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INTRODUCERE

Sunteţi proprietarul unei companii de dimensiuni medii sau mici sau 
intenţionaţi să deveniţi proprietarul unei astfel de companii în viitor? Sunteţi 
directorul fi nanciar al unei companii mici sau medii? Sunteţi contabilul unei 
astfel de fi rme?

Dacă puteţi răspunde afi rmativ la una dintre întrebările de mai sus, atunci cursul 
de Management fi nanciar reprezintă o modalitate accesibilă de a benefi cia de 
cunoştinţele care vă sunt necesare pentru gestionarea propriei dumneavoastră 
afaceri sau pentru gestionarea problemelor fi nanciare cu care compania pentru 
care lucraţi se confruntă zi de zi. 

Profesia de manager fi nanciar este relativ nouă pentru mediul de afaceri românesc, 
dar afl ată în continuă expansiune, ţinând cont de faptul că trecerea spre economia de 
piaţă presupune asumarea de către companiile româneşti inclusiv a responsabilităţilor 
de natură fi nanciară, care anterior reveneau, în mare măsură, statului. 

Prin urmare, parcurgerea cursului de Management fi nanciar propus de EUROCOR 
este utilă tuturor celor care se afl ă în poziţia de a gestiona resursele şi problemele 
fi nanciare ale unei companii în condiţiile unui nou sistem economic, diferit de cel 
anterior mai ales prin caracterul complex şi concurenţial. Cunoştinţele pe care 
acest curs vă propune să le dobândiţi se referă la instrumentele cu care managerii 
fi nanciari operează, la pieţele de unde îşi procură fondurile necesare, la planifi carea 
şi controlul fi nanciar, ca şi la tehnicile de evaluare a proiectelor de investiţii pe 
care companiile intenţionează să le realizeze. 

Materialul cursului a fost conceput într-o manieră care să permită însuşirea cât mai 
bună a informaţiilor prezentate, prin utilizarea a numeroase exemple şi aplicaţii. 
Astfel, cursul are o latură practică vizibilă, care va facilita aplicarea conceptelor 
studiate la situaţii reale.

Modul în care managerul fi nanciar înţelege problemele cu care se confruntă 
compania sa, ca şi capacitatea de rezolvare a acestor probleme depind în mod 
fundamental de pregătirea sa profesională şi de experienţa acumulată în timp. Un 
manager fi nanciar competent reprezintă o piesă foarte importantă pentru companie, 
tot aşa cum un manager fi nanciar care nu dispune de cunoştinţele necesare derulării 
în condiţii optime a activităţii sale poate pune în pericol însăşi existenţa fi rmei. 
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Exemplu

Materialul cursului se compune din 12 module, care pot fi  îndosariate într-o mapă 
specială EUROCOR. Fiecare modul este conceput şi prezentat într-o manieră 
specială, care vă va permite parcurgerea cu mai multă uşurinţă a materialului 
de curs. Structura didactică a modulelor cuprinde o introducere, numeroase 
exemple, dar şi exerciţii practice, cu ajutorul cărora vă veţi putea valorifi ca în 
mod curent cunoştinţele dobândite, iar pentru verifi care, la sfârşitul fi ecărui modul 
vă prezentăm rezolvarea acestora. În plus, pentru a vă consolida cunoştinţele, 
fi ecare modul este prevăzut cu o secţiune de rezumat în care sunt prezentate 
cele mai importante aspecte analizate pe parcursul acestuia. Înlesnirea însuşirii 
cunoştinţelor se realizează şi cu ajutorul reprezentărilor grafi ce, al tabelelor şi 
schemelor. Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă, ce constituie o 
modalitate efi cientă de verifi care a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate; 
aceasta va fi  expediată pe adresa Institutului EUROCOR, urmând ca profesorul 
personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile 
sale pe marginea acestora. Fiecare modul conţine şi un vocabular care explică în 
mod detaliat termenii de specialitate folosiţi, iar uneori şi anexe.

Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fi e cât mai uşor şi efi cient, pe 
marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri:

– desemnează noţiunile, defi niţiile şi informaţiile importante

– semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare

– indică faptul că tema respectivă a mai fost tratată în modulele anterioare 
(în acest caz în modulul 3, la pagina 18)

– exemplele vor fi  încadrate într-un chenar special 

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze 
cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară 
asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din 
modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model 
de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de 
pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.
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Programa cursului Management fi nanciar

Modulul  1 Managementul fi nanciar în fi rma modernă
  Importanţa în creştere a managementului fi nanciar
  Responsabilităţile managerului fi nanciar
  Rolul managementului fi nanciar în fi rmele mici şi mijlocii
  Rolul managementului fi nanciar în fi rmele mari

Modulul  2 Modalităţile de organizare a afacerilor şi sistemul de 
impozitare

 Forme de organizare a afacerilor
 Sistemul de impozitare a venitului
 Sistemul de impozitare a fi rmelor
 Calcularea impozitelor

Modulul  3 Pieţele, instrumentele şi instituţiile fi nanciare
 Pieţele fi nanciare: piaţa bancară, piaţa de capital, piaţa valutară 
 Tipurile de instituţii fi nanciare 
 Calcularea şi folosirea ratei dobânzii
 Importanţa infl aţiei

Modulul  4 Elemente de analiză fi nanciară
 Situaţiile şi rapoartele fi nanciare: bilanţul contabil, contul de profi t 

şi pierdere, tabloul fl uxului de numerar în fi rmă
 Principalele rate fi nanciare: ratele de lichiditate, ratele de management 

al datoriei, ratele de management al activelor, ratele de profi tabilitate, 
ratele de creştere

