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În acest modul, veți afla despre ...

1. Costurile variabile și fixe

2. Marje

▪ Marja brută

▪ Marja comercială

▪ Marja de profit net (înainte de impozite)

3. Analiza rentabilitatii

▪ Pragul de rentabilitate

▪ Analiza de sensibilitate

▪ Analiza cost-volum-profit
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4. Analiza contribuției (continuare)

▪ Mărimea pieței

▪ Măsurarea performanței

▪ Evaluarea canibalizării

5. Lichiditate

6. Leasing operațional

7. Analiza fluxului de lichiditati

8. Pregătirea unei declarații de venit, a bilanțului

În acest modul, veți afla despre ...



Cum să gestionați incertitudinea

Analiza sensibilității - Analiza efectelor asupra profitabilității
proiectului, modificării vânzărilor si a costurilor etc.

Analiza scenariului - Analiza proiectului dat tinand cont de o serie de
presupuneri.

Analiza simulării - estimarea probabilităților diferitelor rezultate
posibile.

Analiză Rentabilitatii- Analiza nivelului de vânzări la care compania
devine rentabila.
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Costuri

Costuri fixe
Costuri
variabile

Tipuri de costuri
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▪ Cheltuieli care sunt uniforme pentru fiecare unitate de producție

într-o perioadă relevantă de timp

▪ Pe măsură ce volumul crește, costurile variabile totale cresc

Costurile variabile sunt ...



Costurile variabile

Partea complicată este recunoașterea costurilor variabile.

Cheia: Dacă un cost crește proporțional cu creșterea vânzărilor sau a producției, costul poarta denumirea
de cost variabil. Costurile care scad proporțional cu scăderea vânzărilor sau a producției sunt probabil și
costuri variabile.
Să luăm ca exemplu pantoful de alergare personalizat. Pe măsură ce se produce și se vinde mai multa
încălțăminte de alergare, costurile următoare vor crește ...

Pielea și țesătura
Cauciucul pentru partea inferioară a pantofilor
Cutiile de pantofi
Munca pentru a produce pantofii
Electricitate necesara functionarii mașinilor care produc parti din încălțăminte
Adeziv pentru a ține părțile încălțămintei împreună
Comision de vânzare dacă vanzatorul este plătit în funcție de cantitatea vândută
Etc. (Este posibil să vă gândiți si la alte costuri variabile.)
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Există două categorii de COSTURI VARIABILE

1. Costul marfurilor vandute

2. Alte costuri variabile
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▪ Pentru producător sau furnizor de servicii

▪ Acoperă materialele, forța de muncă și costurile totale de

productie

▪ Pentru distribuitor (angrosist sau vânzător cu amănuntul)

▪ Acopera in primul rand costul marfurilor

Costuri variabile - Costul bunurilor vândute
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Alte costuri variabile

▪ Cheltuielile care nu sunt legate direct de producție, dar variază

direct odata cu volumul

▪ Exemplele includ:

▪ Comisioane de vânzare, reduceri și cheltuieli de livrare
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▪ Cheltuieli care nu fluctuează cu volumul ieșirilor într-o perioadă

relevantă de timp

▪ Ele devin din ce în ce mai mici pe unitate de ieșire pe măsură ce

volumul crește

▪ Indiferent de marimea volumului, mărimea absolută a costurilor fixe

rămâne neschimbată

Costuri fixe
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Costurile fixe

Costurile fixe rămân relativ neschimbate pe măsură ce vânzările și producția cresc
sau scad. De exemplu: fabrica de încălțăminte personalizată produce între 4.000 și 8.000 de
pantofi pe an. Acest interval este intervalul normal de funcționare din fabrică.
În ceea ce privește costurile fixe, cel mai bun exemplu este dat de impozitele pe clădirile
fabricii. În fiecare an, impozitele pe proprietate sunt de 5.000 EUR. Nu contează dacă producția
este mica sau mare. Impozitele pe proprietate rămân aceleași (fixe).
Un alt exemplu ar putea fi salariul președintelui. Președintele are un salariu de 100.000 EUR pe
an. Salariul președintelui este stabilit de consiliul de administrație și nu se modifică pe măsură
ce producția se schimbă.
Orice cost care nu se modifică pe măsură ce vânzările și producția cresc sau scad,
este denumit cost fix. Un cost fix ar trebui să rămână relativ același, atât timp cât firma își
desfășoară activitatea în raza de operare normală.
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Există două categorii de COSTURI FIXE

