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FIŞĂ DE DOCUMENTARE
CHELTUIELI
Cheltuielile evidenţiază consumurile de mijloace materiale şi de forţă de muncă necesare
pentru realizarea unui produs, unei lucrări sau serviciu.
VENITURI
O ferma obţine mai multe producţii principale şi producţii secundare. Valorificarea
acestor producţii aduc venit fermierului.
Veniturile se mai obţin şi prin alte activităţi- venituri din lucrări şi servicii, arenda, chirii,
subvenţii primite şi împrumuturi nerambursabile-granturi, dar pot exista şi venituri financiare
dobânzi la depozite, dobânzi la împrumuturile acordate, diferente generate de cursul valutar şi alte
venituri (despăgubiri, contravaloarea bunurilor rezultate din dezmembrarea unor imobilizări,
preţul de vânzare a utilajelor, bunuri sau valori primite cu titlu gratuit).
Spre exemplu, dacă se face referire la activitatea de exploatare a vacilor pentru lapte,
veniturile provenite prin valorificarea producţiei principale sunt cele din: - vânzarea laptelui vânzarea vacilor reformate - carne „în viu”.
Veniturile din valorificarea producţiei secundare sunt veniturile obţinute prin vânzarea
viţeilor si, eventual, a gunoiului de grajd.
Profitabilitatea fermei se obţine prin compararea veniturilor obţinute ca urmare a
valorificării produselor ramurii de producţie cu costurile necesare obţinerii acestor produse.

Rezultatul exerciţiului poate fi:
a) Profit când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile V>C
b) Pierdere când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile C >V
V-C = ±R
Activitatea fermei poate fi după natura ei activitate de exploatare şi activitate financiară.
Activitatea financiară

Activitatea de exploatare
Activitatea

principală,

curentă,

respectiv Activitate referitoare la operaţiuni cu caracter

cultura plantelor, creşterea animalelor

financiar, bancar, valutar

REZULTAT
CHELTUIELI

VENITURI

CHELTUIELI DE EXPLOATARE

VENITURI DE EXPLOATARE

- consum de seminţe, pesticide, medicamente, - din vânzarea producţiei principale şi
energie, apă, combustibil, furaje;

secundare;

- lucrări mecanice;

- din prestări servicii;

- salarii;

- din arendă;

- contribuţii;

- din chirii;

- impozite, taxe.

- subvenţii primate.

CHELTUIELI FINANCIARE

VENITURI FINANCIARE

- Cheltuieli cu dobânzi, diferenţe de curs

- venituri din dobânzi, din diferenţe de curs

valutar

valutar

IMPOZIT PE PROFIT

Rezultatul exploatării (±Rexpl) = Venituri de exploatare - Cheltuieli de exploatare
Rezultatul financiar (±Rfnanc) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare

Rezultatul exerciţiului ±R = ±Rexpl±Rfinanc

FIŞĂ DE LUCRU
I.Calculaţi rezultatul obţinut în cazul culturii X
Elemente

Cultura X

1.Cheltuieli cu materialele

6000

2.Cheltuieli cu personalul

2800

3.Alte cheltuieli

2000

4.Cost total (1+2+3)
5.Vânzări (Venituri)

12000

6.Rezultat (profit) (5-4)

II. Cunoscând următoarele elemente la 31.12.2019, încadraţi fiecare tip de
venit/cheltuială în categoria din care face parte, apoi determinaţi rezultatul exploatării, financiar
şi rezultatul exerciţiului.
Element de venit/cheltuială
Venituri

din

vânzarea

produselor

Valoare
80.000

principale
Venituri din dobânzi
Venituri

din

vânzarea

13.000
produselor

20.000

secundare
Venituri din chirii
Venituri din diferenţe de curs valutar

10.000
3.000

de exploatare

financiare

Total venituri
Cheltuieli cu salariile personalului

50.000

Cheltuieli cu impozite şi taxe

10.000

Cheltuieli cu diferenţe de curs valutar

400

Total cheltuieli
Rezultatul
exploatării
Rezultatul financiar Vfin-Cfin

Vexpl-Cexpl/

Rezultatul exerciţiului

x

x

Impozit pe profit (16% din profit)

III. Se dau următoarele informaţii privind elemente de venituri şi cheltuieli aferente unei
culturi de porumb obţinută de pe o suprafaţă de 10 ha. Calculaţi totalul veniturilor, cheltuielilor
şi marja brută respectând formulele din tabel
Nr

Specificare

rd

VALOARE

crt
I

VENITURI TOTALE (rd2+rd3)

1

1

Venituri din vânzarea producţiei principale porumb

2

- 7 tone/ha x 750 lei/t x 10 ha
2

Venituri din vânzarea producţiei secundare-coceni

3

porumb 30 tone x 31 lei/t
II

CHELTUIELI TOTALE (rd6+rd12+rd13)

5

1

Lucrări mecanice efectuate de terţi din care:

6

6145

a

Arat, discuit, fertilizat, erbicidat

7

3520

b

Semănat

8

825

c

Prăşit

9

206

d

Recoltat

10

976

e

Transport

11

618

2

Cheltuieli salariale- zilieri pentru manipularea

12

550

materialelor necesare efectuării lucrărilor agricole
3

Materiale din care:

13

a

Seminţe

14

1650

b

Îngrăşăminte, erbicide

15

5500

III

MARJA BRUTĂ (rd1-rd5)

16
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