 Surse de informaţii în analiza fi nanciară

Modulul  5 Planifi carea şi controlul fi nanciar
 O privire generală asupra planifi cării şi controlului fi nanciar
 Pragul de rentabilitate
 Construirea şi utilizarea bugetului de trezorerie

Modulul  6 Modifi carea valorii banilor în timp
 Axa timpului
 Valoarea în viitor a unei sume din prezent
 Valoarea în prezent a unei sume din viitor
 Valoarea în prezent şi în viitor a unei serii de fl uxuri de numerar
 Împrumuturi rambursabile în tranşe şi la scadenţă

Modulul  7 Tehnici de evaluare a efi cienţei investiţiilor – metoda valorii 
actualizate nete (VAN)

 Ideile de proiecte de investiţii
 Rolul bugetului de investiţii
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 Tipurile de proiecte de investiţii
 Evaluarea şi alegerea proiectelor de investiţii
 Utilizarea metodei valorii actualizate nete (VAN) în alegerea unui 

proiect de investiţii

Modulul  8 Tehnici de evaluare a investiţiilor – metoda ratei interne de 
rentabilitate (RIR), metoda indicelui de profi tabilitate (IP), 
metoda perioadei de recuperare (PR) 

  Utilizarea metodei ratei interne de rentabilitate (RIR) în alegerea 
unui proiect de investiţii
Utilizarea metodei indicelui de profi tabilitate (IP) în alegerea unui 
proiect de investiţii 
Utilizarea metodei perioadei de recuperare (PR) în alegerea unui 
proiect de investiţii

Modulul  9 Determinarea fl uxurilor de numerar 
 Estimarea fl uxurilor de numerar
 Calcularea fl uxurilor de numerar pentru proiectele de extindere a 

activităţii
 Fluxurile de numerar operaţionale pentru proiectele care vizează 

reducerea costurilor prin întocmirea activelor existente
 Un exemplu complex şi alte aspecte ale determinării fl uxurilor de 

numerar

Modulul  10 Elemente de risc al afacerilor
 Sursele de risc în economie
 Determinarea riscului unei afaceri şi al unui proiect de investiţii
 Combinarea activităţilor riscante
 Includerea riscului în evaluarea unui proiect de investiţii

Elemente de management al riscurilor pure

Modulul  11 Sursele şi modalităţile de fi nanţare ale fi rmelor
Diferenţe între decizia de investire şi decizia de fi nanţare 
Finanţarea prin fonduri proprii

 Finanţarea prin capital de împrumut
 Alte surse şi modalităţile de fi nanţare ale fi rmelor: fi nanţarea pe 

termen scurt, fi nanţarea prin reţinerea unei părţi din profi turi, 
fi nanţarea prin leasing şi fi nanţarea prin capital de risc

Modulul  12 Costul fi nanţării în fi rma modernă
 Calcularea costului mediu ponderat al capitalului
 Calcularea ratelor cerute ale câştigului
 Interpretarea şi utilizarea costului capitalului pentru o fi rmă
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Fiecare modul începe cu o introducere care are rolul de a prezenta 
succint informaţiile ce urmează a fi  expuse.

Din modulul 2 am selectat un fragment în care veţi găsi un exemplu de 
introducere.

Modalităţile de organizare a afacerilor şi sistemul de 
impozitare
Introducere

În fi ecare an, guvernul stabileşte un buget, format atât din veniturile pe care 
administraţia centrală şi cea locală le primesc de la persoanele fi zice şi juridice, 
cât şi din cheltuielile pe care le vor face pentru stimularea dezvoltării economiei. 
Aceste bugete au o infl uenţă importantă asupra veniturilor care rămân la dispoziţia 
agenţilor economici după ce aceştia îşi plătesc impozitele. 

Managerii fi nanciari trebuie să fi e interesaţi în permanenţă de modifi cările care 
apar în sistemul de impozitare, dar mai ales de efectele lor asupra fl uxurilor de 
numerar ale fi rmelor pe care le conduc. Efectele fi scalităţii asupra investiţiilor 
realizate de fi rme pot fi  complicate: de exemplu, o investiţie pentru construirea 
unei unităţi de producţie poate părea foarte atractivă într-un anumit an din punctul 
de vedere al profi turilor ce urmează a fi  obţinute, dar o schimbare ulterioară a 
modului de percepere a impozitelor şi a nivelului acestora poate transforma această 
investiţie într-una proastă.

Managementul fi nanciar nu poate fi  studiat şi înţeles în mod izolat. Dacă 
managerul fi nanciar urmăreşte mereu creşterea valorii fi rmei, atunci el este 
obligat să cunoască cadrul economic şi juridic în care sunt luate deciziile. Mai 
mult decât atât, valoarea fi ecărui activ folosit de fi rmă, fi e el real – de genul 
terenurilor, clădirilor, echipamentelor sau stocurilor – sau fi nanciar – de tipul 
acţiunilor şi obligaţiunilor – depinde de fl uxurile nete de numerar rămase la 
dispoziţia fi rmei după plata impozitelor. Aceste fl uxuri sunt, de fapt, cele pe 
care fi rma le va putea utiliza pentru derularea activităţii şi dezvoltarea ei.

Din aceste motive, modulul al doilea al cursului de Management fi nanciar prezintă 
cele mai importante prevederi ale legilor româneşti cu privire la organizarea 
fi rmelor şi la sistemul de impozitare.

