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Abstract. The purpose of first part of this article consists in attempting to establish the management
accounting and cost calculation basis of the ABC method in Romania. After general characterization of
the ABC method and origin establishment of the ABC method the premises analysis are treated which are
the basis of management accounting and cost calculation through ABC method in Romania. There are
established the role and implications of the processes, activities and cost objects on management
accounting and cost calculation, in the attempt to classify the expenses which accomplish the production
cost, accordingly to ABC method.
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Caracterizarea generalã a metodei de calculaþie
a costurilor pe activitãþi
Iniþial metoda Activity-Based Costing (ABC) a apãrut
în Statele Unite ale Americii la sfârºitul anilor ’80 ca
rezultat al unei munci depuse de grupul „Consorþiul
Internaþional pentru Prelucrare Avansatã”(CAMI).
Contextul apariþiei ºi necesitatea metodei ABC pot fi explicate prin urmãtoarele elemente:
n
creºterea costurilor indirecte în majoritatea
sectoarelor economiei, atât ca valoare absolutã, cât
ºi ca valoare relativã;
n
schimbarea naturii costurilor indirecte. Ponderea
costurilor indirecte în totalul costurilor a crescut în
detrimentul costurilor variabile legate de volumul
producþiei, acest lucru datorându-se complexitãþii,
diversitãþii gamei sortimentale ºi calitãþii produselor;

evoluþia manoperei directe. Proporþia costului
manoperei directe în costul total a fost redusã în
mod constant. Acest lucru este evident ºi poate fi
dedus din figura 1.
Metoda ABC este motivatã de credinþa potrivit cãreia
informaþiile contabile tradiþionale nu sunt folositoare
managerilor, care sunt interesaþi în evaluarea eficacitãþii
deciziilor resurselor alocate în întreprinderile lor. Aceastã
informaþie tradiþionalã este angrenatã în schimbul
satisfacerii auditorilor sau altor persoane externe care sunt
interesaþi de evidenþa financiar-contabilã.
În practicã, douã definiþii au ajutat la înþelegerea
metodei ABC. Liggett, Trevino ºi Lavelle susþineau
urmãtoarele: „Activitãþile certe sunt implementate pentru
n
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fabricaþia produselor. Aceste activitãþi utilizeazã resursele
întreprinderii ºi de aceea determinã costuri. Producþia
utilizeazã activitãþi. Prin determinarea resurselor
cantitative folosite pentru o activitate (ºi a costurilor
rezultate din aceasta) ºi adãugarea directã a costurilor
de producþie este posibil a se raporta activitatea utilizatã
pentru executarea unei unitãþi de produs la nivelul întregii
producþii” (Liggett, Trevino, Lavelle, 1992, p. 4).
CAMI defineºte metoda ABC ca fiind acea metodã
utilizatã pentru identificarea cauzelor conexiunilor dintre
inductorii de costuri ºi costul activitãþilor prin mãsurarea
costurilor procesului la care se referã activitãþile ºi la
obiectele costului. Dintr-una din aceste definiþii derivã
ºi motivul pentru care este necesarã metoda ABC. Prin
urmare, începutul metodei ABC este mult mai precis decât
începuturile metodelor tradiþionale. Un studiu recent
întreprins în industria textilã de confecþii din þara noastrã
demonstreazã acest lucru evidenþiat ºi prin graficul de
mai jos.
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Figura 1. Evoluþia cheltuielilor directe ºi indirecte
în perioada 1987-2005

