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Mãsurarea performanþei întreprinderii
�
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Abstract. According to the logics of the efficient capital investment, the management of the investment
of the saving capital in the company’s assets must conclude, on the end of the financial year, with a plus of
real value (NPV > 0). From this point of view, in this paper we suggest the usage of an investment valua-
tion model for the assessment of the company managerial and technological performance. Supposing the
book value is a proxy of the just value (of assets and operational results) and supposing the capital cost is
correctly estimated, we evaluate the company’s performance both by the net present value model, and also
by the company’s ability to create a surplus of the invested capital (NPV >0).

Our paper also aims to identify the performance of the financial breakeven point (for which NPV is at
least equal to zero) as the minimum acceptable level for the company’s activity. Under this critical sales
point, the company goes through the undervaluation of shareholders fortune even if the company’s sales
are greater than accounting breakeven point. The performance’s activity level is one which the managers
recover and surpass the cost of capital, cost which stand for the normal activity benchmark.

The risks of applying of our suggested model we support go down to the confidence of accounting data
and of the cost of capital estimating. In spite all of this, the usage of a sensitivity analysis to search an
average NPV would leads to the company’s performance valuation within investment logic with a high
information power.

Key words: company performance; capital investment; capital cost; net present value; accounting break
even; financial break even.
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Introducere

Decizia economicã logicã ºi coerentã se întemeiazã pe
prima ºi cea mai importantã ipotezã de lucru, ºi anume aceea
a comportamentului raþional al agenþilor economici. Aceastã
ipotezã considerã, dintru început, cã agenþii economici cautã
sã maximizeze funcþia de utilitate a consumului lor sau, altfel
spus, îºi doresc sã o ducã mai bine decât mai rãu.

Maximizarea utilitãþii consumului (prezent ºi viitor) este
posibilã numai prin investiþii eficiente de capital care sã de-
termine creºterea valorii capitalului investit (VAN max). De
la început am avut în vedere existenþa pieþei financiare
capabile sã furnizeze oportunitãþi suplimentare de investire
ºi de atragere de capitaluri astfel încât sã permitã estimarea
costului capitalului (= cost de oportunitate1). Se cautã deci o

ratã normalã (medie, k) de rentabilitate pe sectoare de
activitate, ca referinþã de performanþã economicã de la care
se judecã o investiþie de capital a fi eficientã sau ineficientã
în sectorul respectiv de activitate.

Lucrarea noastrã urmãreºte mai întâi reliefarea succintã
a elementelor evaluãrii investiþiei de capital (averea iniþialã
investitã, cash-flow-urile ce vor fi obþinute din exploatarea
ei, valoarea de revânzare a investiþiei, rata de actualizare,
valoarea actualizatã netã), în general ºi pe cazul concret al
unei întreprinderi. Vom propune apoi o analizã a pragului
de rentabilitate al activitãþii întreprinderii pentru care
veniturile sunt cel puþin egale cu cheltuielile (PN = 0) sau
pentru care încasãrile actualizate sunt egale cu plãþile
actualizate (VAN = 0). Intenþia noastrã este aceea de a
identifica o mãsurã a performanþei exploatãrii investiþiei
de capital într-o întreprindere (VAN > 0) ºi de a releva
semnificaþia pragului de rentabilitate financiar ca fiind
nivelul minim de performanþã admisibil pentru
managementul oricãrei întreprinderi (VAN = 0).

1 Sau, altfel spus, costul ºansei pierdute: am avut un capital ce putea
fi investit diversificat în toate întreprinderile din sectorul industrial
al afacerii ºi am avut deci ºansa de a câºtiga rata medie de rentabilitate
din acest sector (k), dar „am renunþat la aceastã ºansã” pentru a investi
în întreprinderea (afacerea) respectivã pentru a câºtiga rata ei internã
de rentabilitate (RIR), în speranþa cã RIR va fi mai mare decât k.
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În afara raþionalitãþii economice, s-au mai luat în calcul
urmãtoarele ipoteze de lucru:

a) valorile contabile ale activelor întreprinderii ºi ale
capitalurilor lor de provenienþã sunt un proxy al valorilor de
piaþã ale respectivelor variabile ale modelului de evaluare;

b) activele economice de la începutul anului (AE
0
)

exprimã valoarea capitalului investit în respectiva
întreprindere (în respectiva afacere lucrativã);

c) contextul economic este cu o singurã perioadã (de
un an), dar cu potenþial de continuare a exploatãrii, potenþial
încorporat în valoarea de revânzare a activelor economice
la sfârºitul anului (AE

