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ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR
Bilanţul contabil
Poziţia financiară a întreprinderii este definită de resursele
economice pe care le controlează, de structura financiară a activelor,
datoriilor şi capitalului propriu, de lichiditatea şi solvabilitatea valorilor
economice şi de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în
care îşi desfăşoară activitatea.
Bilanţul cuprinde toate elementele de activ grupate după natură,
destinaţie şi lichiditate şi cele de pasiv, grupate după natură, provenienţă
şi exigibilitate.
Poziţia financiară reprezintă relaţia dintre activele, datoriile şi
capitalurile proprii ale întreprinderii, aşa cum sunt raportate în bilanţ.
Bilanţul economic constituie acel tip de bilanţ ce realizează o
separare strictă între elementele financiare şi elementele relevante pentru
procesul productiv sau comercial desfăşurat de întreprindere.

Bilanţul financiar
Bilanţul financiar constituie acel tip de bilanţ în care posturile sunt
ordonate în funcţie de lichiditate (pentru posturile de activ), respectiv
exigibilitate (pentru posturile de pasiv). Bilanţul financiar se bazează pe
criteriul

lichiditate-exigibilitate

şi

arată

echilibrul

financiar

al

entităţii.
Lichiditatea reprezintă capacitatea elementelor de activ de a fi
transformate în bani.

Exigibilitatea reprezintă însuşirea elementelor de

pasiv de a deveni scadente la un anumit termen.
Bilanţul financiar va avea următoarea formă:

Bilanţ financiar

Nevoi = Activ

Resurse = Pasiv

I. Activ imobilizat net (> 1an)

III. Capitalurile permanente

Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare > 1an
Clienţi cu scadenţă mai mare de un an
Creanţe cu scadenţă mai mare de un
an

II. Activ circulant (< 1an)
Stocuri
Creanţe – clienţi (< 1an)
Disponibilităţi băneşti,
Imobilizări financiare (< 1an)

Capitalul social
Rezerve
Subvenţii
Rezultat nerepartizat
Provizioane reglementate (> 1an)
Datorii pe termen mediu şi lung
(> 1an)

IV. Datorii pe termen scurt (<
1an)
Financiare
(credite
curente)
Nefinanciare,
Provizioane < 1an

bancare

Fig. 1.1 Bilanţul financiar

Bilanţul funcţional
Concepţia funcţională defineşte întreprinderea ca o entitate
economică şi financiară asigurând în raport cu dezvoltarea sa, anumite
funcţii cum ar fi:
* funcţia de

producţie (fabricarea bunurilor, şi serviciilor livrate

pieţelor situate în aval;
* funcţia de investire şi dezinvestire (achiziţionarea, crearea şi
cesiunea elementelor de activ imobilizat);
* funcţia de finanţare (stabilirea resurselor financiare necesare
dezvoltării întreprinderii).
Bilanţul funcţional oferă o imagine asupra modului de funcţionare
din punct de vedere economic a întreprinderii, evidenţiind atât utilizările
cât şi resursele corespunzătoare fiecărui ciclu, respectiv de investiţii, de
exploatare şi cel de finanţare. Practic pentru retratarea bilanţului contabil
în bilanţ funcţional este necesar să stabilim apartenenţa posturilor
bilanţiere pe unul din cele 3 cicluri: de investiţii, de exploatare, respectiv
de finanţare.

Ciclul de investiţii cuprinde achiziţionarea de active imobilizate.
Aceste imobilizări constituie active stabile (aciclice) şi sunt finanţate din
resurse stabile (aciclice).
Ciclul

de

exploatare

cuprinde

fluxurile

de

aprovizionare,

producţie şi de desfacere, atât sub formă de fluxuri fizice, cât şi financiare.
Activele circulante de exploatare (stocuri,
creanţe, clienţi, cheltuieli de exploatare constatate în avans) trebuie
finanţate din surse ciclice de exploatare (datorii furnizori şi asimilate,
venituri din exploatare constatate în avans).
Ciclul de finanţare se referă la ansamblul operaţiunilor dintre
întreprindere

şi

proprietarii

de

capitaluri

(acţionarii

şi

creditorii

întreprinderii). Fluxul de finanţare permite întreprinderii să facă faţă
decalajului dintre lichidităţile de intrare şi cele de ieşire, provocat de ciclul
de exploatare.
BILANT FUNCTIONAL
Activ
I. Active stabile (aciclice) AS
II. Active ciclice (temporare)
AC
Active ciclice aferente exploatării
(ACE)
Active ciclice din afara exploatării
(ACAE)
Trezorerie de activ (TA)