Costul de producþie este compus atât din cheltuieli
materiale, cât ºi din cheltuieli salariale directe, la care se
adaugã cotele cheltuielilor indirecte. În mediul actual,
cheltuielile cu personalul reprezintã de 10%, iar al celor
cu materialele 30% din costul total de producþie. Costurile
indirecte reprezintã doar 50% pânã la 60% din totalul
costului de producþie. În acest context în care costurile
indirecte reprezintã o mare parte din costul de producþie
total ºi inductorii de cost nu se raporteazã doar la volumul
de producþie, ci la alþi factori, metoda ABC face posibilã
alocarea directã a costurilor asupra produselor comparativ
cu conceptele calculaþiei costurilor tradiþionale.
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Aceeaºi problemã este semnalatã ºi de Cooper ºi Kaplan.
Autorii sugereazã cã multe din aceste costuri indirecte (de
exemplu, costul logisticii, producþiei, marketingului,
vânzãrilor, distribuþiei, service-ului, tehnologiei,
administraþiei financiare, resurselor informaþionale ºi
administraþiei generale) pot, în fapt, sã fie urmãrite pe
produse individuale sau pe grupe de produse. Activitãþile
certe ºi procesele consumã o cantitate disproporþionatã
din aceste activitãþi.
De asemenea, Cooper ºi Kaplan susþin cã o alocare
greºitã a costurilor indirecte poate genera distorsiuni uriaºe
în estimarea costurilor producþiei. În mod specific,
strategiile costurilor tradiþionale tind sã atribuie mai multe
costuri indirecte unor produse executate în cantitãþi mai
mari ºi mai puþin complexe. Invers, ele au subestimat în
mod serios volumele mai mici ºi complexitatea produselor
ºi serviciilor. Deoarece acest cost al informaþiei este utilizat
adesea în evaluarea profitabilitãþii diferitelor strategii de
producþie, alocarea greºitã a costurilor poate conduce
managerii la luarea unor decizii deficitare.
Cooper ºi Kaplan propun metoda ABC ca o alternativã
la sistemele tradiþionale de contabilitate. Procesul de
producþie este vãzut ca un ansamblu de activitãþi.
Managerii sunt rugaþi sã considere resursele consumate de
aceste activitãþi diferite ºi doar apoi sã repartizeze costurile
asupra produselor ºi/sau clienþilor. Având în vedere relaþia
dintre o activitate ºi un produs sau client, costurile indirecte
pot fi alocate mult mai corect asupra acelor produse sau
clienþi. Mai simplu, trebuie sã ºtim de ce avem nevoie
pentru a executa un produs înainte de a determina cât costã
acesta. În 1991, Cooper ºi Kaplan delimiteazã patru tipuri
de activitãþi care ocazioneazã consumuri, deci costuri:
activitãþi de susþinere-suport (utilitãþi, construcþii ºi terenuri,
managementul instalaþiilor); activitãþi de susþinere a
producþiei (ingineria proceselor, sporirea producþiei);
activitãþi pe grupe de produse ºi servicii (pregãtire, miºcare
materiale, ordine de achiziþie, inspecþii); activitãþi pe
elemente de consum (manoperã directã, materiale, energie,
costuri utilaje etc.).

Este metoda ABC (Activity-Based Costing)
un instrument al metodei ABM
(Activity-Based Management)?
Pãrerile sunt împãrþite. O parte dintre specialiºti
considerã cã la baza extinderii metodei ABC stã metoda
ABM, în timp ce o altã parte considerã cã metoda ABC a
cunoscut o evoluþie separatã de ABM. Plecând de la
definiþiile celor douã concepte, supunem atenþiei
urmãtoarea schemã menitã sã faciliteze înþelegerea corectã
a acestora:

A B M (A ctivity-B ased
M an ag em en t)

E ste un proces de m ăsurare
a costurilor operaţiilor cu
ajutorul:

E ste un proces de m ăsurare şi
îm bunătăţire a funcţiilor şi
operaţiilor dintr-o organizaţie
ce vizează:

- analizei elem entelor
costurilor;
- determ inării perform anţelor
bazate pe activităţi;
- m ăsurării producţiei şi a
costurilor funcţiona le;
- determ inării şi utilizării
resurselor necesare.

m ăsurarea costu rilor;
- utilizarea tehnicilo r de calcul
şi a altor sistem e conexe;
- organizarea infrastructurii.

Dupã cum se observã pe baza schemei de mai sus,
metoda ABC (Activity-Based Costing) reprezintã, de fapt,
o extensie instrumentalã a metodei ABM. Metoda
managementului bazat pe activitãþi (ABM) constituie o
excelentã metodã de îmbunãtãþire a calitãþii deciziilor
manageriale bazându-se în foarte mare mãsurã pe
informaþiile furnizate de metoda ABC. Metoda ABM
permite alocarea corespunzãtoare a resurselor pe activitãþi,
contribuind la îmbunãtãþirea producþiei proceselor ºi a
reducerii costurilor acestora, pe baza analizei efectuate prin
intermediul metodei ABC.
Obiectivul metodei ABC nu mai constã în a influenþa
nivelul costurilor (ca în cazul metodei costurilor pe centre
de costuri, de exemplu), ci mai degrabã în alocarea unor
acþiuni eficiente pe activitãþi care determinã costurile:
„Oamenii nu pot administra costurile, ei pot doar
administra activitãþile care determinã costurile”. Astfel
metoda ABC capãtã o nouã dimensiune: Activity-Based
Management. Aspectul calculatoriu nu constituie
elementul principal al metodei, dar prin adãugarea unei
dimensiuni strategice ºi manageriale, el este mãrit.
Metoda ABC constã în oferirea unor costuri
informaþionale mult mai relevante, obþinute cu o acurateþe
mult mai mare decât prin abordãrile tradiþionale. În aceastã
nouã abordare, calculaþia costurilor este încã consideratã
un instrument semnificativ al managementului, dar nu
constituie un sfârºit, în sine. Încã odatã, trebuie sã efectuãm
o analizã a activitãþilor întreprinderilor.
Acþionând asupra activitãþilor, metoda ABM face
posibilã direcþionarea acþiunilor ce privesc obiectivele pe
termen lung. Toate costurile care prezintã caracteristica de
a fi variabile devin utile în procesul de luare a deciziilor.
Aceasta este originea terminologiei Activity-Based Management. Aceste declaraþii reclamã o definire a procesului
de circulaþie a resurselor prin intermediul unor activitãþi ºi
produse variate ale întreprinderii, care este foarte aproape
de realitate. Astfel devine posibilã mãsurarea consumului
de resurse pentru fiecare activitate ºi determinarea valorii
acestora.
De asemenea, devine posibilã mãsurarea consumului
de resurse pentru fiecare proces component al activitãþii.

