Aplicaţia 1
Analiza activităţii economice, a resurselor, cheltuielilor şi a rezultatelor: analiza în dinamică

Nr.
crt.

Explicaţii

1.

Cifra de afaceri total
din care:
- producţie
- comerţ
-alte

2.

Cifra de afaceri, total
în care, pe categorii:⃰
(acolo unde este posibila o astfel de
delimitare)

4.

Nr. mediu de angajati, total, in care
pe categorii:
(acolo unde este posibila o astfel de
delimitare)

5.

Cheltuieli cu salarii si indemnizatii
total

6

Salariul mediu /pers/lună

7.

Productivitatea muncii
(medie anuală total personal)

8.

Active imobilizate (valori nete)
total, din care:
- necorporle
- corporale
- financiare

20….

20….

Abaterea
absoluta
(u.m.)

Indici de
evoluţie
(%)

9.

Active imobilizate corporale, totale
pentru care:
- valori brute (de inventar)
- amortizare
- valori nete
- modernizari+investiţii⃰ ⃰
din care pe categorii de active
imolizate corporale:
a) terenuri
- valori brute
- modernizari+investiţii
b) clădiri
- valori brute (de inventar)
- amortizare
- modernizari+investiţii
c) instalatii th si masini + alte
instalatii
- valori brute (de inventar)
- amortizare
- modernizari+investiţii

10.
10.1.

Starea activelor imobilizate
gradul de uzură, total, din care pe
categorii:
-

10.2.

cladiri
instalatii

gradul de modernizare/investire
total, din care pe categorii:
-

terenuri
cladiri
instalatii

11.

Randamentul utilizării activelor
imobilizate corporale, total

12.

Valoarea activelor circulante, total,
din care pe categorii:
- Stocuri
- Creante
- Disponibilitati (casa +
conturi)

13.
13. 1

Eficienta utilizarii activelor
circulante,
totale, prin:
- viteza de rotaţie
-coeficientul vitezei de rotaţie

13.2

13.3.

14.

Stocuri, prin:
-viteza de rotaţie
-coeficientul vitezei de rotaţie
Creante, prin:
-viteza de rotaţie
-coeficientul vitezei de rotaţie
Active totale (imobilizate
nete+circulante+alte elemente de
regularizare active)

15.

Cheltuieli totale, din care:
-exploatare, din care
- materii prime materiale
- energie, apa
- marfuri
- personal
- alte chelt. exploatare
-financiare

16.

Venituri totale, din care:
-exploatare
-financiare

17.

Rezultat
- exploatare
- financiar
- total
- net

18.

Eficienta cheltuielilor (Rata medie a
chelt), total, in care:
-exploatare, din care
-materii prime materiale
-energie, apa
-marfuri
-personal
-alte chelt. exploatare
-financiare

24.

Ratele rentabilităţii
- comercială 1(ROS)
- economică 1(ROA)
-financiară 1(ROE)
-financiară 2(ROE)

25.

Durata de încasare a creanţelor

26.

Durata de plată a furnizorior

⃰ pentru a obţine valori ale Cifrei de afaceri pe categorii se vor consulta Raportul administratorilor,
Raportul anual, Note explicative, ....
⃰ ⃰ valorile pentru anul anterior corespund creşterilor de imobilizări corporale înscrise în Bilanţul
aferent anului anterior, Formularul 40, disponibil la pagina web http://www.bvb.ro

