Colegiul Economic Administrativ, Iaşi
Subiecte pentru – Etapa interjudeţeană a Concursului Interjudeţean „Dumitru Rusu”

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „DUMITRU RUSU”
Etapa interjudeteană
MAI 2017
Secţiunea: Contabilitatea unității economice
Clasa: a X-a
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 Este permisă utilizarea calculatorului în timpul desfăşurării probei.
 In timpul desfăşurării probei, elevul poate consulta Planul General de Conturi
SUBIECTUL I ………………………………………………….20 puncte
I. Incercuiți varianta corectă:
1. Care din următoarele elemente aparțin activului bilanțier:
a. efecte de încasat, acțiuni proprii, clienți – creditori
b. TVA de recuperat, dividende de plată, casa
c. avansuri de trezorerie, furnizori – debitori, terenuri
d. îmmprumuturi acordate pe termen lung, creeditori, ambalaje
2. Emiterea unui bilet la ordin, în contul unei datorii față de furnizor, determină
următoarea ecuație bilanțieră:
a. A – X = P – X
b. A = P + X – X
c. A + X = P + X
d. A + X – X = P
3. Se încadrează în categoria imobilizărilor necorporale:
a. licențele
b. ambalaje
c. terenuri
d. alte valori
4. Totalul sumelor debitoare se obține după relația:
a. sold inițial debitor + sume debitoare
b. sold inițial debitor + rulaj debitor
c. sold inițial debitor + rulaj debitor – rulaj creditor
d. sold inițial debitor + rulaj creditor – rulaj debitor
5. Principiul prudenței presupune:
a. necompensarea activelor cu pasivele;
b. bilanțul de inchidere este egal cu bilanțul de deschidere;
c. păstrarea ecuației de echilibru la nivel de element patrimonial:Debit=Credit;
d. interzicerea supraevaluării activelor și veniturilor precum și subevaluării pasivelor și
cheltuielilor
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6. Procedeele specifice metodei contabilității, sunt:
a. documentarea,calculația,inventarierea;
b. documentarea,calculația,inventarierea,evaluarea;
c. bilanțul,contul,inventarierea;
d. bilanțul,contul,balanța de verificare.
7. După criteriul –felul conturilor- balanța de verificare,poate fi:
a. balanță cu o serie de egalități,doua serii de egalități,trei serii de egalități, patru serii de
egalități, cinci serii de egalități;
b. balanța conturilor sintetice,conturilor monofuncționale,conturilor bifuncționale;
c. balanța conturilor sintetice și balanța conturilor analitice;
d. balanța conturilor monofuncționale și balanța conturilor bifuncționale.
8. Momentele evaluării, sunt:
a. la data intrării bunurilor în patrimoniu, la data ieșirii bunurilor din patrimoniu, la
închiderea exercițiului financiar-contabil;
b. la data intrării bunurilor în patrimoniu, la data inventarierii patrimoniului, la data ieșirii
bunurilor din patrimoniu;
c. la data intrării bunurilor în patrimoniu, la data inventarierii, la închiderea exercițiului
financiar, la data ieșirii din patrimoniu;
d. la data intrării bunurilor în patrimoniu, la inchiderea exercitiului financiar, la cerere.
9. Un bun care a intrat în patrimoniu din producția proprie, se evaluează :
a. la costul de achiziție;
b .la costul de producție;
c. la pretul pieței+cheltuieli pentru punerea în funcțiune+taxe nerecuperabile;
d. la prețul pieței+utilitatea bunului+starea și amplasarea bunului.
10. Prețul cu amănuntul pentru mărfurile cumpărate la preț de achiziție de 1000 lei, cotă de
adaos comercial de 10%,T.V.A. neexigibilă 19%,este:
a. 1416 lei
b. 1309 lei
c. 1260 lei
d. 1330 lei
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SUBIECTUL II........................................................................................................20 puncte
1.Transcrieți litera corespunzătoare fiecărui enunț și notați în dreptul ei litera A, dacă
apreciați că enunțul este adevărat sau litera F , daca apreciați că enunțul este fals.
10 puncte
a. Pentru conturile de activ, Total sume debitoare este egal cu sold inițial debitor plus
rulaj debitor;
b. Conturile de activ încep să funcționeze prin a se credita iar conturile de pasiv prin a se
debita;
c. Rulajele reprezintă modificările elementelor patrimoniale din timpul lunii în sensul
creșterii (majorării,plusurilor) sau diminuării (scăderilor, micsorărilor);
d. Majorarea capitalului social prin încorporare rezerve reflectă următoarea modificare
bilanțiera ( A-x)=(D-x) +C;
2. Asociați operațiile din coloana A cu modificările din coloana B, astfel încât corelația
să fie corectă : ………………………………………………………………………10 puncte
Operație
Modificare bilanț vertical
1. Achiziție utilaj de la furnizor

a. ( A + X – X ) = D + C

2. Încasare de la clienți prin casă

b. A = D + ( C + X – X )

3. Majorare capital social prin încorporare
rezerve

c. ( A – X ) = ( D – X ) + C

4. Plată furnizor în numerar

d. ( A + X ) = ( D + X ) + C

5. Plată salarii în numerar

e. ( A – X ) – ( D – X) = C

SUBIECTUL III …………………………………………………………………....50 puncte
Se dau următoarele elemente patrimoniale din structura patrimoniului S.C.IMPEX S.R.L.
Materii prime
20.000 lei;
Programe informatice
2.500 lei
Datorii salariale
15.000 lei;
Construcții
50.000 lei;
Furnizori
10.000 lei;
Casa în lei
2.000 lei;
T.V.A. de plată
15.000lei;
Conturi la bănci în lei
100.000 lei;
Utilaje
10.000 lei;
Capital social
200.000 lei;
Rezerve
10 000 lei
Produse finite
25.000 lei;
Clienți
50.500 lei;
Credite bancare pe termen scurt 10.000 lei
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Se cer:
1. Ordonarea elementelor patrimoniale în bilantul vertical pe grupe și
subgrupe(Anexa1) ;
2. Să se determine valorile grupelor Esi F din bilanțul contabil;
3. Efectuați analiza contabilă și întocmiți formula contabilă a operațiunii privind: plata
furnizorilor prin virament în suma de 10.000 lei.
4. Să se precizeze tipul de modificare a structurii bilanțiere din operațiunea
economico financiară de la pct.3).
5. Să se realizeze Cartea Mare pentru conturile ce intervin în operatiunea 3).
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