Toate aceste informaþii fac posibilã realizarea atât a
activitãþilor provaloare(1), cât ºi a celor nonvaloare. Teoria
„lanþului valorii” susþinutã de Michael Porter poate fi
aplicatã dupã aceea pe scarã largã. Politica de afaceri devine
astfel orientatã spre optimizarea diferenþelor dintre valoarea
creatã ºi costuri, decât sã fie limitatã la o simplã minimizare
a costurilor, aºa cum se realiza în abordãrile tradiþionale.
Ca orice altã metodã, metoda ABM prezintã ºi o serie
de capcane datorate în special identificãrii eronate a
activitãþilor principale, a interpretãrii informaþiilor plecând
de la date eronate, în extrapolarea luãrii deciziilor
manageriale, în absenþa unei analize detaliate a proceselor
existente într-o organizaþie. Pe lângã acestea, metoda ABM
este utilã întrucât asigurã raportarea ºi controlul activitãþilor
legate de costuri relevante din punct de vedere al
identificãrii la nivel de întreprindere, în mãsurarea
costurilor indirecte ale activitãþilor, al separãrii activitãþilor
aducãtoare de cele neaducãtoare de valoare etc.
Articolul de faþã se concentreazã asupra instrumentului
metodei ABM. Activity-Based Costing reprezintã un proces
ce vizeazã în principal mãsurarea producþiei ºi a costurilor,
a analizei elementelor componente ale costurilor indirecte
ºi a determinãrii performanþelor la nivel de activitãþi.
Principiul de bazã al metodei ABC poate fi descris în
felul urmãtor: activitãþi consumatoare de produse/servicii
care consumã resurse. De notat cã produsele ºi serviciile
pot fi asimilate proceselor, compuse sau nu. Relaþia dintre
aceste trei concepte poate fi exprimatã prin douã relaþii:
„consum” ºi „necesar pentru”. Procesele consumã
subprocese sau activitãþi care în schimb consumã resurse.
Resursele sunt necesare atât realizãrii activitãþilor, cât ºi
realizãrii proceselor, întrucât procesele sunt compuse din
activitãþi. Dacã este posibil sã mãsurãm fiecare etapã a
relaþiei, atunci costul este perfect definit. El necesitã
colectarea informaþiilor relevante asupra consumului de
resurse ºi activitãþi în sistemul considerat.
O analizã de tip ABC/ABM necesitã o modelare
detaliatã a proceselor întreprinderii analizate. Trebuie
descrise cu acurateþe procesele, activitãþile ºi resursele
implicate în sistemul analizat. Aceastã abordare este
transversalã în cadrul întreprinderii ºi nu þine cont de
aspectele structurale ale acesteia. Înainte, cele mai mari
eforturi de reducere a costurilor erau focalizate asupra
activitãþilor pe unitatea de produs, deoarece acele costuri
erau cele mai vizibile. Kaplan ºi Cooper susþin cã existã
oportunitãþi semnificative pentru reducerea costurilor pe
nivelurile ºi activitãþile de susþinere a producþiei.
Prin analiza metodei ABC, Cooper ºi Kaplan atrag
atenþia managerilor unei întreprinderi sã cerceteze cu mare
atenþie costurile aflate în declin la fiecare categorie ºi sã
stopeze alocarea lor asupra proceselor. În particular
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costurile de susþinere a facilitãþilor, considerate ca fãcând
parte din activitãþile-suport, nu ar trebui repartizate pe
produse individuale, ci efectuatã o regrupare a acestora în
cadrul activitãþilor principale. Autorii, de asemenea,
precizeazã cã managerii trebuie sã considere costul
suplimentar (de depãºire) a producþiei ca pe un articol
separat decât sã-l „ambaleze” într-o estimare a creºterii
costurilor, deoarece costul suplimentar al producþiei nu
reflectã nimic referitor la productivitatea capitalului sau a
manoperei.
Calculând costurile pe unitatea de produs pe baza
volumului produsului se poate ajunge la „moartea în
spiralã” a acestora, deoarece costurile pe unitatea de produs
cresc în mod dramatic atunci când volumul se micºoreazã.
Managementul va ridica preþurile, iar acestea vor conduce
mai departe la volume de producþie în descreºtere. La rândul
lor, aceste scãderi ale volumului de producþie declanºeazã
creºterea preþurilor de vânzare. Organizarea ºi aplicarea
metodei ABC necesitã un efort însemnat. Este un nou sistem
de calcul al costurilor absolut necesar, un nou mod de
gândire în privinþa costurilor. În majoritatea cazurilor,
metoda ABC trebuie implementatã în completarea
sistemelor de cost tradiþionale, care sunt necesare scopurilor
contabilitãþii manageriale.
Odatã ce o întreprindere decide sã implementeze metoda
ABC, trebuie sã determine nivelul detaliilor informaþionale
pe care doreºte sã le colecteze ºi sã le punã la dispoziþia
managementului, cunoscut fiind faptul cã o informare mai
precisã este mult mai costisitoare. La un anume punct,
detaliul adiþional nu meritã efortul. Cokins, Stratton ºi
Helbling oferã o implementare utilã, focalizatã pe metoda
ABC, ºi discutã pe larg aceste probleme. De exemplu,
întreprinderile vor trebui sã-ºi focalizeze atenþia în particular asupra resurselor costisitoare, asupra resurselor al
cãror consum variazã în funcþie de produs sau asupra
resurselor ale cãror modele de cerere nu sunt corelate
etaloanelor de alocare tradiþionale.