Forme de organizare a afacerilor
Principalele modalităţi de organizare a afacerilor

În majoritatea ţărilor există trei forme principale de organizare a afacerilor: 
afacerea proprietate individuală, afacerea în parteneriat şi corporaţia. Cele 
mai numeroase sunt afacerile individuale, urmate de afacerile în parteneriat şi 

MODULUL  2
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de corporaţii. Totuşi, dacă ne uităm la cifra de afaceri, majoritatea afacerilor revin 
corporaţiilor. 

Este important ca un manager fi nanciar să înţeleagă principalele diferenţe între cele 
trei modalităţi de organizare a afacerilor, ca şi avantajele şi dezavantajele fi ecăreia.

Afacerea proprietate individuală

O afacere proprietate individuală este cea care aparţine unui singur individ (persoană 
fi zică). În general, intrarea în afaceri ca persoană fi zică este un lucru destul de simplu; 
aceasta înseamnă numai începerea operării afacerii. Totuşi, în cele mai multe ţări, 
administraţiile locale (primăriile, de obicei) solicită unei persoane care doreşte să 
înceapă o astfel de afacere, să dispună de o autorizaţie de funcţionare.

Proprietatea individuală a unei afaceri are, pentru micii întreprinzători, două 
avantaje importante:

(1)  poate să se formeze cu uşurinţă şi fără cheltuieli foarte mari, deoarece nu 
este necesară stabilirea unui statut sau a altui act juridic similar;

(2)  nu se plătesc impozite pe profi t la nivel de fi rmă, câştigurile fi rmei fi ind 
contabilizate ca venituri personale ale proprietarului şi impozitate prin 
aplicarea impozitului pe venituri individuale.

Proprietatea individuală a unei afaceri are, însă, şi câteva dezavantaje importante:

(1)  este difi cil ca o persoană fi zică să obţină sume importante de capital în situaţia 
în care doreşte să-şi mărească afacerea;

(2)  proprietarul este răspunzător în mod nelimitat pentru achitarea datoriilor pe 
care le generează afacerea, ceea ce poate duce la pierderi mai mari (uneori 
mult mai mari) decât sumele de bani investite iniţial în afacere;

(3)  durata de viaţă a unei astfel de afaceri este limitată la viaţa creatorului şi a 
proprietarului său;

(4)  transferarea proprietăţii asupra afacerii de la o persoană la alta este un lucru 
destul de difi cil.

Datorită acestor motive, proprietatea individuală asupra unei afaceri este limitată, 
de obicei, la afacerile de dimensiune foarte mică. Cu toate acestea, nu sunt puţine 
afacerile care şi-au început existenţa ca afaceri individuale şi care s-au dezvoltat 
ulterior până la nivel de corporaţie. Schimbarea modalităţii de organizare este 
necesară, deoarece dezavantajele proprietăţii individuale depăşesc avantajele 
acestei modalităţi de organizare.

Principalul avantaj al afacerii proprietate individuală constă în uşurinţa 
cu care ea este formată, dar dezavantajele sale – difi cultăţi în fi nanţarea 
activităţii şi mai ales răspunderea nelimitată a proprietarului – depăşesc 
cu mult aceste avantaje.

i



7lecţie demonstrativăManagement fi nanciar

Aspectele importante din curs sunt marcate cu ajutorul unor semne grafi ce 
speciale pentru a fi  identifi cate cu uşurinţă. Pentru exemplifi care vă 

prezentăm câteva fragmente din modulul 4.

Tabloul fl uxurilor de numerar

Deşi toate posturile din bilanţul contabil, fi e ele din activ sau din pasiv, ca şi 
veniturile, costurile şi profi turile refl ectate în contul de profi t şi pierdere sunt 
exprimate în unităţi monetare, numai postul de „Trezorerie” din bilanţ reprezintă 
cu adevărat sume lichide reale, care pot fi  utilizate imediat. 

Prin urmare, compania DISTRIROM, ca de altfel toate fi rmele, trebuie să genereze 
numerar prin activitatea pe care o desfăşoară zilnic. Cum se face acest lucru? 
De exemplu, DISTRIROM are ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul, 
ceea ce înseamnă realizarea de vânzări şi are drept consecinţă:

(1) Reducerea stocurilor fi rmei.

(2) Creşterea sumelor de bani lichizi.

(3) Profi turi, cu condiţia ca preţul obţinut în urma vânzărilor să fi e mai mare  
decât costul bunurilor vândute.

Toate tranzacţiile derulate de fi rmă produc inevitabil modifi cări la nivelul 
bilanţului şi sunt, de asemenea, refl ectate în contul de profi t şi pierdere. 

Este foarte important în acest moment să se înţeleagă următoarele aspecte de bază 
ale analizei fi nanciare:

 activităţile de vânzare a produselor se derulează pentru unităţi fi zice de 
marfă; 

 tranzacţiile cu unităţi fi zice de marfă sunt transformate în valori monetare 
cu ajutorul sistemului contabil (aşa după cum am arătat anterior);

 scopul analizei fi nanciare este acela de a analiza valorile înregistrate în 
contabilitatea fi rmei pentru a determina efi cienţa cu care compania produce 
sau vinde bunuri şi servicii.

Analiza fi nanciară nu este, însă, o activitate facilă, existând o serie de factori care 
antrenează difi cultăţi. Unul dintre cei mai importanţi factori de acest gen este 
timpul, prin faptul că o anumită acţiune poate avea loc într-un moment, dar efectele 
sale complete nu pot fi  măsurate decât după o anumită perioadă de timp.

i
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Tabloul fl uxurilor de numerar

Tabloul fl uxurilor de numerar este un document foarte important în analiza fi nanciară 
a fi rmei şi el este astfel construit încât să îndeplinească două funcţii majore:

(1) să arate în ce măsură activităţile fi rmei au afectat (sau vor afecta) gradul de 
lichiditate al acesteia, măsurat prin fl uxurile de numerar;

(2) să evidenţieze relaţiile existente între: fl uxurile de numerar provenite din 
activitatea productivă, cele provenite din investiţii şi cele care au ca sursă 
operaţiile fi nanciare ale fi rmei. 