1
);

d) rata k de actualizare a fluxului de trezorerie din nul
analizat (CFD

1
) este, de asemenea, un proxy al costului

capitalului din sectorul respectiv de activitate, exprimând
deci rata de rentabilitate aºteptatã în mod normal de
investitori din investiþia lor de capital în acea afacere.

1. Consideraþii teoretice preliminare

Grade mai mari de consum nu pot fi asigurate decât în
condiþiile maximizãrii veniturilor prezente ºi viitoare, în
cele din urmã, maximizarea valorii capitalului investit.2 În
fapt, este vorba despre maximizarea averii finale (W

n
)

rezultatã din suma fluxurilor de trezorerie (X
N
) ce vor fi

generate de exploatarea investiþiei în perioada viitoare (N)
ºi care se vor adãuga averii iniþiale (W

0
):

W
f
 = W

0
 + X

N
 = ΣCFD

t
 + VR

n
 = max,

în care:
X

N
 = ΣCFD

t
 + VR

n
 – W

0
 = „return on investment“ =

ROI, în englezã;
CFD

t
 = cash-flow-ul disponibil în fiecare an t din

întreaga activitate a întreprinderii;
VR

n
 = valoarea (de piaþã) a activelor întreprinderii

rãmasã (recuperabilã) la sfârºitul perioadei viitoare (N);
VR

n
 – W

0
 = câºtigul de capital prin creºterea valorii de

piaþã a averii iniþiale investite în întreprindere.

Prin raportarea sumei fluxurilor de trezorerie (X
N
) la averea

investitã (W
0
) se determinã rata internã de rentabilitate (RIR)

a întreprinderii, ca mãsurã a profitabilitãþii investirii capitalului
în active exploatabile ale acesteia:

0

t

0

0n

0

t

0

N

W

)1(EBIT

W

WVR

W

CFD

W

X
RIR

τ−Σ
=

−
+

Σ
== ,

în care:

=
Σ

0

t

W

CFD
rata de fructificare a capitalului,

ºtiind cã:3

CFD
t
 = EBIT

t
 (1– τ) – (VRn – W

0
);

în care:

EBITt = profitul brut (înainte de dobânzi ºi de impozit)
din fiecare an t;

iar EBIT
t
 (1 – τ) = PN

t
 + Dob

t
 (1 – τ);

=
−

0

of

W

WVR rata câºtigului de capital.

Prin rearanjarea relaþiei de mai sus aceasta devine:

W
0
 � RIR = ΣCFD

t
 + VR

n
 – W

0
,

În continuare, prin înlocuirea ratei interne de rentabilitate
(RIR) cu costul capitalului (k), putem estima valoarea actualã
(V

0
) a investiþiei de capital în respectiva întreprindere:

k1

VRCFD
V 11

0 +
+

= pentru 1 an ºi

∑
= +

+
+

=
n

1t
n

n
t

t
0

)k1(

VR

)k1(

CFD
V pentru n ani.4

Întreaga activitate de evaluare financiarã a unei investiri
de capital în întreprindere se circumscrie estimãrii fiabile a
celor douã variabile ale valorii actuale:

� fluxurile viitoare de trezorerie CFD
t
, inclusiv a

valorii finale a capitalului de exploatat VR
n
;

� rata (k) de rentabilitate normatã pentru clasa de risc
în care se aflã investiþia de capital, alta decât RIR a
investiþiei analizate.

2. Evaluarea performanþei întreprinderii analizate

Analiza eficienþei tehnologice ºi manageriale a
întreprinderii HIRAM SA, studiate în aceastã lucrare, se
face dintr-o perspectivã investiþionalã, respectiv prin
estimarea plusului de valoare obþinut la sfârºitul exerciþiului
financiar din exploatarea capitalului investit în activele
economice de la începutul anului (AE

0
 = Imo

0
 + ACR

nete0
).