Premisele organizãrii contabilitãþii de gestiune
ºi calculaþiei costurilor prin metoda ABC
În vederea garantãrii eficiente a modului de organizare
a contabilitãþii de gestiune ºi a calculaþiei costurilor prin
metoda ABC s-au avut în vedere urmãtoarele premise:
1. Adoptarea metodei de calculaþie a costurilor pe
activitãþi (ABC). În alegerea metodei ABC s-au avut în
vedere factorii de organizare ai contabilitãþii de gestiune
ºi calculaþiei costurilor precum: mãrimea întreprinderii,
utilizarea tehnologiei, numãrul produselor, semnificaþia
costurilor indirecte ºi competiþia. Implementarea metodei
de calculaþie a costurilor pe activitãþi în industria textilã
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se realizeazã în concordanþã cu anumite cerinþe legate de
factorii sus-amintiþi ºi presupune:
n
stabilirea proceselor, a activitãþilor ºi operaþiilor
conform specificului organizãrii transversale a
întreprinderii;
n
stabilirea unitãþilor de mãsurã sau a inductorilor
de costuri (cost drivers) aferente obiectelor
calculaþiei costurilor, specifice industriei
confecþiilor textile;
n
adoptarea ºi îmbunãtãþirea sistemului documentelor
justificative potrivit specificului metodei ABC. În
cadrul acesteia se vor include ºi documentele justificative ce vizeazã înregistrarea producþiei, a
costurilor, a abaterilor de la costurile antecalculate,
respectiv analiza indicatorilor de pilotaj ºi a
tablourilor de bord.
2. Stabilirea intervalului de timp aferent desfãºurãrii
operaþiilor economico-financiare ºi determinãrii costurilor.
Pentru a nu denatura costurile în cadrul exerciþiului se
pãstreazã perioada de gestiune aleasã în antecalculaþie ºi
în postcalculaþie. Astfel, potrivit specificului industriei
confecþiilor textile, perioada de gestiune aleasã se
raporteazã la lunã sau la semestru, dar cu unele excepþii ºi
anual. În cazul raportãrilor periodice (lunare), conducerea
ºi serviciile funcþionale ale întreprinderii trebuie sã ia în
considerare unele aspecte ce vizeazã:
n
mijloacele tehnice ºi personalul alocat în vederea
realizãrii acestor activitãþi. Dacã þinem cont de specificul metodei ABC, acest lucru nu constituie un impediment pentru serviciile funcþionale ale întreprinderii,
iar resursele umane sunt bine delimitate;
n
determinarea cu justeþe a producþiei ºi a costurilor
producþiei obþinute. Metoda ABC se remarcã în
special prin acest aspect al corectitudinii
determinãrii costurilor;
n
organizarea controlului operativ ºi postoperativ.
Posibilitãþile oferite de metoda ABC în acest
sens vin sã completeze precedentele aspecte
menþionate;
n
informarea diferitelor categorii de utilizatori ai
întreprinderii. Metoda ABC oferã o cantitate imensã
de informaþii necesare tuturor categoriilor de
utilizatori (conducere, servicii funcþionale, alte
servicii) care se utilizeazã pentru analizã ºi raportare.
3. Alegerea personalului competent în vederea
executãrii lucrãrilor specifice contabilitãþii de gestiune ºi
calculaþiei costurilor. În cazul metodei ABC, fiecare
serviciu funcþional sau departament îºi are un reprezentant.
Elaborarea lucrãrilor de antecalculaþie, cât ºi de
postcalculaþie se realizeazã la nivel de serviciu funcþional,
iar astfel responsabilitatea privind întocmirea ºi asumarea

