”, A (+) => D;
Ê datoria, „………………………..………………..”, P (+) => C.
=
„……………..………”

6

„Furnizori de
imobilizări”

200.000 lei

Pe întreg cuprinsul lucrării sunt utilizate astfel de exemple, în care cititorul este invitat să
participe activ la parcurgerea completă şi concretă a exerciţiilor prezentate.
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4) Achitarea datoriei din contul bancar:
Ë datoria, „………………………………….”, P (-) => D;
Ë scade disponibilul, „……………………...”, A (-) => C.
„……………………”

=

„……………………”

200.000 lei

5) Înregistrarea subscrierii la capitalul social7 (transmitere 5.000 acţiuni * 10
lei/acţiune):
Ê creanţa, „Decontări cu acţionarii privind capitalul”, A (+) => D;
Ê capitalul, „…………………………………………”, P (+) => C.
=
„…………………….”

„Capital subscris şi
nevărsat”

50.000 lei

6) a) Primirea parţială a aportului la capitalul social, în contul bancar:
Ë creanţa, „Decontări cu acţionarii privind capitalul”, A (-) => C;
Ê disponibilul, „……………………………………”, A (+) => D.
=
„………………………

„……………………”

20.000 lei

6) b) Primirea aportului în natură, terenul în valoare de 30.000 lei:
Ë creanţa, „…………………………………………”, A (-) => C;
Ê valoarea imobilizărilor, „………………………..”, A (+) => D.
=
„……………………”

„Decontări cu acţionarii
privind capitalul”

30.000 lei

6c) Concomitent cu primirea aportului în bani şi în natură se înregistrează
virarea capitalului din starea nevărsată în cea vărsată:
Ë capitalul, „Capital social subscris şi nevărsat”, P (-) => D;
Ê capitalul, „Capital social subscris şi vărsat”, P (+) => C.
7

Pentru detalii cu privire la principalele aspecte legate de constituirea societăţilor pe acţiuni, a
se vedea art. 5 coroborat cu art. 8, art. 9, art. 10 şi art. 16 din legea 31/1990.
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„…………………....”

=
„……………………”

50.000 lei

7) Constituirea provizionului pentru litigii:
Ê cheltuiala, „Cheltuieli privind provizioanele”, A (+) => D;
Ê provizioanele, „Provizioane pentru litigii” P (+) => C.
„Cheltuieli de
exploatare privind
provizioanele”

=

„Provizioane pentru
litigii”

10.000 lei

8) Primirea unui credit pe termen mediu:
Ê disponibilul, „……………..………” A (+) => D;
Ê datoria, „…………………….……..” P (+) => C.
=
„…………………….”

„Credite bancare pe
termen mediu şi lung”

50.000 lei

9) Înregistrarea amortizării anuale a echipamentului:
Ê cheltuiala, „Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor”, A (+) => D;
Ê amortizarea, „………………………………………..” P (+) => C.
„Amortizarea
echipamentelor”

=
„……………………”

5.000 lei

10a) Încorporarea veniturilor în profit:
Ë veniturile, „Venituri din servicii prestate terţilor”, P (-) => D;
Ê profitul, „………………………………………”, P (+) => C.
=
„……………………”

„………………….”

10b) Transferul cheltuielilor asupra rezultatului perioadei:
Ë cheltuielile, „………………”, A (-) => C;
Ë profitul, „………………….”, P (-) => D.
16

300.000 lei

„Profit sau
pierdere”

=

%
„Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele”
„Cheltuieli privind amortizarea”

15.000 lei
10.000 lei
5.000 lei

11) a) înregistrarea impozitului pe profit datorat:
„Cheltuieli privind
impozitul pe profit”

„Impozit pe profit”

=

43.320 lei

11) b) transfer cheltuiala asupra profitului anual:
„Profit sau pierdere”

„Cheltuieli privind
impozitul pe profit”

=

43.320 lei

12) Repartizarea profitului pentru rezerva legală8 şi acoperirea pierderii:
Ê sumele repartizate din profit, „Repartizarea profitului” A (+) => D;
Ê rezerva, „………….…….…”, P (+) => C;
Ë pierderea, „Rezultat reportat”, P (+) => C.
„Repartizarea profitului”

„Repartizarea profitului”

=

=

„Rezerve legale”

14.250 lei

„Rezultat reportat”

50.000 lei

Sintetizând datele din conturile contabile, rezultă următoarele:
D
5121 „Conturi la bănci în lei”
C
Si
……..
2)
300.000 4)
200.000
6a)
20.000
8)
……..
RD
……..
RC
……..
TSD
770.000 TSC
……..
SFD
570.000

D 1012 „Capital subscris şi vărsat” C
Si
500.000
6c)
……..
RD
TSD
SFC

……..

RC
TSC

……..
550.000

8

A se vedea art. 183 alin. (1) din legea 31/1990 a societăţilor comerciale: „Din profitul
societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea fondului de rezervă, până ce
acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social”.
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D
2131 „Echipamente tehnologice”
C
Si
300.000
3)
……..
RD
200.000 RC
TSD
……..
TSC
SFD
……..
D

2813 „Amortizarea instalaţiilor” C
Si
100.000
9)
……..
RD
RC
……..
TSD
TSC
……..
SFC
D
1)
RD
TSD

105.000

RD
TSD

……..
……..

C
300.000
300.000
……..
-

6a)
6b)
RC
TSC

D
6b)
RD
TSD

2111
„Terenuri”
30.000
……..
RC
……..
TSC
SFD

20.000
……..
……..
50.000
C
……..