Pasiv
I. Surse stabile (aciclice) SS
II. Surse ciclice (temporare)
SC
Surse ciclice de exploatare (SCE)
Surse ciclice din afara exploatării
(SCAE)
Trezorerie de pasiv (TP)

Fig. 1.2 Bilanţul funcţional
Analiza structurii patrimoniale

urmăreşte

analiza

ponderii

diferitelor elemente patrimoniale. Metoda de analiză este metoda ratelor.
Ratele

de

structură

permit

„normalizarea”

„situaţiei

patrimoniului”, aceasta ajutând la o comparaţie facilă între întreprinderi de
dimensiuni diferite, precum şi la observarea rapidă a unor modificări
structurale în cadrul unei întreprinderi de-a lungul timpului.

Analiza structurii activului
Ratele de structură ale activului reflectă apartenenţa sectorială a
întreprinderii şi depind de natura activităţii acesteia.
Principalele rate ale structurii activului sunt:
A) Rata activelor imobilizate (Rai): =

Active imobilizate
x100
Activ total

Această rată măsoară importanţa relativă a activelor pe termen lung
în totalul activelor întreprinderii. Acest indicator permite aprecierea
flexibilităţii financiare a firmei în măsura în care evidenţiază componenţa
de capital investit în active fixe.
Dacă ţinem cont de structura imobilizărilor avem următoarele rate:

a1 ) Rata imobilizărilor necorporale (Rin) =

Imobilizari necorporale
x100
Total activ

Activele necorporale (intangibile) cuprind brevete, licenţe, mărci,
fond comercial.
În România valoarea acestor active este redusă, spre deosebire de SUA,
unde acestea pot ajunge până la 50% din valoarea totală a activelor.

a 2 ) rata imobilizărilor corporale (Ric):
Ric =

Aic
x100
At

Aic – imobilizări corporale;
At – activul total.
Nivelul indicatorului este influenţat semnificativ de politica de amortizare,
politica de investiţii sau alegerea contabilă între cost istoric şi valoare
justă pentru imobilizări corporale.
a3 ) – rata imobilizărilor financiare (Rif):
Rif =

Aif
x100
At

Aif – imobilizări financiare.
B) Rata activelor circulante (Rac):

Ac
x100
At

Rac =

Ac – activele circulante.
Rata activelor circulante arată ponderea pe care o deţin utilizările
cu caracter ciclic în total patrimoniu, depinde mult de specificul activităţii
firmei, iar nivelul minim este de cel puţin 40% din totalul activelor.
Ca rate complementare avem:
B1) rata stocurilor (Rs):
Rs =

S
x100
At

S – valoarea stocurilor.
B2) rata creanţelor comerciale (Rcr):
Rcr =

Cr
x100
At

Cr – nivelul creanţelor.
B3) rata disponibilităţilor băneşti şi a plasamentelor (Rdp):
Rdp =

Disponibilitati banesti + Titluri de plasament
⋅ 100
Total activ

Analiza structurii surselor de finanţare
Analiza ratelor de structură a bilanţului permite studiul
structurii financiare a întreprinderii prin examinarea modului în care sunt
repartizate sursele de finanţare a activelor între capitaluri proprii şi
aporturile externe, de unde rezultă autonomia (independenţa) financiară a
întreprinderii.
Pasiv = Capitaluri proprii + Datorii totale
Datoriile totale cuprind atât datoriile pe termen lung (peste 1
an), cât şi datoriile pe termen scurt (sub 1 an).
În accepţiunea bilanţului financiar (numit şi patrimonial), suma
dintre capitalurile proprii şi datoriile pe termen lung constituie capitalul
permanent, care se reflectă în pasivul bilanţului:

Pasiv = Capital permanent + Datorii pe termen scurt
Principalele rate de structură ale surselor de finanţare sunt:
a) Rata stabilităţii financiare (Rsf):