Procese ºi activitãþi. Rolul ºi implicaþiile
acestora asupra contabilitãþii de gestiune
ºi calculaþiei costurilor
Având în vedere faptul cã multe dintre noþiunile
specifice metodei costurilor pe activitãþi sunt interpretate
în mod diferit de diverºi autori, vom încerca sã aducem
unele lãmuriri în ceea ce priveºte definirea noþiunilor ºi
caracterul lor definitoriu. Metoda ABC are la bazã
decupajul transversal al întreprinderii în procese ºi
activitãþi. Dar cum definim corect noþiunile de proces ºi
activitate ºi care ar fi ordinea de abordare a acestora în
cadrul metodei ABC?
Una dintre definiþiile date de specialiºti precum Horvath
ºi Mayer plaseazã procesul în cadrul unui lanþ de activitãþi
orientat spre obþinerea unui output ºi care se caracterizeazã
prin: output-ul unei realizãri, al unui rezultat; un consum
de resurse evaluat la nivel de costuri; un factor de influenþã
a costurilor care este, în acelaºi timp, ºi etalonul de mãsurã
pentru numãrul proceselor de executat. Dupã pãrerea celor
doi specialiºti, aceastã definiþie a procesului ar fi valabilã
pentru orice sector al întreprinderii, în timp ce calculaþia
costurilor de proces nu se referã la producþia înþeleasã în
sens restrâns, ci la cea la nivel global. O definiþie mult mai
clarã a noþiunii de activitate este datã de cãtre profesorii
K. Ebbeken, L. Possler ºi M. Ristea în lucrarea intitulatã
„Calculaþia ºi managementul costurilor” astfel: „o operaþie
dintr-un loc de costuri care determinã consumul unor
factori de producþie. O activitate se denumeºte ºi
delimiteazã întotdeauna cu ajutorul unui verb ca, de
exemplu, preluarea unei oferte sau transmiterea unei
comenzi”. (Ebbeken, Possler, Ristea, 2000, p. 366).