Documentul ajută managerul fi nanciar al fi rmei să răspundă la următoarele tipuri 
de întrebări:

(1) Este fi rma capabilă să genereze sumele de bani lichizi necesare pentru 
achiziţionarea activelor fi xe în scopul extinderii activităţii?

(2) Dispune fi rma de fl uxuri de numerar în exces, astfel încât ele să fi e utilizate 
pentru plata datoriei rezultate din împrumuturi din perioadele anterioare sau 
pentru investiţii în noi proiecte?

(3) Are nevoie fi rma de fi nanţare din exterior sau lichidităţile generate de ea sunt 
sufi ciente pentru derularea activităţii?

Tabloul fl uxurilor de numerar este compus din trei părţi majore, fi ecare parte 
fi ind asociată unui tip de activitate care are infl uenţă asupra unei surse sau 
unei utilizări de lichidităţi. Aceste trei tipuri de activităţi sunt:(1) activitatea 
productivă; (2) activitatea de investiţii; (3) activitatea fi nanciară.

Activitatea productivă

Lichidităţile generate de activitatea productivă sunt, în general, refl ectate de 
contul de profi t şi pierdere. Cu toate acestea, este greşit să se creadă că valoarea 
profi tului net, de pe ultima poziţie a contului de profi t şi pierdere, arată întregul 
impact al deciziilor operaţionale asupra fl uxurilor de numerar, şi aceasta din două 
motive principale:

(1) Profi tul net al fi rmei se obţine prin scăderea unor cheltuieli care nu implică 
numerar, cum ar fi  cheltuielile cu amortizarea activelor fi xe.

(2) Există posturi care sunt cuprinse în bilanţul contabil, şi nu în contul de profi t 
şi pierdere, cum ar fi  stocurile, facturile de primit şi facturile de plătit, care 
sunt direct infl uenţate de deciziile operaţionale ale fi rmei, iar modifi carea 
soldului acestor conturi va afecta poziţia fi nanciară a fi rmei.

i
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Planifi carea şi controlul fi nanciar
Din cele spuse până acum, rezultă clar că dezvoltarea efi cientă a unei afaceri 
presupune două procese foarte importante: planifi carea fi nanciară şi controlul 
fi nanciar.
Planifi carea fi nanciară se referă la previzionarea cifrei de afaceri, a veniturilor 
şi a activelor de care fi rma are nevoie, conform diferitelor strategii de producţie 
şi de marketing adoptate, urmată de luarea unei decizii cu privire la modul de 
acoperire a necesarului de fonduri pentru fi nanţare. 
Controlul fi nanciar are în vedere faza ulterioară, de implementare a planurilor 
realizate, şi ea se concentrează asupra comparaţiilor între planurile făcute şi 
rezultatele efectiv realizate, ca şi asupra eventualelor ajustări necesare. 
Procesul începe cu precizarea obiectivelor fi rmei, după care echipa managerială 
concepe o serie de previziuni şi de bugete pentru fi ecare domeniu de activitate 
semnifi cativ pentru fi rmă. Figura 1 prezintă schematic derularea procesului de 
planifi care şi control fi nanciar:

Grafi cele, tabelele şi schemele folosite au rolul de a facilita asimilarea 
informaţiei prezentate în curs. Din modulul 5 am selectat câteva 

fragmente pentru exemplifi care.

Figura 1

 Politici de producţie
 Buget de producţie
 Buget de materiale
 Buget de personal
 Buget de cheltuieli 

de capital

 Politici de marketing
 Buget de publicitate
 Buget de cheltuieli 

de vânzare

 Cheltuieli de 
cercetare şi politici 
generale de 
management

 Buget de cercetare
 Bugetul persona-

lului executiv

 Politici de control 
fi nanciar

 Bugete pe fi ecare 
produs

 Bugete pe fi ecare 
sector de activitate

 Bugete regionale

Obiectivele companiei 

Planul companiei pe termen lung 

Previzionarea cifrei de afaceri pe termen lung 

Strategia de marketing a companiei 

Previzionarea cifrei de afaceri pe termen scurt

 Documente fi nanciare pe bază de bugete
 Bugetul de trezorerie
 Contul de profi t şi pierdere
 Bilanţul contabil
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Costuri fi xe, costuri variabile şi costuri totale

Întotdeauna, costurile totale ale fi rmei vor fi  formate din costurile fi xe şi din 
costurile variabile. Figura 2 prezintă sub formă de tabel şi de grafi c situaţia 
costurilor fi xe şi variabile la compania FIX SRL, din exemplele anterioare. Pentru 
simplifi carea înţelegerii, am considerat că întotdeauna costurile variabile cresc în 
acelaşi ritm de la o perioadă la alta, ca şi producţia de altfel.