Sub ipotezele de mai sus5, modelul de evaluare a
performanþei rezultã din respectarea a douã reguli
complementare ale eficienþei investiþiei de capital:

� VAN > 0 ºi
� RIR = ROA > k.

2 În fapt, maximizarea utilitãþii consumului prezent ºi viitor, max U(C
0
;

C
t
), are loc printr-un proces de economisire ºi de investire a capitalului

economisit în proiecte de investiþii eficiente, respectiv cu maximun de
valoare actualã (V

0
) ºi deci cu plus de valoare realã (VAN max):

�procesul de economisire: S
0
 = Y

d
 – C

0

�procesul de investire: I
0
 = S

0

�procesul de exploatare: ( ) ( )n
n

t

t
0

k1

VR

k1

CFD
V

+
+

+
= ∑

�procesul de capitalizare: VAN = V
0
 – I

0
 > 0

3 CFDt = CFexpl. – Creºterea ec. = EBITt (1 – τ) + Amot – (VRn – W0 +
+ Amot) = EBITt (1– τ) – (VRn – W0).
4 Pentru n → ∞ ºi CFDt = constant, valoarea actualã se poate exprima
sintetic astfel:

 
k

CFD
W0 = .

5 respectiv,
� reflectare corectã în contabilitate a activelor ºi pasivelor ºi a

rezultatelor exploatãrii acestora ºi
� o estimare cât mai apropiatã a ratei k a costului capitalului.

0           1            2            3               n 

I0 CFD CFD 

1/(1+k)t 
I0 < V0 
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TOTAL Activ 102000 120000 

Cash flow net (disponibil)  -600 

Valoarea întreprinderii  103826 

�����������	
�����	���	������  1826 

În condiþiile în care nu au loc investiþii adiþionale în active
fixe ºi circulante, rezultatele din contul de profit ºi pieredere
(Amo + PN + Dob) sunt potenþiale remunerãri, în cash, pentru
investitorii de capital (acþionari ºi împrumutãtori). Dar nu acesta
este cazul la întreprinderea noastrã. Dimpotrivã, dezvoltarea
ei economicã în cursul anului (în Imo ºi ACR

nete
) a solicitat

autofinanþarea din aceste rezultate ºi, în plus, a necesitat aporturi
noi de capital social ºi credite noi. În aceastã situaþie, cash-
flow-ul (CFD

1
) din profitul net ºi din amortizare nu mai este

disponibil (nu mai este plãtibil cãtre investitori).6 El are o
valoare negativã, semnificând sume nete aduse din afarã de
cãtre acþionari ºi împrumutãtori pentru a susþine, alãturi de

7 La rândul ei, aceastã ratã este costul mediu al capitalurilor proprii
(CPR) ºi împrumutate (DAT) ponderatre cu activele economice
investite, în medie, în sectorul industrial, respectiv:
k = k

CPR
 ��CPR% + k

DAT
 � DAT% =

   = 20,77% � 51% + 12% � 49% (1 – 0,25) = 15%
8 Ipoteza de ratã corectã de dobândã este uºor de admis în condiþiile unei
competiþii puternice în sectorul bancar, ceea ce face ca ratele de dobândã
sã reflecte chiar costul de oportunitate al capitalurilor bancare active.

��������	�
�������
	��	�	 

 N 
������  180000 
Costuri variabile 0,75 135000 
Costuri fixe   13800 
����	���� 8000 
Dobânzi (1/ DAT) 0,12 6000 
Impozit pe profit (1/Pr) 0,25 4300 
Profit net  12900 

�������������������� 
  N-1 N    N-1 N 

Active imobilizate 68000 80000  Capitaluri proprii 52000 61177 
Active circulante nete 34000 40000  Datorii > 1 an (TL) 50000 58824 
TOTAL (AE) 102000 120000  TOTAL 102000 120000 

 

Fin Inv 

CPR IMO 

ACRnete DAT 

Fin Inv 

CPR IMO 

ACRnete DAT 

��	���	�	�����������	��������������� 0 1 

Amo = 8000 
Dob = 6000 
PN = 12900 

AE0 = 102.000 
AE1 = 102.000 

CFD1 =  -600 

EC
O

NO
M

II 

B-ca 

Efort = 102.000      ⇒                      ???                     ⇒                           Res = 119.400   