1. Costuri programate

2. Costuri angajate
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▪ Rezultat din încercările de marire a volumului de vânzări

▪ Exemplele includ:

▪ Publicitate, campanii de marketing și salarii departamant

vânzări

Costuri fixe - Costuri programate
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▪ Costuri necesare pentru întreținerea organizației

▪ Exemple includ cheltuieli precum:

▪ chiria, cheltuielile administrative și salariile

Costuri fixe - Costuri angajate
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Marja

▪ Diferența dintre prețul de vânzare și „costul” unui produs sau serviciu

▪ Marjele sunt exprimate atât în EUR, cat si sub formă de procente

pentru:

▪ Volumul total sau

▪ Unitate individuală
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Marja brută sau profitul brut

Pe baza volumului total:

▪ Diferența dintre veniturile totale din vânzări și costul

total al mărfurilor vândute

Pe bază de unitate:

▪ Diferența dintre prețul de vânzare unitar și costul unitar

al mărfurilor vândute



Marja brută totală Suma de bani Procentaj

Vânzări nete 100 100%

Costul marfurilor vandute - 40 - 40

Marja de profit brut 60 EUR 60%

Marja brută unitară

Prețul de vânzare unitar 1.00 100%

Costul unitar al mărfurilor vândute - 0.40 - 40

Marja profitului brut unitar 0.60 EUR 60%

Marja brută
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Marja comercială

Să presupunem că un retailer cumpără un articol pentru 10 EUR și îl

vinde la 20 EUR.

Marja retailerului ca procent din cost este:

Marja de vânzare cu amănuntul ca procent din prețul de vânzare
este:

Τ(10 EUR 10 EUR) × 100 = 100%

Τ10 EUR 20 EUR × 100 = 50%



Marja comercială

Costul unitar al 
mărfurilor vândute EUR

Unitate
Prețul de vânzare

euro

Marja brută ca % din 
prețul de vânzare

Producător 2.00 2.88 30.6%

Angrosist 2.88 3.60 20.0%

Vânzător cu amănuntul 3.60 6.00 40.0%

Consumator 6.00
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Analiza contribuției

Contribuția este ...

• Diferența dintre veniturile totale din vânzări și costurile variabile totale

SAU pe bază de unitate

• Diferența dintre prețul de vânzare unitar și costul unitar variabil
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Punctul de inchidere al firmei este dat de nivelul productiei fizice la care costul mediu

variabil este egal, in punctul sau de minim, cu pretul de piata; organizația nu face nici

profit, nici pierdere.

La nivelul volumului de vânzări uniform al organizației:

Venituri totale = Cost total

Analiza Rentabilitatii
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Luarea deciziilor și analiza rentabilitatii ne oferă următoarele
răspunsuri:

• Câte unități trebuie vândute pentru a fii rentabili?

• Câte unități trebuie vândute pentru a obține profitul dorit?

• Trebuie acceptată o comandă specială?

• Cum vor fi afectate profiturile dacă introducem un produs sau
serviciu nou?



2-24

Formula Rentabilitatii

𝐂𝐨𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐟𝐢𝐱𝐞

∗ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞

* 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐞 𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 = 𝐏𝐫𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 −

𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥 𝐩𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞



Punctul de inchidere al firmei (Profit = 0)

▪Ne spune când activitatea unei companii devine profitabilă (veniturile 
depășesc costurile) ...



Diagrama punctului de inchidere



Punct de inchidere - calcul
PROFIT = VENIT − COST

VENIT = PRET p × CANTITATE(q)

COST = cost variabil vc − costuri fixe (fc)

VC =
VC

q
× q

PROFIT = p − vc × q − fc

La un punct de inchidere, câștigul este 0, după cum urmează:

0 = p − vc × q − fcq =
fc

p
− vc



Un exemplu de calcul al punctelor de 
inchidere

▪ p (preț) = 30 EUR

▪ vc (cost variabile) = 20 EUR

▪ fc (cost fix) = 2.500 EUR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) Calculați punctul de inchidere!

b) De câte unități aveți nevoie pentru a produce / Vinde pentru a 
obține un profit de 1.000 EUR?



