
FISA DE LUCRU 

 

Se cunosc următoarele date prezentate în Bilanţul contabil al S.C. ,, Reza” S.R.L.:  

 

BILANŢ la 31.12.N 

 

Grupa Suma (lei) 

Grupa A ACTIVE IMOBILIZATE 2.000 

Grupa B ACTIVE CIRCULANTE 5.000 

Grupa C CHELTUIELI ÎN AVANS      30 

Grupa D DATORII: Sume care trebuie plătite 

într-o perioadă de până la un an 

4.540 

Grupa E Active circulante nete/datorii curente 

nete 

   490 

Grupa F Total active minus datorii curente 2.490 

Grupa G DATORII: Sume care trebuie plătite 

într-o perioadă mai mare de un an 

2.400 

Grupa H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI 

ŞI CHELTUIELI 

- 

Grupa I VENITURI ÎN AVANS - 

Grupa J CAPITAL ŞI REZERVE       90 

Obs. Din totalul activelor circulante de 5.000 lei: 

  - stocuri: 2.750 lei 

  - creanţe: 1.480 lei 

  - investiţii financiare pe t.s.: 0 

  - casa şi conturi la bănci: 770 lei 

 Din totalul datoriilor curente (pe t.s) de 4.540 lei: 

  - datorii faţă de furnizori: 3.820 lei 

  - credite pe t.s.: 720 lei. 

 

Se cere: 

I. Calculaţi indicatorii economico-financiari: a) Situaţia netă b) Fond de rulment c) 

Nevoia de fond de rulment d) Trezoreria e) Lichiditatea imediată.     (2p) 

II. Interpretaţi pe scurt rezultatele obţinute.       (1p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REZOLVARE 
 

 

Calcularea indicatorilor economico-financiari şi interpretarea rezultatelor: 

a) Situaţia netă = Active – Datorii   

     Active = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans = 2.000 lei 

+ 5.000 lei + 30 lei = 7.030 lei 

     Datorii = Datorii pe t.s. + Datorii pe t.m şi t.l = 4.540 lei + 2.400 lei = 6.940 lei  

    Situaţia netă = 7.030 lei – 6.940 lei = 90 lei  

    Situaţia netă = 90 lei – reprezintă averea netă a asociaţilor, respectiv activul neangajat 

în datorii.  

b) Fond de rulment = Active circulante – Datorii curente   

  Active circulante = 5.000 lei 

 Datorii curente (Datorii pe t.s) = 4.540 lei 

    Fond de rulment = 5.000 lei – 4.540 lei = 460 lei  

     Fond de rulment = 460 lei – partea de resurse financiare ce participă la asigurarea 

finanţării permanente a activelor circulante.  

c) Nevoia de fond de rulment = Utilizări de exploatare – Resurse de exploatare  

 Utilizări de exploatare = Stocuri + Creanţe = 2.750 lei + 1.480 lei = 4.230 lei 

 Resurse de exploatare = Datoria faţă de furnizori = 3.820 lei 

    Nevoia de fond de rulment = 4.230 lei – 3.820 lei = 410 lei  

    Nevoia de fond de rulment = 410 lei – valoarea pozitivă indică un surplus de nevoi 

temporare faţă de resursele temporare ce pot fi mobilizate.    

d) Trezoreria = Fond de rulment – Nevoia de fond de rulment  

 Fond de rulment = 460 lei 

 Nevoia de fond de rulment = 410 lei 

     Trezoreria = 460 lei – 410 lei = 50 lei  

     Trezoreria = 50 lei - valoare pozitivă indică un excedent de trezorerie în raport cu 

obligaţiile financiare pe t.s. dar şi o bună realizare a echilibrului financiar respectiv  

e) Lichiditatea imediată = (Active curente – Stocuri)/Datorii curente   

 Active curente – Stocuri = 5.030 lei – 2.750 lei = 2.280 lei 

 Datorii curente = 4.540 lei 

    Lichiditatea imediată = 2.280 lei/4.540 lei = 0,5  

– valoarea acestui indicator este mai mică decât valoarea recomandabilă 1, ceea ce 

înseamnă că sunt dificultăţi de achitare a datoriilor scadente.  

  

 


