
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E M Ă  D E  C O N T R O L  

 N R .  1 
 

 

 

 

 

 

  



1. Să se calculeze procentajele de control și de interes ale dominantei în fiecare societate filială a grupului, 

conform diagramei de mai jos: 

 
 

 

 

 

 

2. Să se calculeze procentajele de control și de interes ale dominantei în fiecare societate filială a grupului, 

conform diagramei de mai jos: 
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3. Să se calculeze procentajele de control și de interes ale dominantei în fiecare societate filială a grupului, 

conform diagramei de mai jos: 

 

 

4. Să se calculeze procentajele de control și de interes ale dominantei în fiecare societate filială a grupului, 

conform diagramei de mai jos: 

 

 

 



5. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 10.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 10.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” nu au loc 

operatiuni intre cele doua societati. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă 

astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 10.000 - 

Imobilizari 4.000 8.000 

Stocuri 2.000 3.500 

Alte active 2.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 3.000 

Rezultat – profit 5.000 1.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

 

 

6. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 80% din actiunile societati „B” cu pretul de 8.000 u.m.. La acea data capitalul propriu al 

societatii „B” era de 10.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” nu au loc 

operatiuni intre cele doua societati. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă 

astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 8.000 - 

Imobilizari 5.000 8.000 

Stocuri 1.000 3.500 

Alte active 4.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 3.000 

Rezultat – profit 5.000 1.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 



7. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 12.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 12.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” nu au loc 

operatiuni intre cele doua societati. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă 

astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 12.000 - 

Imobilizari 3.000 8.000 

Stocuri 2.000 500 

Alte active 1.000 5.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 5.000 

Rezultat – profit 5.000 1.000 

Datorii 2.000 1.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

 

 

8. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 70% din actiunile societati „B” cu pretul de 7.000 u.m.. La acea data capitalul propriu al 

societatii „B” era de 10.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” nu au loc 

operatiuni intre cele doua societati. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă 

astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 7.000 - 

Imobilizari 4.000 8.000 

Stocuri 3.000 3.500 

Alte active 4.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 3.000 

Rezultat – profit 5.000 1.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

Se cere :  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 
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1. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 15.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 15.000, din care capital social 10.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc 

operatiuni intre cele doua societati. La sfarsitul exercitiului „N” societatea „A” are o creanta fata de 

societatea „B” de 1.000 u.m. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 15.000 - 

Imobilizari 6.000 10.000 

Stocuri 2.000 4.500 

Creante 1.000 5.500 

TOTAL ACTIV 24.000 20.000 

Capital social 10.000 10.000 

Rezerve 5.000 5.000 

Rezultat – profit 5.000 4.000 

Datorii 4.000 1.000 

TOTAL PASIV 24.000 20.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

 

 

2. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 70% din actiunile societati „B” cu pretul de 10.500 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 15.000, din care capital social 10.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc 

operatiuni intre cele doua societati. La sfarsitul exercitiului „N” societatea „A” are o creanta fata de 

societatea „B” de 1.000 u.m. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 10.500 - 

Imobilizari 6.000 10.000 

Stocuri 2.000 2.500 

Creante 1.000 5.500 

Alte active 4.500 2.000 

TOTAL ACTIV 24.000 20.000 

Capital social 10.000 10.000 

Rezerve 5.000 5.000 

Rezultat – profit 5.000 4.000 

Datorii 4.000 1.000 

TOTAL PASIV 24.000 20.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 



3. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 12.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 12.000, din care capital social 10.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc 

operatiuni intre cele doua societati. Societatea „A” a vandut societatii „B” marfuri cu pretul de 3.500 u.m., 

stiind ca le a achizitionat cu 3.000 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea 

„B”. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 12.000 - 

Imobilizari 3.000 10.000 

Stocuri 2.000 3.500 

Alte active 1.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 16.000 

Capital social 7.000 10.000 

Rezerve 4.000 2.000 

Rezultat – profit 5.000 1.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 16.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

 

 

4. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 8.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 8.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc operatiuni 

intre cele doua societati. Societatea „B” a vandut soceitatii „A” marfuri cu pretul de 4.000 u.m., stiind ca le 

a achizitionat cu 3.500 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea 

„A”.Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 8.000 - 

Imobilizari 2.000 8.000 

Stocuri 4.000 3.500 

Alte active 4.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 1.000 

Rezultat – profit 5.000 3.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

Se cere :  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 



5. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 80% din actiunile societati „B” cu pretul de 9.600 u.m.. La acea data capitalul propriu al 

societatii „B” era de 12.000, din care capital social 10.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc operatiuni 

intre cele doua societati. Societatea „A” a vandut societatii „B” marfuri cu pretul de 3.500 u.m., stiind ca le 

a achizitionat cu 3.000 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea „B”.. 

Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 9.600 - 

Imobilizari 3.000 8.000 

Stocuri 2.000 3.500 

Alte active 1.400 2.500 

TOTAL ACTIV 16.000 14.000 

Capital social 7.000 10.000 

Rezerve 4.000 2.000 

Rezultat – profit 3.000 1.000 

Datorii 2.000 1.000 

TOTAL PASIV 16.000 14.000 

 

 

Se cere:  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

 

 

6. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 70% din actiunile societati „B” cu pretul de 5.600 u.m.. La acea data capitalul propriu al 

societatii „B” era de 8.000, din care capital social 6.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc operatiuni 

intre cele doua societati. Societatea „A” a vandut societatii „B” marfuri cu pretul de 2.000 u.m., stiind ca le 

a achizitionat cu 1.500 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea 

„B”.Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 5.600 - 

Imobilizari 3.000 5.000 

Stocuri 3.000 2.500 

Alte active 1.400 2.500 

TOTAL ACTIV 13.000 10.000 

Capital social 8.000 6.000 

Rezerve 3.000 2.000 

Rezultat – profit 1.000 1.000 

Datorii 1.000 1.000 

TOTAL PASIV 13.000 10.000 

Se cere :  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 



7. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 100% din actiunile societati „B” cu pretul de 8.000 u.m.. La acea data capitalul propriu 

al societatii „B” era de 8.000, din care capital social 7.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc operatiuni 

intre cele doua societati. Societatea „B” a vandut soceitatii „A” marfuri cu pretul de 2.000 u.m., stiind ca le 

a achizitionat cu 1.800 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea „A” si se 

stie ca societatea „B” are o creanta fata de societatea „A” de 2.000 u.m.. Bilanţurile individuale, întocmite 

la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 8.000 - 

Imobilizari 4.000 8.000 

Stocuri 2.000 3.500 

Creante 4.000 2.500 

TOTAL ACTIV 18.000 14.000 

Capital social 7.000 7.000 

Rezerve 4.000 1.000 

Rezultat – profit 5.000 3.000 

Datorii 2.000 3.000 

TOTAL PASIV 18.000 14.000 

Se cere :  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 

 

 

 

8. Se consideră grupul AB, format din societatea dominantă „A” şi din filiala” B”. La 1 ian „N” societatea 

„A” a achizitionat 90% din actiunile societati „B” cu pretul de 9.000 u.m.. La acea data capitalul propriu al 

societatii „B” era de 10.000, din care capital social 8.000 u.m. În cursul exercitiului „N” au loc operatiuni 

intre cele doua societati. Societatea „A” a vandut societatii „B” marfuri cu pretul de 1.800 u.m., stiind ca le 

a achizitionat cu 1.200 u.m. La sfarsitul exercitiului „N” marfurile se gasesc in stoc la societatea „B”, iar 

societatea „A” are o datorie de 2.000 u.m. fata se societatea „B”. Durata de amortizare a fondului comercial 

este de 5 ani. Bilanţurile individuale, întocmite la 31.XII.”N”, în u.m. lei, se prezintă astfel: 

 

ELEMENTE SOCIETATE „A” SOCIETATE „B” 

Actiuni detinute in societatea „B” 9.000 - 

Imobilizari 5.000 6.200 

Stocuri 2.000 1.800 

Creante 4.000 4.000 

TOTAL ACTIV 20.000 12.000 

Capital social 10.000 8.000 

Rezerve 4.000 2.000 

Rezultat – profit 4.000 1.000 

Datorii 2.000 1.000 

TOTAL PASIV 20.000 12.000 

Se cere :  

a) să se formuleze articolele contabile privind eliminările în Jurnalul de Consolidare 

b) să se întocmească Foia de Lucru pentru stabilirea bilanţului la 31. XII. “N” 

 