Producţia Costurile fi xe Costurile 
variabile

Costurile 
totale

Creşterea 
producţiei

Creşterea 
costurilor 
variabile

2.000 329 625 954 – –

2.200 329 695 1.024 10% 11,2%

2.400 329 773 1.102 9,09% 11,2%

2.600 329 859 1.188 8,33% 11,2%

2.800 329 956 1.285 7,69% 11,2%

3.000 329 1.063 1.392 7,14% 11,2%

3.200 329 1.182 1.511 6,67% 11,2%

Figura 2

După cum se observă, costurile fi xe ale companiei FIX SRL au rămas nemodifi cate, 
indiferent de evoluţia volumului producţiei, în timp ce costurile variabile au 
cunoscut o creştere permanentă şi într-un ritm mai susţinut decât cel al producţiei. 
De asemenea, costurile totale au crescut şi ele şi, după cum se observă, evoluţia lor 
urmează evoluţia costurilor variabile. De asemenea, trebuie remarcat că, mereu, 
diferenţa dintre costurile totale şi cele variabile este dată de costurile fi xe.

Notă: costurile fi xe, costurile variabile şi costurile totale sunt exprimate în milioane lei.
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Efectul de levier operaţional
Compania ABC SRL nu posedă echipament automatizat decât în mică măsură, 
astfel încât cheltuielile făcute cu amortizarea sunt mici, ca şi cele cu administrarea 
generală a afacerii şi cu impozitele pe proprietăţile deţinute. Prin urmare, costurile 
sale fi xe sunt mici şi sunt în valoare de 20.000 milioane lei. Costurile variabile 
unitare pentru ABC sunt de 1,5 milioane lei, iar preţul de vânzare al unui produs 
este de 2 milioane lei. Figura 5 prezintă sub formă de tabel situaţia costurilor şi a 
veniturilor din vânzări ale fi rmei.

Producţia Costurile fi xe 
(milioane)

Costurile 
variabile 

(milioane)

Costurile 
totale

(milioane)

Preţul 
(milioane)

Venituri din 
vânzări 

(milioane)

20.000 20.000 30.000 50.000 2 40.000
40.000 20.000 60.000 80.000 2 80.000
60.000 20.000 90.000 110.000 2 120.000

80.000 20.000 120.000 140.000 2 160.000
100.000 20.000 150.000 170.000 2 200.000
120.000 20.000 180.000 200.000 2 240.000

Figura 5

După cum se observă, veniturile din vânzări nu acoperă costurile fi rmei atunci când 
producţia are valoarea de 20.000 unităţi, dar, la un volum al producţiei de 40.000 
de unităţi, veniturile din vânzări sunt egale cu costurile fi rmei. Volumul producţiei 
de 40.000 de unităţi reprezintă pragul de rentabilitate al fi rmei ABC SRL. Pentru 
orice nivel al producţiei mai mare de 40.000 de unităţi, compania ABC va înregistra 
profi t. Figura 6 arată determinarea pragului de rentabilitate pentru ABC SRL pe 
cale grafi că.

Figura 6

De cealaltă parte, compania DEF SRL operează cu costuri fi xe mai mari, deoarece ea 
utilizează echipament automatizat într-o proporţie mai mare decât media pe industrie. 
Prin urmare, costurile sale fi xe sunt mai mari, ajungând la 40.000 milioane lei. Ca 
şi în cazul fi rmei ABC SRL, preţul de vânzare al produsului este de 2 milioane lei, 
dar costurile variabile ale fi rmei DEF SRL sunt mai mici, de numai 1,2 milioane.
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Fiecare modul al acestui curs conţine exemple şi exerciţii bazate pe 
informaţiile expuse pe parcursul acestuia, ce au rolul de a vă sprijini în 

consolidarea cunoştinţelor. Vă prezentăm în continuare astfel de exemple 
şi exerciţii extrase din modulul 6.

Elemente suplimentare despre valorile prezente şi viitoare

Dacă ne uităm la formulele pe care le-am utilizat pentru găsirea valorilor prezente 
şi a valorilor viitoare, ne dăm seama cu uşurinţă că există o relaţie foarte simplă 
între ele. Vom explora această relaţie şi alte elemente suplimentare pe parcursul 
acestui subcapitol.

Valoarea prezentă versus valoarea viitoare

Prima observaţie importantă pe care trebuie să o facem este aceea că factorul de 
compunere a dobânzii este inversul factorului de actualizare:

Factorul de compunere a dobânzii = (1+r)t

Factorul de actualizare = 1/(1+r)t

De fapt, cel mai simplu mod de a calcula factorul de actualizare utilizând 
calculatorul ştiinţifi c constă în calcularea factorului de compunere a dobânzii, 
urmată de apăsarea tastei „1/x” pentru a-l inversa.

Dacă notăm cu VVt valoarea viitoare după t perioade, atunci relaţia dintre valoarea 
viitoare şi valoarea prezentă (VP) poate fi  scrisă foarte simplu astfel:

VP × (1+r)t = VVt

VP = VVt / (1+r)t = VVt × [1/(1+r)t]

Acest rezultat este numit ecuaţia valorii prezente. Vom folosi acest rezultat în 
continuarea acestui modul, dar şi pe parcursul modulelor viitoare. Deşi există o serie 
de variaţii ale acestei ecuaţii, ea subliniază una dintre cele mai importante idei din 
domeniului managementului fi nanciar şi din domeniul fi nanţelor, în general.

Exemplu

Pentru a vedea modul în care se foloseşte această ecuaţie în practică, să 
considerăm următoarea investiţie foarte simplă. Să presupunem că fi rma la 
care lucraţi îşi propune să cumpere un echipament pentru producţie care costă 
33.500.000 lei. Investiţia pe care o faceţi este foarte sigură. Peste trei ani ştiţi 
că veţi putea vinde echipamentul cu 40.000.000 lei. De asemenea, ştiţi că aţi 
putea investi suma de 33.500.000 lei, de care dispuneţi în prezent, la o rată 
a dobânzii de 10%. Ce credeţi despre investiţia pe care vrea să o facă fi rma 
la care lucraţi?
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Cunoscând elementele fundamentale despre valorile prezente şi cele viitoare, ar 
trebui să vă daţi seama repede că aceasta nu este o investiţie bună. De ce?

