
• Domeniul de pregătire profesională: ECONOMIC                                

• Modulul II Analiza economico - financiară  

• Clasa a XII-a                                                                            

• Unitatea de rezultate ale învățării  - tehnice generale 

 URÎ 11 Întocmirea situațiilor financiare  

• Tema: Aplicații practice privind rezultatele inventarierii 

• Obiective: 

o Identificarea diferențelor cantitative și valorice de inventar 

o Calcularea diferențelor sub formă de plusuri și minusuri de inventar 

o Înregistrarea în contabilitate a diferențelor de inventar 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIȘĂ DE LUCRU 

Aplicații practice + rezolvare 

 
 

 

 

 

 

 

 

Profesor: DANIELA FLAVIA GOZMAN 
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Modulul II ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                 Clasa a XII-a 

 Domeniul: ECONOMIC 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 

 
Timpul de lucru este de 45 minute 

 

Agentul economic ,,Sălajul" SA înregistrează la sfârșitul exercițiului N, următoarele 

diferențe de inventar: 

a) Diferențe cantitative sub formă de plusuri sau minusuri de inventar neimputabile la 

stocuri, evaluare la valoarea de înregistrare. 

Denumirea 

bunurilor 

Cantitatea Diferențe 

cantitative 

Preț 

unitar 

Valoare 

diferențe 

Formule contabile 

diferențe inventar Scriptic Faptic 

Materii prime 2600 1900  12   

Materiale 

Consumabile 

1100 1150  3   

Semifabricate 3000 2800  40   

Produse finite 6000 6200  50   

Marfuri la cost 

de achiziție 

9000 8500  80   

 

b) Diferențe cantitative sub forma minusuri de inventar la materii prime imputabile sau 

neimputabile, evaluate la valoarea de înlocuire. 

Natura diferențelor 

de inventar 

Materii prime lipsă Valoarea 

de 

înlocuire 

Formule contabile 

diferențe de 

inventar 
Canti- 

tatea 

Preț 

unitar 

Valoare 

contabilă 

Minus inventar imputat 

gestionarului 

- 300 20  6.600  

Minus inventar din vina 

unor debitori dinafara 

entității 

-500 20  10.300  

Minus inventar datorat 

calamităților naturale 

-200 20  4.000  

Minus inventar din cauze 

necunoscute neimputabile 

-450 20  9.000  

 

c) Diferențe cantitative sub formă de plusuri sau minusuri de inventar la imobilizări 

corporale. 

o Plus de inventar la un utilaj evaluat la valoarea justa de 4.000 lei 

o Minus de inventar neimputabil la un calculator cu valoarea contabila de intrare 11.800 

lei. Calculatorul este amortizat complet.  

o Minus de inventar neimputabil la un aparat birotic multifunctional cu valoarea contabila 

de intrare 22.000 lei. Aparatul are o amortizare inregistrata de 11.800 lei. 



 

d) Diferențe valorice sub formă de plusuri sau minusuri de valoare la stocuri, creanțe, 

investiții pe termrn scurt, imobilizări financiare. 

Denumirea 

bunurilor 

Valoarea 

contabilă 

Valoarea 

actuală 

Diferențe 

valorice 

Formule contabile 

Diferențe inventar 

Materii prime 20.000 18.500   

Mărfuri la cost de achiziție 300.000 320.000   

Materiale obiecte inventar 40.000 33.000   

Produse finite 500.000 510.000   

Ambalaje 80.000 78.000   

Clienți incerți 18.000 15.000   

Alte titluri de plasament 65.000 64.000   

Titluri de participare 90.000 85.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulul II ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                 Clasa a XII-a 

 Domeniul: ECONOMIC 

 

 

 

FIȘĂ DE LUCRU 
Rezolvare 

a) Diferențe cantitative sub formă de plusuri sau minusuri de inventar neimputabile la 

stocuri, evaluate la valoarea de înregistrare. 

Denumirea 

bunurilor 

Cantitatea Diferențe 

cantitative 

Preț 

unitar 

Valoare 

diferențe 

Denumirea 

bunurilor Scriptic Faptic 

Materii prime 2600 1900 -700 12 - 8400 601=301 8400 

Materiale 

Consumabile 

1100 1150 +50 3 +150 302=602   150 sau 

602=302    -150 

Semifabricate 3000 2800 -200 40 -8000 711=341  8000 sau 

341=711  -8000 

Produse finite 6000 6200 +200 50 +10000 345=711  10000 

Marfuri la 

cost 

de achiziție 

9000 8500 -500 80 -40000 607=371  40000 

 

b) Diferențe cantitative sub forma minusuri de inventar la materii prime imputabile sau 

neimputabile, evaluate la valoarea de înlocuire. 

Natura diferențelor 

de inventar 

Materii prime lipsă Valoarea 

de 

înlocuire 

Formule contabile 

diferențe de 

inventar 
Canti- 

tatea 

Preț 

unitar 

Valoare 

contabilă 

Minus inventar imputat 

gestionarului 

- 300 20 -6000 6.600 601=301        6.000 

4282=  %       7.854 

           7581    6.600 

           4427    1.254 

Minus inventar din vina 

unor debitori dinafara 

entității 

-500 20 -10000 10.300 601 = 301    10.000 

461 =  %      12.257 

 7581   10.300 

 4427     1.957 

Minus inventar datorat 

calamităților naturale 

-200 20 -4000 4.000 601 = 301     4.000 

Minus inventar din cauze 

necunoscute neimputabile 

-450 20 -9000 9.000 601 = 301       9.000 

635 = 4427     1.710   

 

 

 

 

 

 



c) Diferențe cantitative sub formă de plusuri sau minusuri de inventar la imobilizări 

corporale. 

b. Plus de inventar la un utilaj evaluat la valoarea justă de 4.000 lei 

- înregistrarea plusului de inventar         2131 = 4754         4.000 

b. Minus de inventar neimputabil la un calculator cu valoarea contabilă de intrare 11.800 

lei. Calculatorul este amortizat complet.  

- înregistrarea minusului de inventar prin scoaterea din evidență 

    2814 = 214      11.800 

c. Minus de inventar neimputabil la un aparat birotic multifunctional cu valoarea contabilă 

de intrare 22.000 lei. Aparatul are o amortizare inregistrată de 11.800 lei. 

- înregistrarea minusului de inventar prin scoaterea din evidenta 

    % = 214       22.000 

                                       2814                11.800 

                                       6583                10.200 

- Inregistrarea TVA aferenta valorii ramase (10.200 x 19% = 1.938) 

635 =     4427        1.938 

 

 

d) Diferențe valorice sub formă de plusuri sau minusuri de valoare la stocuri, creanțe, 

investiții pe termrn scurt, imobilizări financiare. 

Denumirea 

bunurilor 

Valoarea 

contabilă 

Valoarea 

actuală 

Diferențe 

valorice 

Formule contabile 

Diferențe inventar 

Materii prime 20.000 18.500 -1500 6814 = 391      1500 

Mărfuri la cost de achiziție 300.000 320.000 +20000 Nu se inregistrează 

Materiale obiecte inventar 40.000 33.000 -7000 6814 = 3922    7000 

Produse finite 500.000 510.000 +10000 Nu se inregistrează 

Ambalaje 80.000 78.000 -2000 6814 = 398       2.000 

Clienți incerți 18.000 15.000 -3000 6814 = 491       3.000 

Alte titluri de plasament 65.000 64.000 -1000 6864 = 598       1.000 

Titluri de participare 90.000 85.000 -5000 6863 = 296       5.000 

 