Þinând cont de cele precizate anterior ºi de tendinþa
enunþatã în literatura de specialitate internaþionalã,
considerãm adecvatã ºi în acelaºi timp realistã o delimitare
a proceselor ºi activitãþilor de maniera urmãtoare: familie
de procese, procese, activitãþi ºi operaþii. Cauzele care au
determinat aceastã alegere reies din însãºi definirea acestor
noþiuni care sunt prezentate în continuare.
Familia de procese reprezintã o grupare de procese ce
pot fi unite între ele prin douã tipuri de fluxuri: informaþii
ºi/sau materiale. Familia de procese poate fi asimilatã doar
unei funcþiuni mari de optimizare a unei întreprinderi, cum
ar fi: achiziþia, producþia sau comercializarea.
Procesele reprezintã o grupare de douã sau mai multe
activitãþi participante la un obiectiv comun, unite fiind între
ele prin aceleaºi douã tipuri de fluxuri (materiale ºi/sau
informaþii), ca ºi în cazul familiei de procese. Procesul
furnizeazã un produs sau o prestaþie internã sau externã. Toate
activitãþile cuprinse în cadrul unui proces se înlãnþuie în mod
logic. Þinând cont de formarea „output-ului” procesului, se
procedeazã la sortarea activitãþilor pornind de la cele situate
în amonte spre cele din aval (de exemplu: definirea politicii
de achiziþie, comercializare în cantitãþi mari etc.).
Activitatea reprezintã o grupare de douã sau mai multe
operaþii participante la un obiectiv comun care fac apel
la un „savoir-faire” omogen. ªi în acest caz „output-ul”
activitãþii va fi identificat. Înlãnþuirea activitãþilor þine
cont de trei tipuri de fluxuri: materiale, prestaþii sau
informaþii, cum ar fi de exemplu: cãutarea surselor de
aprovizionare, referinþele asupra clienþilor etc. Experienþa
practicã a demonstrat cã se poate vorbi de douã categorii
de activitãþi: activitãþi principale ºi activitãþi parþiale sau
activitãþi suport. Numeroºi autori considerã cã activitãþile
de susþinere sau suport nu sunt altceva decât resurse la
dispoziþia activitãþilor principale ºi cã, fãrã acestea, ele
trebuie sã disparã. Dupã pãrerea noastrã, între activitãþile
principale ºi cele parþiale (suport, susþinere) poate exista
o relaþie de concentrare a mai multor activitãþi parþiale în
cadrul unei activitãþi principale, concentrare care poate
fi fãcutã în totalitate sau doar în parte, având la bazã
unitãþi de mãsurã diferite. Deosebirea esenþialã constã în
nivelurile diferite la care se produc decontãrile în cadrul
calculaþiei costurilor. În cele mai multe cazuri un numãr
de 3-7 stimulatori de costuri influenþeazã 80% din
volumul costurilor indirecte. Alegerea inductorilor de
cost trebuie fãcutã cu mare precauþie, deoarece alegerea
greºitã a unora dintre ei poate conduce la erori de alocare
greºitã asupra purtãtorilor de costuri ºi, în final, la costuri
inexacte, ce nu reflectã realitatea.
Dacã þinem cont de modul de derulare a activitãþilor
raportate la perioada de gestiune, putem identifica trei
tipuri de activitãþi:
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rãspunderii revine în speþã doar departamentului respectiv.
Toate bugetele sunt colectate apoi de compartimentul de
contabilitate al întreprinderii ºi supuse aprobãrii de
conducerea instituþiei respective.
4. Planificarea în timp a lucrãrilor specifice
contabilitãþii de gestiune ºi calculaþiei costurilor. Acest
aspect este strâns legat de precedentul, iar modalitatea de
vizionare privind gradul de îndeplinire a sarcinilor asumate
pe departamente se realizeazã cu ajutorul graficelor sau al
situaþiilor tabelare, ele putând îmbrãca forme diferite, în
funcþie de cerinþele conducerii întreprinderii.
5. Alegerea modului de prelucrare a informaþiilor obþinute
din contabilitatea de gestiune. Datoritã faptului cã metoda
ABC presupune un volum imens al introducerii ºi prelucrãrilor
de date, este necesarã procesarea acestora cu ajutorul unor
programe informatice performante, ce ruleazã pe platforme
dotate cu calculatoare performante. Aici intervine ºi avantajul
prelucrãrii datelor în reþea, fie ea de tip intranet sau internet.

Economie teoreticã ºi aplicatã

1. activitãþi antemergãtoare producþiei. Aici se pot
include acele activitãþi care vizeazã planificarea producþiei,
proiectarea ºi dezvoltarea produselor;
2. activitãþi suport (de asistare). Aici se pot include
activitãþi ce ocazioneazã existenþa obiectelor costurilor
(produse, lucrãri executate, servicii prestate) legate în mod
nemijlocit de contribuþia la reuºita pe ansamblu a
activitãþilor principale (de exemplu: livrarea comenzilor
clienþilor în termenul prevãzut prin contract, emiterea
facturilor pentru expedierea produselor etc.);
3. activitãþi curente. Aici se pot include toate
activitãþile logistice necesare asigurãrii continuitãþii
activitãþii pe ansamblul întreprinderii.

Operaþia reprezintã baza analizei acþiunilor
personalului angajat în realizarea acestora (de exemplu:
vizitarea saloanelor de prezentare, stabilirea de contracte
etc.). Operaþia reclamã participarea obligatorie la o
activitate. Þinând cont de optimizarea organizãrii interne
spre ce niveluri s-ar îndrepta o analizã coerentã ºi
avantajoasã pentru întreprindere? Dupã pãrerea noastrã
douã sunt nivelurile ce permit o analizã riguroasã a
informaþiilor furnizate îndreptate spre optimizarea
organizãrii interne a întreprinderii, ºi anume: nivelul
activitate ºi nivelul operaþie. În tabelul 1 este prezentat un
exemplu de articulare între niveluri diferite ale proceselor,
activitãþilor ºi operaþiilor.