D 691 „Ch. impozit profit”
C
11a)
……..
16b)
……..
RD
……..
RC
43.320
TSD
……..
TSC
……..
D „Cheltuieli privind provizioanele” C
7)
10.000 10b)
……..
RD
…….. RC
……..
TSD
…….. TSC
……..
-
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50.000
……..

RC
TSC

D
Si

……..
50.000
-

1171

RD
TSD

„Rezultat reportat”
C
50.000
12)
……..
50.000 RC
……..
……..
TSC
50.000

-

D „Decontări cu acţionarii pv capitalul” C
……..

RD
TSD

-

4111
„Clienţi”
300.000 2)
……..
RC
300.000 TSC
-

5)

D 1011 „Capital subscris şi nevărsat” C
6c)
50.000 5)
50.000

-

D 404 „Furnizori de imobilizări” C
4)
200.000 3)
……..
RD
……..
RC
……..
TSD
……..
TSC
200.000
D

RD
TSD
SFC

1621 „Credite bancare pe tml”
C
Si
150.000
8)
50.000
……..

RC
TSC

……..
200.000

D
704 „Venituri din servicii”
C
10a)
300.000 1)
300.000
RD
……..
RC
……..
TSD
……..
TSC
300.000
D
RD
TSD
SFC
D

4411

„Impozit pe profit”
C
11a)
……..
RC
43.320
TSC
……..
43.320

1511 „Provizioane pentru litigii” C
12)
10.000
RD
RC
……..
TSD
TSC
……..
SFC
……..

D 6811 „Cheltuieli privind amortizarea” C
9)
……..
10b)
……..
RD
TSD

……..
……..

RC
TSC

-

RD
TSD

5.000
……..

RD
TSD
SFC

C

D
10b)
11b)
RD
TSD
SFC

-

D 129 „Repartizarea profitului”
12)
……..
……..
……..

RC
TSC
SFD

D

……..

1061 „Rezerve legale”
C
12)
14.250
14.250

RC
TSC

14.250
14.250

121 Profit sau pierdere”
C
15.000
10a)
300.000
……..
58.320
RC
300.000
……..
TSC
300.000
……..

La închiderea exerciţiului „N” situaţia capitalurilor este:
N
Capital social vărsat
550.000
•
(+) Rezerve legale
14.250
(+) Profitul net al exerciţiului „N”
241.680
(-) Repartizarea profitului
(64.250)
(-) Pierdere reportată
=
Total capitaluri proprii
741.680
(+) Credite pe termen mediu şi lung
200.000
=
Total capital permanent
941.680

N-1
500.000
(50.000)
450.000
150.000
600.000

1.1.3. Exerciţii de comunicare
Stabiliţi valoarea de adevăr a afirmaţiilor de mai jos. Răspunsul îl veţi
înscrie în dreapta afirmaţiilor, cu A (pentru cele adevărate), sau F (pentru
afirmaţiile false).
Nr.
crt.

Afirmaţie

1.

Clasa 1 ,,Conturi de capitaluri”9 cuprinde 7 grupe de conturi:
grupa 10 ,,Capital şi rezerve”; grupa 11 ,,Rezultatul reportat”;
grupa 12 ,,Rezultatul exerciţiului financiar”; grupa 14 ,,Câştiguri
sau pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”;

A/F

9

Pentru mai multe detalii, vă recomandăm să analizaţi Planul de conturi general din Anexa nr.
1 la prezentul volum.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
10

grupa 15 ,,Provizioane“; grupa 16 ,,Împrumuturi şi datorii
asimilate”;
Marea majoritate a conturilor de capitaluri sunt conturi de pasiv10,
deoarece reflectă starea şi mişcarea surselor de finanţare pe termen
mediu şi lung;
Contul sintetic de grad 1 ,,Capital social” (101) este un cont de
capitaluri, cu funcţie contabilă de pasiv. Acest cont ţine evidenţa
acţiunilor sau a părţilor sociale emise de societate cu ocazia
constituirii sau majorării capitalului social;
Contul ,,Profit sau pierdere” (121) este un cont bifuncţional,
întrucât poate avea fie sold creditor (dacă veniturile sunt mai mari
decât cheltuielile) sau sold debitor (în situaţia inversă). Totuşi,
acest cont funcţionează după regulile conturilor de pasiv, în sensul
că se creditează cu marea majoritate a conturilor de venituri şi se
debitează cu toate conturile de cheltuieli;
Contul 1061 ,,Rezerve legale” este un cont sintetic de grad 1;
Contul 1171 ,,Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat
sau pierderea neacoperită” este un cont bifuncţional, care
funcţionează după regulile conturilor de pasiv. Soldul creditor
reflectă profitul nerepartizat din exerciţiile anterioare, în timp ce
soldul debitor reflectă pierderea neacoperită;
Contul ,,Rezerve legale” (1061) ţine evidenţa rezervelor constituite
în baza legii.
La întocmirea situaţiilor financiare anuale, contul contabil 121
reflectă profitul net contabil (dacă avem sold creditor) sau
pierderea netă contabilă (dacă avem sold debitor);
Contul sintetic de grad 1 ,,Rezultatul reportat” (117) este un cont
bifuncţional;
Contul contabil 167 poate avea sold debitor;
Profitul nerepartizat al exerciţiului financiar curent este reflectat de
soldul debitor al contului bifuncţional 1171;
De regulă, soldul contului de profit sau pierdere este creditor;
Mărimea cifrei de afaceri este reflectată de rulajul creditor al
contului 121 ,,Profit sau pierdere”;

Pentru optimizarea procesului de învăţare, vă recomandăm să aveţi în vedere şi subcapitolul
2.3.2. ,,Rolul şi structura elementelor de patrimoniu” din volumul Contabilitate. De la teorie la
practică. Metodă şi modelare.
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