Deoarece dispuneţi acum de 33.500.000 lei, îi puteţi investi la 10%, astfel că 
peste 3 ani suma pe care aţi avea-o ar fi  egală cu:

VV3 = 33.500.000 × (1+0,1)3

 = 33.500.000 × 1,331
 = 44.588.500 lei

Deoarece investiţia propusă de fi rmă vă va aduce peste 3 ani numai 40 milioane 
lei, ea nu este la fel de bună ca alternativa pe care o aveţi la dispoziţie.

Un alt mod de a verifi ca acelaşi lucru constă în găsirea valorii prezente a 
sumei de 40.000.000 lei care urmează a fi  adusă de această investiţie peste 3 
ani, la o rată de actualizare de 10%:

VP = 40.000.000 × [1/(1+r)3]
 = 40.000.000 × [1/1,3331]
 = 40.000.000 × 0,7513
 = 30.052.592,04 lei

Acest lucru ne spune că trebuie să investim acum numai aproximativ 30 
milioane lei pentru a obţine 40 milioane lei peste 3 ani, şi nu 33.500.000 lei. 
Altfel spus, fi rma noastră ar putea plăti astăzi cel mult 30.052.592,04 lei pentru 
obţinerea unei sume viitoare de 40.000.000 lei.

Exerciţiul 8

Compania Geotermal SRL se gândeşte să achiziţioneze un nou echipament 
care să fi e folosit la tratamentele naturiste aplicate clienţilor fi rmei. Acest 
echipament costă 50 milioane lei şi fi rma anticipează că el va putea fi  vândut 
peste 4 ani cu 65 milioane lei. O altă alternativă a fi rmei de utilizare a sumei 
prezente de 50 milioane lei ar fi  aceea a unui depozit pe piaţa bancară, la o 
rată anuală a dobânzii de 6%. Ţinând cont de aceste informaţii, răspundeţi 
la următoarele întrebări:

a) Care este suma pe care Geotermal SRL ar putea s-o obţină peste patru 
ani dacă depune 50 milioane lei la bancă azi?

b) Care este suma maximă pe care Geotermal ar putea să o plătească pentru 
acest echipament?

c) Dacă aţi fi  managerul fi nanciar al acestei fi rme, aţi recomanda cumpărarea 
echipamentului respectiv?
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i
Valoarea viitoare a unei serii de fl uxuri de numerar

Pentru a găsi valoarea viitoare a unei serii de fl uxuri de numerar, calculăm valoarea 
viitoare a fi ecărui fl ux de numerar, apoi adunăm rezultatele obţinute.

Exemplu
Să presupunem acum că achiziţionarea computerului vă va costa 3.500 de dolari, 
dar că mai puteţi amâna cumpărarea încă un an (în loc să îl cumpăraţi peste doi 
ani, îl puteţi cumpăra peste trei ani). De asemenea, mai puteţi economisi şi investi 
în anul al doilea suma de 800 de dolari, tot la o rată a dobânzii de 10%. 

În aceste condiţii, veţi putea atinge în trei ani suma necesară cumpărării 
computerului?

Pe axa timpului, economiile arată astfel:

Astfel, la sfârşitul anului 3 veţi dispune de 4.086,50 dolari, ceea ce vă va 
permite să plătiţi 3.500 în contul computerului pe care vi-l doriţi.

Exerciţiul 13
Economiile de care veţi dispune începând de anul acesta şi pe parcursul 
următorilor trei ani sunt următoarele: 10 milioane lei la sfârşitul anului 
curent (0), 15 milioane lei la sfârşitul anului următor (1), 30 milioane lei la 
sfârşitul anului al doilea şi 40 milioane lei la sfârşitul anului 3. În prezent, 
vă întrebaţi care din următoarele opţiuni e mai potrivită în ceea ce priveşte 
investirea acestor economii pe o perioadă de patru ani, din momentul 
prezent:
1. Crearea unui depozit bancar la Banca ABC, care vă oferă o rată anuală 

a dobânzii de 9%.
2. Investirea lor în obligaţiuni emise de stat, care vă oferă o rată anuală a 

dobânzii de 8%.
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REZUMATUL  MODULULUI  8
8.1 Pentru a lua o decizie cu privire la un proiect de investire, avem la dispoziţie 

două reguli, care ne conduc la acelaşi rezultat:

(1) Regula valorii actualizate nete. Aceasta ne spune să investim într-un 
proiect numai dacă el are o valoare actualizată netă pozitivă, atunci 
când fl uxurile sale de numerar sunt actualizate la o rată ce reprezintă 
costul capitalului.

(2) Regula ratei câştigului. Această regulă, alternativă, ne spune să investim 
într-un proiect care ne oferă o rată a câştigului care este mai mare decât 
costul capitalului:

8.2 Rata câştigului este rata de actualizare pentru care valoarea actualizată netă 
este egală cu zero. Managerii fi nanciari se referă la această rată a câştigului 
numind-o rata internă de rentabilitate a proiectului sau RIR.

8.3 Regula ratei interne de rentabilitate ne spune să acceptăm un proiect dacă 
rata câştigului este mai mare decât costul capitalului. 

8.4 Atunci când comparăm rata internă de rentabilitate a unui proiect cu costul 
capitalului, ne întrebăm de fapt dacă proiectul are o valoare actualizată netă 
pozitivă.