Exemplu de familie de procese ºi detalierea acesteia
Tabelul 1
Familia de procese: Achiziţie
Procese: Definirea politicii de achiziţie
Activitate
Căutarea surselor de aprovizionare
Operaţii
- vizitarea saloanelor
- primirea furnizorilor
- primirea ofertelor
- etc.

Procese: Definirea condiţiilor de aprovizionare

Activitate
Referinţele asupra furnizorilor
Operaţii
- stabilirea caietului de cheltuieli
- definirea condiţiilor de achiziţie
- etc.

Activitate
Contractarea aprovizionărilor
Operaţii
- stabilirea contractelor
- definirea volumului achiziţiilor
- definirea condiţiilor de aprovizionare

Purtãtorii de costuri. Rolul acestora
în contabilitatea de gestiune ºi calculaþia
costurilor
Rezultatul material obþinut în urma desfãºurãrii
procesului de fabricaþie este concretizat în produse, lucrãri,
servicii etc. Alegând o metodã de contabilitate de gestiune
ºi calculaþie a costurilor, purtãtorii de costuri reprezintã
baza pentru care se calculeazã cu anticipaþie costurile, la
începutul perioadei de gestiune, dar ºi costurile efective,
la sfârºitul aceleiaºi perioade. În contabilitatea de gestiune
ºi calculaþia costurilor, purtãtorii de costuri îndeplinesc
douã funcþii (Cãlin, 2000, p. 73):
n
„de mãsurare ºi control al volumului de activitate
desfãºurat de întreprindere;
n
de identificare a cheltuielilor specifice ºi în anumite
condiþii de preluare a celor comune care se
colecteazã iniþial pe sectoare”.
Determinarea purtãtorilor de costuri are la bazã mai
multe criterii. Astfel, în funcþie de nomenclatorul
produselor, distingem purtãtori grupaþi pe grupe de produse
ºi loturi (serii) fiind specifice întreprinderilor din industria
textilã. În cadrul acestora se þine cont de tipul de materie
primã utilizatã, de tehnologia ºi de durata ciclului de
execuþie.
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Activitate
Definirea normelor de calitate în cazul
aprovizionărilor
Operaţii
- stabilirea caietelor de cheltuieli
- definirea specificaţiilor tehnice

În funcþie de modul de organizare ºi de tehnologia
producþiei utilizate, întreprinderile din industria textilã
detaliazã purtãtorii de costuri la nivelul fazelor de
fabricaþie. Principalele forme de organizare în vederea
executãrii confecþiilor textile sunt:
1. Forme individuale de execuþie a produselor, de la
croire ºi pânã în faza finalã de finisat.
2. Forme de grupare a unor operaþii (pe faze de execuþie)
cu întreruperi cum ar fi: pânã la proba a I; pânã la proba a
II-a ºi la gata (finisat). Aceastã formã se foloseºte la
executarea confecþiilor dupã comandã ºi mãsurã
individualã ºi în care se încadreazã diversele categorii de
calificare a executanþilor.
3. Forme de organizare pe grupe mai mici de operaþii în
care se executã produse în serie micã.
4. Forme de organizare pe faze de operaþii desfãºurate
pe locuri de muncã ce corespund executãrii produselor în
serie mare.
În desfãºurarea procesului tehnologic de execuþie se
are în vedere ca fiecare operaþie sã fie executatã într-un
timp limitat.
Comensurarea cantitativã a volumului producþiei
obþinute se realizeazã cu ajutorul unitãþilor de calculaþie,
care îmbracã douã forme: fizicã ºi convenþionalã. În industria textilã se utilizeazã ambele unitãþi de calculaþie. În

Clasificarea cheltuielilor de producþie
ºi importanþa acestora pentru organizarea
bugetãrii, contabilitãþii de gestiune ºi calculaþiei
costurilor în industria textilã
Determinarea corectã a unui cost de producþie
presupune urmãrirea corespunzãtoare a consumului
factorilor de producþie utilizaþi de o întreprindere.
Contabilitatea de gestiune este în mãsurã sã evidenþieze
aceste aspecte ºi sã le înregistreze, în timp util ºi în
totalitatea lor, furnizând astfel situaþii financiare exacte,
ce permit conducerii întreprinderii a lua decizii eficiente.
Determinarea costului de producþie are la bazã, pe de o
parte, clasificarea producþiei, iar, pe de altã parte,
clasificarea activitãþilor specifice metodei Activity-Based
Costing.
Costul de producþie este reprezentat de suma
cheltuielilor ca expresie valoricã a consumurilor factorilor
de producþie efectuate cu ocazia fabricãrii unui produs,
executãrii unei lucrãri sau prestãrii unui serviciu. Costul
de producþie este dat de suma costurilor încorporabile.
Þinând cont de aceste aspecte subliniate în definirea
costului de producþie, se impune efectuarea unei clasificãri
a cheltuielilor ce intrã în componenþa costului de producþie.
Din punctul de vedere al conþinutului economic al
cheltuielilor de producþie, deosebim în cadrul metodei
ABC douã categorii de cheltuieli: cheltuieli cu materiile
prime ºi cheltuieli cu salariile. Cheltuielile cu materiile
prime sunt reprezentate de consumul de obiecte ale muncii
(consum de materii prime ºi materiale directe). Cheltuielile
cu salariile sunt reprezentate de consumul de forþã de muncã
umanã (salarii datorate personalului ºi accesorii(2) la
salarii).

Din punctul de vedere al includerii în costul obiectului
calculaþiei, deosebim: cheltuieli directe ºi indirecte.
Cheltuielile directe reprezintã acea categorie de cheltuieli
care se poate include în mod direct în costul de producþie,
deoarece prezintã posibilitatea identificãrii directe asupra
obiectului de calculaþie (produse, lucrãri, servicii, comenzi
etc.). Cheltuielile indirecte reprezintã acea categorie de
cheltuieli care nu se includ direct în costul obiectului
calculaþiei, ci se apeleazã la o alocare corespunzãtoare
asupra purtãtorilor de costuri, folosind inductori de cost(3)
specifici. Cu alte cuvinte, ele nu se pot identifica direct pe
purtãtorii de costuri, ci se colecteazã pe activitãþi ºi apoi se
alocã asupra obiectelor de calculaþie, þinând cont de
inductorii de cost atent selecþionaþi.
În funcþie de destinaþia pe care o capãtã, cheltuielile se
împart în cheltuieli aferente proceselor întreprinderii ºi
cheltuieli aferente activitãþilor. Cheltuielile (resursele)
proceselor cuprind totalitatea resurselor identificate în
funcþie de modul de structurare pe procese a întreprinderii.
Acestea corespund, de regulã, funcþiunilor întreprinderii
precum: aprovizionare, producþie, desfacere,
comercializare, administraþie, controlul calitãþii etc.
Cheltuielile activitãþilor cuprind toate acele cheltuieli care
au fost alocate procentual dintr-un anumit proces al
întreprinderii.
În funcþie de comportamentul pe care îl au cheltuielile
proceselor în momentul alocãrii asupra activitãþilor,
distingem: cheltuieli fixe ºi cheltuieli variabile. La nivel
de proces se identificã ambele categorii de cheltuieli,
þinând cont de destinaþia primitã în momentul alocãrii din
contabilitatea financiarã în contabilitatea de gestiune.
Din punctul de vedere al vizibilitãþii momentului de
alocare a resurselor asupra obiectelor de cost cu ajutorul
inductorilor de costuri, toate cheltuielile fixe devin
variabile pe termen scurt, dacã se cerceteazã cu atenþie
cauza sau originea acestora. Variabilitatea cheltuielilor este
datã de proximitatea faþã de clienþi, de gradul de
complexitate sau perioada de derulare a acestora. Acest
tratament aplicat de metoda ABC constituie aportul cel
mai important în rezolvarea alocãrii cheltuielilor fixe
asupra obiectelor de costuri.

Note
(1)

Activitãþi provaloare – activitãþi aducãtoare de valoare.

(2)

Prin accesorii se înþeleg contribuþiile unitãþii la asigurãrile

mãsurã (de referinþã) utilizatã pentru alocarea cheltuielilor

sociale, fondul de ºomaj, fondul de sãnãtate etc.

indirecte (producþie, administraþie, desfacere).

(3)

Inductor de cost sau cost driver reprezintã unitatea de
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cadrul unitãþilor de calculaþie fizice sunt cuprinse: unitãþile
de mãsurã tehnice precum m, m2, completul, bucata,
perechea etc. În categoria unitãþilor de calculaþie
convenþionale pot fi menþionate atât forma unitãþilor de
timp (numãr ore fabricaþie, numãr ore testare, numãr ore
prelucrare, numãr ore executate, numãr ore întreþinere), cât
ºi forma referenþialã (numãr loturi lansate, numãr contacte
lunare, numãr foi centralizatoare, numãr antecalculaþii,
numãr contacte investiþii, numãr colaborãri etc.).

Economie teoreticã ºi aplicatã
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