Rsf =

Capital permanent
x100
Total pasiv

b) Rata autonomiei globale (Rag):
Rag =

Capital propriu
x100
Total pasiv

c) Rata datoriilor pe termen scurt (Rdts):
Rdts =

Datorii curente
x100
Total pasiv

d) Rata datoriilor totale (Rdt):
Rdt =

Datorii totale
x100
Pasiv total

ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE ÎN
MANAGEMENTUL SITUATIILOR FINANCIARE
Integrată in activitatea

de

conducere, analiza

activităţii de

producţie si comercializare constituie un instrument important atât pentru
evidenţierea rezultatelor pozitive in vederea generalizării lor, cât şi pentru
găsirea unor noi modalităţi de punere in valoare a rezervelor interne
nemobilizate.
Ca atare la nivelul intreprinderii, pe lânga analiza de ansamblu a
activităţii, compartimentele de specialitate, precum şi subdiviziunile
organizatorice trebuie să efectueze analize operative care să se finalizeze
prin formularea de concluzii utile ale conducerii, în vederea adoptării celor
mai bune decizii .
In

consecinţă

sarcina

analizei

activităţii

de

producţie

si

comercializare constă în cunoaşterea modului de îndeplinire a indicatorilor
cantitativi si calitativi ai producţiei si realizării ei,

evidenţierea cauzelor

care au determinat existenţa unor abateri faţă de parametri normali,

precum şi indentificarea de noi rezerve interne pentru sporirea volumului
producţiei şi îmbunătăţirea necontenită a calităţii acesteia.
În acest context problematica, si analiza activităţii de producţie şi
comercializare pot fi structurate astfel:
Conţinutul indicatorilor ai rezultatelor activităţii economice ;
Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie si comercializare
pe baza indicatorilor valorici ;
Analiza dinamicii producţiei industriale pe baza indicatorilor valorici ;
Analiza raportului static si dinamic dintre indicatorii valorici :
-analiza cifrei de afaceri
-analiza valorii adaugate
Analiza indeplinirii planului producţiei fizice pe total si sortimente si
analiza structuri producţiei ;
Analiza calităţii productiei ;
Analiza ritmicităţii producţiei si livrării .
Conţinutul

principalilor

indicatori

ai

rezultatelor

activităţii

economice
În decursul unei perioade de timp o firma desfasoara o serie de
activitati :
- produce bunuri şi/sau prestează servicii ;
- cumpără de la alte firme bunuri nedurabile şi servicii care sunt
folosite (consumate ) în procesul de producţie sau modifică stocurile de
astfel de bunuri;
- cumpără mijloace de producţie durabile (clădiri şi utilaje) care
măresc valoarea patrimoniului;
- îşi diminueaza stocurile;
- plăteşte salarii, imozite, dobânzi;
- vinde produse obţinute din producţia proprie a perioadei
curente sau din stocurile existente sau îşi măresc stocurile de produse din
producţia curenta etc.

Pentru

caracterizarea

rezultatelor

activităţii

economice

se

utilizează un sistem de indicatori de rezultate care cuprinde atât indicatori
ai producţiei fizice cât si indicatori valorici.

Indicatori fizici pentru măsurarea rezultatelor
A) Producţia industrială
În vederea clasificării bunurilor şi serviciilor şi, deci activităţile din
care provin se au în vedere trei criterii de bază: natura bunurilor produse
şi a serviciilor prestate; modul de folosire a bunurilor şi serviciilor; materia
primă utilizată, procesele tehnologice, modul de organizare a activităţii .
Producţia industrială este rezultatul util şi direct al agenţilor
economici cu activitate industrială, fiind caracterizată prin :
este rezultatul activităţii directe, nefiind luate în considerare
rezultatele indirecte, cum

sunt materialele refolosibile, resturile de

materii prime;
este rezultatul activităţii utile, nefiind astfel incluse rebuturile ;
este rezultatul activităţii proprii a agenţilor economici, deci nu se
vor include bunurile achizitionate din afara unităţii şi livrate ca atare, făra
nici o prelucrare ;
este rezultatul activităţii industriale, deci nu se vor include
rezultatele din alte activităţi (agricole, de comerţ, construcţii etc.)
desfăşurate ca extraprofil.
După

gradul

de

finisare

elementele

incluse

în

producţia

industrială sunt:
produsele finite (PF) reprezentând acele produse a caror prelucrare
a fost terminată in unitatea respectivă şi sunt destinate livrării la alţi
agenţi economici sau consumate în sectorul de investiţii sau în cele
neindustriale din respectiva unitate.
-

semifabricatele (S) reprezintă produse obţinute din producţia

proprie, care au parcurs unul sau mai multe stadii de prelucrare şi care fie

trec la următoarele faze tehnologice pentru terminarea prelucrării în
vederea obţinerii unui produs finit, fie sunt livrate ca atare la alţi agenţi
economici.
-

producţia neterminată (N) reprezintă un element intermediar între

materia primă şi produsul finit reprezentând producţia al cărei proces de
execuţie, finisaj sau montaj, nu a fost terminat, procesul tehnologic fiind
în curs de derulare. Valoarea producţiei neterminate se include în volumul
rezultatelor activităţii economice al unei perioade de sold, deci ca diferenţă
între volumul stocului de producţie neterminată la sfarşitul perioadei N2 şi
cel de la începutul perioadei N1, evaluarea fiind efectuată la nivelul
costurilor de producţie.
-

lucrările (serviciile) industriale (LI) includ activităti prestate pentru

alţi agenţi economici, dar şi pentru sectoare neindustriale din propria
unitate, ori pentru investiţii, lucrări care au drept scop: restabilirea valorii
de utilizare a unor produse ori ridicarea performanţelor calitative a unor
produse existente prin operaţii de finisare, vopsire etc
B) Productia fizica industriala ( PFZ )
Acest indicator măsoara rezultatele obţinute în procesul de
producţie sub expresie fizico-materială ”naturală” exprimând cantităţile
diferitelor bunuri materiale si nemateriale (produse finite. semifabricate,
servicii si lucrări industriale), realizate de un agent economic într-o
anumită perioadă de timp.
Producţia

fizică

industrială

este

un

”indicator

vectorial”

componentele sale interpretându-se şi judecându-se distinct după specific
si destinaţie, acestea neputând fi totalizate sau agregate.
Exprimarea
principalele

fizică

a

rezultatelor

particularităţi

si

caracteristici

activităţii
ale

este

diferitelor

legată

de

valori

de

intrebuinţare fiind efectuate:
*

în unităţi naturale (fizice): de lungime, suprafaţă, greutate,

capacitate, număr de exemplare, concentraţie etc.;

* în unităţi natural - convenţionale prin transformarea în produse
echivalente (exemplu: carbunele, în carbune de o anumită putere calorică,
în tractoare convenţionale de o anumită putere etc.);
*

în unităţi de muncă;

Dintre

avantajele

şi

funcţile

indicatorilor

fizici,

în

procesul

managerial se pot enumera:
* prin formă de exprimare, permit identificarea si urmărirea
comenzilor şi contractelor;
oferă posibilitatea efectuării de corelaţii cu alţi indicatori ai activităţii
economice cum sunt de exemlu, consumul de materii prime, materiale,
energie, timp de muncă, fond de salarii;
* permit calculul randamentului folosirii factorilor de producţie
(productivitate naturală, consumul unitar de capital fix şi circulant etc.)
* dau posibilitatea corelării cu

indicatorii financiari ai activităţii

economice cum sunt costurile, profitul etc.;
* stau la baza calculării indicelui volumului fizic al producţiei pe
grupe de produse;
permit elaborarea de indicatori utili în comparaţii interne si internaţionale
(exemplu: producţia de energie electrică pe cap de locuitor);
Un astfel de indicator prezintă si o serie de limite printre care:
*

nu cuprinde volumul total al activităţii desfăşurate de un agent

economic, neincluzând de exemplu, soldul producţie neterminate care la
unităţile cu ciclul lung de fabricaţie poate înregistra valori însemnate;
* nu diferenţiaza rezultatele în funcţie de performanţele calitative ale
produselor;
* nu oferă posibilitatea caracterizării sintetice a rezultatelor nici la
nivelul agenţilor economici şi cu atât mai mult la nivelurile superioare de
agregare.
Indicatori valorici pentru cuantificarea volumului activităţii
A)

Valoarea productiei fizice industriale ( Q )

Acest

indicator

reprezintă

suma

tuturor

produselor

finite,

a

semifabricatelor, şi a serviciilor (lucrărilor) cu caracter industrial realizate
în decursul unei perioade de timp şi livrate în afară sau consumate intern
în sectoarele neindustriale ale unităţii.
Indicatorul prezintă avantaje legate de faptul că exprima întregul
volum al producţiei fizice indiferent de unitatea naturală de exprimare,
elimină influenţele exercitate de eventuala schimbare a destinaţiei unor
produse (ex: consum intern sau livrare in afară, ori de schimbarea
structurilor organizatorice, respectiv de nivelul specializării si coperarii în
producţie) .
Totuşi,

indicatorul

nu

poate

surprinde

modificările

soldului

producţiei neterminate, deci nu are putere de relevanţă la agenţii
economici cu producţie complexă şi ciclu de fabricaţie lung.
B) Cifra de afaceri ( CA )
Acest indicator reprezintă volumul total

al afacerilor unei firme,

evaluate la preţurile pieţei. Include deci valoarea

afacerilor realizate de

către agentul economic cu terţii, prin exercitarea curentă a obiectului de
activitate.
Indicatorul se calculează prin însumarea veniturilor realizate din
livrările de bunuri; executarea de lucrări şi prestarea de servicii precum şi
a altor venituri din exploatare într-o perioadă determinată .
Cifra de afaceri cuprinde:
- venituri din activitatea de bază
- venituri din alte activităţi
- venituri din activităţi industriale şi comerciale
- venituri din prestaţiile de servicii.
Cifra

de

afaceri

evidenţiaza

performanţa

comercială

a

intreprinderii, respectiv capacitatea sa de vânzare.
Dar, cifra de afaceri
aprecierea

dimensiunii

unei

nu este un indiciu pertinent
intreprinderi

(cu

instalaţii

pentru

reduse,

o

intreprindere poate realiza o cifră de afaceri mare dacă utilizează în
proporţii

semnificative,

subansamble

de

la

terţi

pentru

realizarea

producţiei sale, sau foloseşte materii prime cu valoare ridicată).
Ignorând

anumite

aspecte

esenţiale

pentru

activitatea

intreprinderii, cum sunt decalajele între momentul fabricării şi cel al
facturării antrenând variaţia stocurilor ca şi producţia imobilizată care
uneori pot înregistra valori semnificative, cifra de afaceri poate să
genereze o imagine deformată asupra activităţii intreprinderii.

C) Producţia marfă (Veniturile totale din activitatea de bază) Qf
Exprimă valoric rezultatele finale (produse finite, semifabricate,
lucrări industriale) livrate sau destinate livrării către alte unităţi, la export
sau către fondul pieţei ori folosite în sectoarele neindustriale ale
intreprinderii.
În producţia marfă se includ:
-

valoarea

produselor finite realizate în intreprindere indiferent de

destinaţia ulterioară a acestora;
-

valoarea semifabricatelor din producţia proprie livrate sau destinate
livrării;

-

valoarea lucrărilor (serviciilor) cu caracter industrial, executate pentru
terţi sau pentru sectoarele neindustriale ale intreprinderii;

-

valoarea obiectivelor de plan tehnic, terminate şi valorificate în cursul
lunii;

-

valoarea prelucrării materiilor prime şi a materialelor clienţilor.

Producţia exerciţiului ( Qe )
Acest indicator dimensionează întreaga activitate a firmei care
cuprinde:
- valoarea producţiei vândute;

- creşterea sau descreşterea producţiei stocate, în care se
includ stocurile de produse finite, semifabricate;
- producţia imobilizată, respectiv, imobilizările corporale şi
necorporale realizate în regie proprie;
- Producţia exerciţiului este un indicator inevitabil, dar ambiguu,
întrucât este constituit din elemente eterogene - unele sunt evaluate la
preţ de vânzare (producţia vândută) iar altele, la cost de producţie
(producţia stocată şi producţia imobilizată). În plus nivelul rezultatelor se
poate modifica în funcţie de metoda folosită pentru evaluarea stocurilor.
Valoarea adaugată (Qa)
Acest indicator exprimă măsura bogăţiei realizate de activitatea
firmei, ea dimensionând capacitatea intreprinderii de a produce avere. El
exprimă creşterea de valoare rezultată din utilizarea forţelor de producţie,
în deosebi a forţei de muncă a capitalului, peste valoarea bunurilor şi
serviciilor provenind de la terţi, în cadrul activităţii curente a intreprinderii.
Ca indicator valoric prezintă importanţă în primul rând, ca
instrument de apreciere a performanţelor economico – financiare ale
firmei, iar în al doilea rând de realizarea a obiectivelor fiscalităţii.
Valoarea adaugată se poate determina de regulă ca diferenţa
dintre valoarea producţiei exerciţiului (Qe) şi consumurile intermediare
(totalul consumurilor de bunuri şi servicii furnizate de terţi).
Acest indicator curprinde următoarele elemete:
- totalul cheltuielilor cu personalul salariat (cheltuieli cu salariile,
contribuţii asupra salariilor, cheltuieli cu protecţia socială) ;
- amortizarea ;
- alte elemente de natura valorii adăugate ;
- rezultatul exploatării.
În fapt, valoarea adăugată reprezintă sursa de acumulări băneşti
pe care intreprinderea o poate utiliza pentru remunerarea participanţilor

direcţi şi indirecţi la activitatea economică a sa: salariaţi, stat, creditori,
acţionari, intreprindere.
Curent utilizată în practica financiară valoarea

adăugată prezintă

interes pentru că:
-

realizează
agregarea

legatura

între

valorilor

nivelul

micro

adăugate

ale

şi

macroeconomic.

intreprinderilor

la

Prin
nivel

macroeconomic se obţine Produsul Intern Brut.
-

reprezintă

un

criteriu

pentru

aprecierea

aportului

specific

al

intreprinderii.
-

valoarea adăugată este un indicator mai relevant decât restul

indicatorilor.
-

numai valoarea adăugată este indicatorul care măsoară aportul

specific al intreprinderii la realizarea producţiei sale;
-

este criteriul de apreciere a creşterii intreprinderii. Numai rata privind

creşterea

valorii

adăugate

permite

evaluarea

creşterii

reale

a

intreprinderii.
Eficienţa

informaţiilor

furnizate

de

valoarea

adăugată

se

fundamentează pe o interpretare prudentă a indicatorului. De pildă
creşterea valorii adăugate nu este neaparat un semn de prosperitate
pentru intreprindere în măsura în care această creştere poate fi însoţită de
o scădere bruscă a performanţelor comerciale şi de o înrăutăţire a
trezoreriei.

Analiza

situaţiei

generale

a

activităţii

de

producţie

şi

comercializare, pe baza indicatorilor valorici
Prin conţinutul lor fiecare indicator îndeplineşte anumite funcţii,
fiind utilizat în raport de scopul urmărit, ca indicator directivă sau
operaţional de calcul şi analiză.

În vederea analizei indicatorilor valorici ai producţiei industriale,
este necesară pe lângă cunoaşterea conţinutului acestora şi a legaturilor
dintre ei.

Analiza dinamicii pe baza indicatorilor valorici
Pornind de la general spre particular, analiza dinamicii producţiei
industriale are menirea de a reliefa obiectivele stabilite prin plan de către
intreprindere în raport de realizările perioadei anterioare, gradul de
realizare a acestora, precum şi cauzele care au determinat eventualele
abateri faţă de evoluţia considerată a fi normală.
Analiza situaţiei concrete dintr-o intreprindere se realizează în
raport cu corelaţiile normale care trebuie să existe între indicatorii valorici.
Astfel dacă, din punct de vedere strict teoretic se admite egalitatea:
ICA=IQf=IQe=IQa
Unde :
ICA=Indicele de realizare a cifrei de afaceri
IQf=Indicele de realizare a producţiei marfă
IQe=Indicele de realizare a producţiei exerciţiului
IQa=Indicele de realizare a valorii adăugate
Înseamnă că, faţă de baza de raportare, se menţin aceleaşi
proporţionalităţi între elementele care diferenţiază indicatorii respectivi.
Acest fapt nu poate fi întâlnit în activitatea unei firme şi nici nu
este de dorit, deoarece de la o perioadă la alta, pe lângă schimburile
cantitative, trebuie să intervină şi schimbări de ordin calitativ.
Se consideră ca situaţii normale următoarele:
ICA ≥ IQf

–

în

cazul

egalităţii

înseamnă că

se

imobilizărilor de stocuri, ori tendinţa fiind de reducere;

menţine

proporţia

IQf > IQe

- inegalitatea înseamnă reducerea stocurilor de producţie

neterminată şi a consumului intern dar până la limita la care se asigură o
desfăşurare normală a procesului de producţie;
IQa > IQe - inegalitatea marchează reducerea ponderii cheltuielilor cu

materiale şi serviciile prestate de terţi în implicaţii directe asupra costurilor
şi profitul intreprinderii.
O asemenea situaţie se apreciază favorabil, cu condiţia ca reducerea
ponderii cheltuielilor cu materialele şi serviciile prestate de terţi să nu fie
în detrimentul calităţii produselor, respectiv a serviciilor.