8.5 Regula ratei interne de rentabilitate ne va oferi aceeaşi decizie ca şi regula 
valorii actualizate nete numai atunci când valoarea actualizată netă a unui 
proiect descreşte pe măsură ce rata de actualizare creşte.

8.6 Este greşit să considerăm rata internă de rentabilitate a unui proiect ca fi ind 
costul capitalului pentru acel proiect.

8.7 În cazul proiectelor reciproc exclusive, pentru a evita problemele care apar 
atunci când se foloseşte regula ratei interne de rentabilitate, este bine să 
selectăm proiectul cel mai bun folosind metoda valorii actualizate nete.

8.8 În cazul proiectelor care presupun investiţii suplimentare dincolo de momentul 
investiţiei iniţiale, după ce au avut deja loc fl uxuri de numerar de intrare, 
există pericolul de a ne confrunta cu mai multe rate interne de rentabilitate. 
Prin urmare, în luarea deciziei cu privire la selectarea unui astfel de proiect, 
este recomandabil să se aplice valoarea actualizată netă, pentru a fi  siguri că 
nu greşim.

Rata câştigului =
Profi t net

Investiţie

La fi nalul fi ecărui modul veţi găsi un rezumat al principalelor noţiuni 
prezentate. Pentru exemplifi care, am ales rezumatul modulului 8.



Management fi nanciarlecţie demonstrativă16

8.9 Indicele de profi tabilitate reprezintă raportul dintre valoarea actualizată a 
fl uxurilor de numerar generate de un proiect pe durata sa de viaţă şi investiţia 
iniţială.

8.10 Indicele de profi tabilitate va fi  comparat cu 1 pentru a decide dacă acceptăm 
sau respingem proiectul de investiţie:
(1) dacă IP este mai mare ca 1, atunci proiectul poate fi  selectat;
(2) dacă IP este mai mic decât 1, atunci proiectul va fi  respins;
(3) dacă IP este egal cu 1, atunci suntem indiferenţi în ceea ce priveşte 

selectarea sau, dimpotrivă, respingerea proiectului.

8.11 Între metodele VAN şi IP există următoarea diferenţă majoră:
(1) VAN reprezintă o metodă care oferă rezultatul net, exprimat în lei (sau 

alte unităţi monetare), al realizării unei investiţii;
(2) IP reprezintă o metodă care arată valoarea efectului obţinut de fi rmă în 

urma realizării unui proiect de investiţii raportată la o unitate de efect.

8.12 Atunci când trebuie să luăm decizia de a realiza un singur proiect investiţional, 
aplicarea valorii actualizate nete sau a indicelui de profi tabilitate conduce 
la aceeaşi decizie.

8.13 În alegerea unui proiect dintre două sau mai multe proiecte reciproc 
exclusive, se recomandă aplicarea metodei valorii actualizate nete, care 
oferă întotdeauna decizia corectă.

8.14 În situaţia în care compania se confruntă cu probleme de restricţionare a capitalului, 
selectarea setului cel mai bun de proiecte presupune următorii paşi:
(1) Calcularea indicelui de profi tabilitate pentru fi ecare proiect.
(2) Stabilirea unei ierarhii a proiectelor în funcţie de valoarea indicilor de 

profi tabilitate.
(3) Includerea treptată în setul fi nal a proiectelor în ordinea descrescătoare 

a indicilor lor de profi tabilitate, până la atingerea sumei maxime 
disponibile pentru investiţii.

(4) Setul rezultat va avea cea mai mare valoare actualizată netă posibilă 
în condiţiile restricţiei de capital.

8.15 Perioada de recuperare a unui proiect de investiţii reprezintă perioada de 
timp în care are loc recuperarea investiţiei iniţiale.

8.16 Regula perioadei de recuperare constă în acceptarea unui proiect în situaţia 
în care perioada sa de recuperare este mai mică decât o perioadă maximă 
predeterminată.

Indicele de profi tabilitate =
Valoarea actualizată a fl uxurilor de numerar

Investiţia iniţială
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Secţiunea de vocabular are rolul de a vă face cunoscut sensul termenilor 
de specialitate întâlniţi pe parcursul lecţiilor. Pentru ilustrare, am selectat 

vocabularul corespunzător modulului 3.

VOCABULAR

acţiune ordinară – principalul tip de acţiune, care conferă posesorului dreptul la 
un singur vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

buget de stat – totalul veniturilor colectate de stat (guvern şi alte agenţii 
asimilate) şi al cheltuielilor realizate cu aceste venituri

certifi cat de depozit – titlu fi nanciar emis de bănci, care atestă existenţa unui depozit 
bancar, având asociate o anumită scadenţă şi o anumită rată a 
dobânzii

certifi cat de trezorerie – creanţă fi nanciară asupra emitentului, garantată necondiţionat de 
stat; statul este emitentul principal de certifi cate de trezorerie

companie-mamă – fi rmă care deţine părţi din capitalul mai multor fi rme şi, prin 
urmare, are putere de decizie cu privire la activitatea acestora

credit ipotecar – împrumut luat de obicei pentru achiziţionarea sau construirea 
unei locuinţe şi a cărui rambursare este garantată cu locuinţa 
respectivă

curs de schimb – preţul unei monede exprimat în unităţi dintr-o altă monedă

diversifi care – proces care constă în investirea unei sume de bani în mai multe 
active reale şi/sau fi nanciare, cu scopul reducerii riscului

economie centralizată – economie în care statul este cel care ia decizii pentru toţi agenţii 
economici cu privire la cât să producă, unde să producă, pentru 
cine să producă şi cum să producă

garanţie – activ real sau fi nanciar care trebuie asociat unui împrumut şi care 
are rolul de a-l asigura pe cel care dă împrumutul că principalul 
şi dobânda îi vor fi  rambursate de cel care a luat împrumutul; 
în cazul în care acesta din urmă nu îşi achită datoriile, cel care 
a acordat împrumutul poate vinde garanţia pentru a-şi recupera 
sumele respective

ipotecă – garanţia existentă în cazul creditului ipotecar
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licitaţie – instrument de afaceri prin care are loc vânzarea unui produs 
sau serviciu prin strigare repetată, el fi ind vândut celui care 
oferă cel mai bun preţ

masă monetară – totalul banilor afl aţi în circulaţie în economie în decursul unei 
perioade de timp, indiferent de forma acestora (bani lichizi, 
bani afl aţi în conturile de la bancă etc.)