Calcule

Calcul punct de inchidere Unități necesare

q =
fc

p
− vc

Profit = p − vc × q − fc

q =
2500

30 − 20
= 250 bucati

1000 = 30 − 20 × q − 2500
3.500 = 10q

q = 350

Punctul de inchidere (profit = 0) pe care îl obținem
prin producția / VÂNZAREA a 250 de unități de produs
/ serviciu.

Dacă dorim să obținem un profit de 1.000 EUR trebuie
să producem / VINDEM 350 de unități de produs / 
serviciu.



Exemplul 2

Costuri Fixe = 50,000 eur

Pret per unitate = 5 eur

Costuri Variabile = 3 eur

Contribuţie = 5 - 3 = 2 eur

Rentabilitate (volum) = 50,000 / 2
= 25,000 units

Rentabilitate (EUR) = 25,000 x 5 eur
= 125,000 eur
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Profiturile vizate

• Ce se întâmplă dacă o firmă nu dorește doar să
supravietuiasca - doreste un profit țintă

• Contribuția pe unitate va trebui să acopere profitul,
precum și costurile fixe

• Profitul necesar este tratat ca un plus la costurile fixe
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Exemplul 2

Folosind următoarele date, calculați nivelul vânzărilor
necesare pentru a genera un profit de 10.000 €:

Preț de vânzare = 35 €

Cost variabil = 20 €

Costuri fixe = 50.000 €
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Exemplul 2: Soluție

• Contribuție = 35 € - 20 € = 15 €

• Nivelul vânzărilor necesare pentru a genera un profit de 
10.000 €:

50.000 € + 10.000 €

€ 15

4000 de unități
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Aplicații ale analizei contribuțiilor

▪Analiza de sensibilitate

▪ Impactul profitului

▪Dimensiunea pieței

▪Măsurarea performanței

▪Evaluarea canibalizării
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Lichiditate

▪Se referă la capacitatea unei companii de a-și îndeplini

obligațiile financiare pe termen scurt

▪ Foarte importanta pentru operațiunile cotidiene ale unei

companii

▪Un factor cheie este capitalul de lucru = active circulante

minus pasivele curente
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Leasing operațional

▪ Masura in care costurile fixe și costurile variabile sunt utilizate la

producția și comercializarea produselor și/sau serviciilor.

▪ Firmele cu costuri fixe totale ridicate în raport cu costurile variabile

totale sunt definite ca având levier operațional ridicat.

▪ Levierul operațional ridicat conduce la o crestere accelerata a

profiturilor operationale in cazul in care volumul de activitate

creste. La fel se întâmplă și cu pierderile atunci când vânzările scad

sub volumul egal.
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Flux de numerar

Fluxurile de numerar actualizate sunt fluxuri de numerar viitoare 

exprimate în valoarea lor actuală

Include valoarea timpului în bani

Pe baza premisei că un euro primit mâine valorează astăzi mai 

puțin decât un EUR

Este util în determinarea fluxurilor de numerar nete ale unei 

afaceri
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Rata de discount

Rata de discount poate fi exprimată după cum urmează:

𝐑𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 =
𝟏

(𝟏 + 𝐫)𝐧

În cazul în care r în numitor este rata dobânzii și n este

numărul de ani
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Rata dobânzii este adesea definită ca ...

Costul de oportunitate al capitalului, reprezinta rata rentabilitatii ce

poate fi obtinuta de un capital daca acesta este destinat altor utilizari cu

acelasi risc.
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Exemplu de flux de numerar actualizat

Să presupunem că urmați să încasați 1 milion EUR în 5 ani 

Dacă rata de actualizare folosită ar fi de 10%, valoarea

actuală a unui milion de euro ar fi:

PV =
1

(1 + 0.10)5
× 1000000 = 620921.32 Euro
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Pregătirea unei situații de venit
Bilanțul contabil 

Fluxul de numerar

Aceste informații oferă răspuns pentru:

1. Opțiune de dezvoltare

2. Opțiunea de abandonare

3. Opțiune de sincronizare

4. Facilitati de producție flexibile
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ANALIZA NOVČANOG 
TIJEKA

ANALIZA CASH FLOW
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ADEVERINTA DE VENIT
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ACTIVE = RĂSPUNSURI

BILANȚ



Partea financiară a planului de afaceri - aplicatie
practica (fișă excel în atașament)



Multumim pentru atentie!