VAN = 1.826 > 0   ROA = 17% > 15% = k 

Întrebarea esenþialã rãmâne dacã managementul
financiar al întreprinderii a fost performant pornind în
exploatare cu AE

0
 = 102.000 ºi obþinând rezultate la sfârºitul

anului, averea finalã, de 119.400, egale cu:
CFD

1
 + AE

1
 = – 600 + 120.000

AE
0
 + EBIT

1
 (1 – τ) = 102.000 + 23.200 (1 – 0,25)

AE
0
 + PN

1
 + Dob

1
 (1 – τ) = 102.000 + 12.900 + 6.000 (1 – 0,25)

Crearea de valoare la întreprinderea HIRAM

Evaluarea performanþei sub forma valorii actualizate a
afacerii din întreprinderea analizatã este acum posibilã:

0
11

0 I000.102826.103
15,01

000.120600

k1

VRCFD
V =>=

+
+−=

+
+=

Gestiunea financiarã a întreprinderii s-a încheiat cu un plus
de valoare realã (VAN) la capitalul investit de VAN = 1.826:

VAN = 103.826 – 102.000 = 1.826 > 0 .

autofinanþare, creºterea activelor întreprinderii de la
AE

0
 = 102.000 la AE

1
 = 120.000.

Pentru evaluarea performanþei sau nonperformanþei avem
nevoie de o referinþã din sectorul de activitate al întreprinderii
(cu aceeaºi clasã de risc economic ºi financiar), respectiv de
rata medie (k) de rentabilitate ca expresie a costului capitalului
investit. Se estimeazã o ratã apropiatã pentru costul de
oportunitate în întreprinderea analizatã de k = 15%.7

Concluzia favorabilã a calitãþii managementului
întreprinderii este aceea cã, dupã încheierea exerciþiului
financiar ºi în ipotezele predefinite, are loc o capitalizare a
averii acþionarilor cu VAN = 1.826, deci o creºtere a valorii
acesteia. Spunem cã este o creºtere a averii acþionarilor
deoarece valoarea capitalurilor împrumutate rãmâne, în
principiu, nemodificatã ca urmare a folosirii de cãtre bancã
a unei rate corecte de dobândã: R

dob
 = k

DAT
 ºi deci

VAN
DAT

 = 0.8

6 CFD
1
 = PN

1
 + Amo

1
 + Dob

1
(1 – t) –∆Imo

1
 – ∆ACRnete

1
,

în care:
∆Imo

1
 = Imo

1
 – Imo

0
 + Amo

1
, iar ∆ACRnete

1
 = ACRnete

1
 – ACRnete

0
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3. Evaluarea performanþei întreprinderii la nivelul
           pragului de rentabilitate contabil

Mãrimea criticã a vânzãrilor întreprinderii la care se
obþine acoperirea cheltuielilor totale din veniturile totale
reprezintã pragul de rentabilitate contabil al întreprinderii.
Pentru manageri acest prag reprezintã adesea un indicator
de apreciere a riscului activitãþii curente, respectiv dacã
cifra vânzãrilor este superioarã sau nu acestui „punct mort”
sub care ar înregistra pierderi stânjenitoare. Prin modelul
propus la pct. 2, de evaluare a performanþei economice,
dorim sã atragem atenþia cã acest indicator este înºelãtor,
iar ghidarea activitãþii manageriale prin intermediul lui
poate avea consecinþe grave ce pot atrage, în timp,
falimentul întreprinderii.

Dupã cum vom vedea, nu orice nivel de activitate su-
perior pragului de rentabiltate contabil este acoperitor
pentru a asigura, în întreprindere, cel puþin un nivel mediu
de performanþã. În fapt, este vorba de un nivel de activitate
care acoperã doar cheltuielile curente, nu ºi pe cele de capi-
tal. Nu este luat în calcul costul de oportunitate al capitalului,
care, fãrã un profit net suficient, va eroda progresiv puterea
de cumpãrare a capitalului acþionarilor.

4. Evaluarea performanþei întreprinderii la nivelul
           pragului de rentabilitate financiar

În opoziþie cu indicatorul analizat mai sus, pragul de
rentabilitate financiar exprimã mãrimea criticã a vânzãrilor
întreprinderii pentru care valoarea actualizatã a încasãrilor
din livrarea de produse ºi servicii, inclusiv din vânzarea pe
piaþa secundarã a afacerii este cel puþin egalã cu valoarea
actualizatã a plãþilor materiale, salariale, financiare ºi fiscale,
inclusiv a capitalului investit. La acest nivel de activitate,
întreprinderea realizeazã o performanþã medie la nivelul ratei
normale (medii) de rentabilitate din sectorul industrial din
care face parte. Rata k de actualizare a încasãrilor ºi plãþilor
are rolul de referinþã minimã pentru conservarea puterii de
cumpãrare a capitalurilor acþionarilor.

 

������ 57,7% 

����	
������
cheltuieli 

Venituri  

Cheltuieli (inclusiv 
����	����������
impozitul) 

Prag 
rentabilitate 

profit = 0 

CA/Var1

DobAmoF
PRc

−
++=  

Aºa cum ilustreazã ºi graficul de mai sus, managerii
întreprinderii ar putea crede cã au o marjã de libertate în
desfãºurarea activitãþii lor de la 100% (cât era activitatea
normalã la pct. 2) pânã la 57,7%, cât indicã pragul de
rentabilitate. Dar, la acest nivel minim de activitate,
nonperformanþa gestiunii financiare este evidentã:
o valoare actualizatã netã semnificativ negativã:
VAN = – 9.391.

Judecãm lipsa de performanþã prin pierderea de
valoare realã a capitalurilor acþionarilor de la la 52.000
la 42.609, deci o decapitalizare a acestora cu 18%. La
acest nivel de activitate (57,7%), în cinci ani ºi jumãtate
se va pierde întreaga valoare (putere de cumpãrare) a
capitalurilor acþionarilor, întreprinderea intrând în stare
de faliment.

��
���  An 

������   103886 
Cheltuieli variabile v = 0,75  77914 
Cheltuieli fixe   13800 
�!������   6171 
Dobânzi                12%  50000 6000 
Profit înainte de impozit  0 
Impozit pe profit  25% 0 
Profit net   0 
�!�"����  68000 46171 
Active curente nete 34000 28049 
TOTAL Activ  102000 74221 
Cash flow net (disponibil)  32279 
Valoarea întreprinderii 92609 
������	��������������	���#��$% - 9391 

 

������ 93,1% 

V0 
V0�������������������� 
������������������� ������ Prag de 

rentabilitate 
VAN = 0 

V0�!�"�����	�
������	�"��#�
cheltuieli variabile & fixe, 
impozit 

Aºadar, marja de libertate pentru managementul
întreprinderii se reduce considerabil, între 100% cât a fost
apreciat ca activitate normalã la pct. 2 ºi la numai 93,1%.
La acest nivel de activitate se reuºeºte recuperarea valorii
iniþiale a capitalurilor acþionarilor (VAN = 0):

��
���  An 

������    167609 
Cheltuieli variabile v = 0,75  125707 
Cheltuieli fixe   13800 
�!������   7702 
Dobânzi 12%  50000 6000 
Profit înainte de impozit  14400 
Impozit pe profit  25% 3600 
Profit net   10800 
�!�"���� 68000 74493 
Active curente nete 34000 38055 
TOTAL Activ  102000 112547 
Cash flow net (disponibil)  4753 
Valoarea întreprinderii  102000 
������	��������������	���#��$% 0 
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Mãrimea profitului net de 10.800 are semnificaþia de
nivel minim de performanþã a activitãþii de exploatare ºi
financiarã a întreprinderii. Numai la un profit net minim
de 10.800 se atinge media de performanþã din sector. Un
profit net inferior acestei mãrimi va fi însoþit de
decapitalizarea averii acþionarilor, deoarece nu va fi în
mãsurã sã recupereze în întregime costul capitalului investit.

Spre exemplu, un nivel de activitate de 90% în raport
cu activitatea normalã de 100% va conduce la un nivel al
profitului net de 9.849, ceea ce pare a fi suficient de
acoperitor pentru performanþa întreprinderii:

capitalului, rezultatele investigaþiei noastre au semnificaþii
pertinente pentru detectarea stãrii de performanþã a
întreprinderii ca portofoliu de active economice în care
s-au investit capitalurile actionarilor ºi împrumutãtorilor.
Indicatorul valoarea actualizatã netã (VAN) are cea mai
robustã construcþie teoreticã, argument ce întãreºte
concluziile noastre. De altfel, indicatorul EVA® conduce
la rezultate foarte apropiate de VAN, EVA® având
avantajul unui calcul mult simplificat.

În consecinþã, pragul de rentabilitate financiar (pentru care
VAN este cel puþin egalã cu zero) este mãsura minimã a
performanþei ce trebuie atinsã în gestiunea întreprinderii pentru
a se conserva, cel puþin, averea acþionarilor. Numai peste acest
nivel de activitate se realizeazã „vocaþia” investiþiei eficiente
de capital, respectiv aceea de a produce plus de valoare realã,
cãci vorba din Biblie: Dacã (plus de) valoare nu e, Nimic nu e.

Pragul de rentabilitate contabil (pentru care profitul net
este cel puþin egal cu zero) este o avertizare înºelãtoare. Deºi
se acoperã toate cheltuielile curente, la acest nivel are loc o
decapitalizare evidentã a averii investitorilor de capital.

În mãsura în care informaþiile contabile reflectã eronat
realitatea economicã din întreprindere, respectiv se
îndepãrteazã în mod evident de la valoarea lor justã, atunci
pot avea loc distorsiuni în estimarea performanþei manageriale.
De asemenea, estimarea ratei k privind costul capitalului, mai
ales pentru economia româneascã, se dovedeºte a fi destul de
complexã ºi dificilã. Nu vom recomanda, în acest sens,
utilizarea modelului CAPM ca urmare a ipotezelor foarte greu
de acceptat pentru economia româneascã. Dimpotrivã, metoda
empiricã Build-up (recomandatã de Ibbotson Assoc.), de
construcþie pas cu pas a ratei k pornind de la rata de dobândã
fãrã risc (R

f
) ºi adãugând progresiv prime estimate de riscuri

specifice categoriei de afaceri a întreprinderii (de piaþã de capi-
tal, de sector industrial, de mãrime a întreprinderii etc.), poate
fi o soluþie pentru mediul economic românesc.

În ambele situaþii (fiabilitatea datelor contabile ºi a ratei
k) este nevoie de o analizã de sensitivitate a utilizãrii
modelului de evaluare a performanþei la variaþii posibile ale
variabilelor modelului. În felul acesta se identificã o medie a
estimãrii performanþei, medie care are mai mari ºanse sã
exprime fiabil adevãrata stare de performanþã a întreprinderii.

������ 162000 
Cheltuieli variabile v = 0,75  121500 
Cheltuieli fixe   13800 
�!������   7568 
Dobânzi 12%  50000 6000 
Profit înainte de impozit  13132 
Impozit pe profit  25% 3283 
Profit net   9849 

Acest nivel conduce însã la o decapitalizare a averii
acþionarilor de – 827 (– 1,6% din capitalurile proprii):

TOTAL Activ  102000 109174 

Cash flow net (disponibil)  7176 
Valoarea întreprinderii   101173 
������	��������������	���#��$% - 827 

Concluzii ºi aspecte critice

Analiza investiþionalã a performanþei întreprinderii este
o preocupare ºtiinþificã ºi experimentalã foarte intensã.
Citãm, pentru exemplificare, cercetãrile pentru identificarea
obiectivului fundamental în Finanþe, Teorema separaþiei lui
Fisher între acþionari ºi manageri, Coeficientul q al lui Tobin
al valorii de piaþã raportatã la costul de înlocuire estimat,
Teoria de agent al lui Jensen & Meckling sau, mai recent,
indicatorul EVA® introdus de Stern Stewart & Co.

Sub rezerva unor raportãri de situaþii contabile la
standarde IAS/IFRS ºi a identificãrii apropiate a costului
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