menaje – termen folosit pentru a desemna agenţii economici persoane 
fi zice şi familii

ordin de cumpărare – cerere expresă adresată de un client unei societăţi de valori 
mobiliare cu privire la cumpărarea unui titlu fi nanciar de pe 
piaţă

ordin de vânzare – cerere expresă adresată de un client unei societăţi de valori 
mobiliare cu privire la vânzarea unui titlu fi nanciar de pe 
piaţă

pachet de control – numărul de acţiuni necesare a fi  achiziţionate de un investitor 
pentru a avea control asupra deciziilor fundamentale dintr-o 
companie

putere de cumpărare – cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi  cumpărată cu o 
unitate monetară

rata infl aţiei – instrumentul de măsurare a infl aţiei, calculată prin scăderea 
valorii de 100 din indicele de preţ

risc de neplată – riscul ca cel care a luat împrumutul să nu ramburseze celui 
care a dat împrumutul principalul şi dobânda, conform 
condiţiilor stabilite

riscuri fi nanciare – riscuri care rezultă din tranzacţionarea activelor fi nanciare

societate de valori mobiliare – instituţie al cărei obiect de activitate constă în tranzacţionarea     
activelor fi nanciare pe piaţa de capital, atât pe contul său, cât 
şi pe contul clienţilor pe care îi are

troc – schimbul unor mărfuri contra altor mărfuri; trocul nu 
presupune existenţa banilor

valoare mobiliară – active fi nanciare tranzacţionate pe piaţa de capital

valoare nominală – valoare înscrisă pe un activ fi nanciar, de obicei diferită 
de valoarea la care acest activ se tranzacţionează pe piaţa 
fi nanciară
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Toate modulele sunt însoţite de o temă pentru acasă, care are rolul 
de a vă verifi ca cunoştinţele însuşite. Aceasta se trimite profesorului 

personal, pe un formular special afl at în caietele de curs.

TEMA  PENTRU  ACASĂ  11
1. De ce investiţiile pe pieţele fi nanciare au aproape întotdeauna o valoare 

actualizată netă zero, în timp ce fi rmele pot realiza investiţii numeroase 
care au valori actualizate nete pozitive?

2. Comentaţi următoarea afi rmaţie:  „Ratele dobânzilor se afl ă la un nivel 
foarte ridicat. Prin urmare, majoritatea companiilor găsesc că este mai ieftin să 
îşi fi nanţeze afacerile folosind capital propriu sau credite pe termen scurt”.

3. Atunci când compania Microsoft s-a transformat în companie publică, 
aceasta a vândut 2 milioane de acţiuni noi (prin emisiune primară). În 
plus, acţionarii existenţi au vândut 0,8 milioane de acţiuni (prin emisiune 
secundară) şi au mai păstrat 21,1 milioane de acţiuni. Noile acţiuni au 
fost oferite spre vânzare publicului la un preţ de 21 de dolari pe acţiune, 
iar fi rmele de intermediere fi nanciară au primit o marjă de 1,31 dolari 
pe acţiune. La sfârşitul primei zile de tranzacţionare, preţul de piaţă al 
acţiunilor Microsoft a fost de 35 de dolari pentru o acţiune.

a) Care este suma pe care a primit-o compania înainte de a plăti costurile 
directe ale emisiunii?

b) Cât au primit acţionarii existenţi în urma vânzării de acţiuni, înainte de 
plata costurilor directe ce le-au revenit?

c) Dacă emisiunea ar fi  fost vândută fi rmelor de intermediere fi nanciară la 
un preţ de 30 de dolari pentru o acţiune, câte acţiuni ar fi  trebuit compania 
să vândă pentru a obţinute aceleaşi sume?

d) Cât de mult au câştigat acţionarii existenţi în urma emisiunii?

4.  Firma PanProd S.R.L. intenţionează să solicite un credit în valoare de 
1 miliard de lei pentru fi nanţarea unei noi clădiri administrative. Banca 
de la care solicită acest credit îi oferă fi rmei posibilitatea alegerii între 
un credit cu o rată fi xă a dobânzii, de 18% anual, şi un credit cu o rată 
fl uctuantă a dobânzii, calculată ca BIBOR + 5%. În momentul solicitării 
creditului, BIBOR avea o valoare de 11%. Rata fl uctuantă a dobânzii 
urmează să fi e revizuită o dată pe an, iar durata creditului este de şapte 
ani. Care ar fi  sfatul pe care l-aţi da managerului fi nanciar al fi rmei cu 
privire la tipul dobânzii, dacă se anticipează o creştere a BIBOR pentru 
anii următori?
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Cu acest formular de temă pentru acasă
se încheie lecţia demonstrativă a cursului de Management fi nanciar.

vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor,
înscriindu-vă la cursul de Management fi nanciar!

În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea
şi atractivitatea cursului nostru, 

tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro


