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Reduci pierderile de la \nceput de an
Indiferent de momentul la care apar pierderile, compania \n cauz` trebuie s` ia m`suri rapide de redresare. Iar dac`
business-ul este viabil, \nregistrarea pierderilor nu este nici pe departe \nceputul sfâr[itului DE ALEXANDRU ARDELEAN
ierderile nu sunt cel mai pl`cut lucru
care i se poate \ntâmpla unei companii,
indiferent c` este vorba despre pierderi
\nregistrate \n primele trimestre sau \n alt`
perioad` a anului. Impactul lor asupra activit`]ii unei companii depinde \ns` de natura
ac]ionariatului, respectiv dac` organiza]ia este
de]inut` public sau este o societate \nchis`.
Managementul unei companii care \nregistreaz` pierderi trebuie s`-[i pun` o serie de \ntreb`ri, cum sunt: ce sunt aceste pierderi [i de
unde provin? Sunt pierderi neprev`zute \n planul de afaceri? Ce a fost “altfel” fa]` de planul
de afaceri? Unde s-a produs dezechilibrul?
Sunt cheltuielile opera]ionale prea mari sau
veniturile opera]ionale prea mici? |n acest context, “matematica elementar` ne-ar spune o
solu]ie simpl`: cre[terea veniturilor [i reducerea costurilor”, spune Emilia Dragu, Partner
la TaxHouse. |n opinia sa, pierderile pot fi, \n
principal, de dou` naturi: opera]ionale [i financiare. Evident, \n cazuri excep]ionale, pot ap`rea [i pierderi din calamit`]i sau alte evenimente extraordinare, care \n general sunt asigurabile [i, implicit, impactul lor \n profitabilitatea companiei se reg`se[te trep-
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tat, prin plata primelor de asigurare. |n
cazul \n care pierderea este de natur` opera]ional`, de cele mai multe ori este necesar` o
schimbare a strategiei de afaceri. |n acest caz
\ns` nu sunt incluse afacerile cu caracter sezonier, care pot genera pierderi opera]ionale \n
primul trimestru [i profituri opera]ionale la
sfâr[itul exerci]iului financiar. Mai mult decât
atât, “dac`, de exemplu, \n primele dou` trimestre compania a fost \ntr-o perioad` de in10
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4 MODALIT~}I DE EVITARE
A PIERDERILOR DIN PRIMELE
DOU~ TRIMESTRE
G`sirea de modalit`]i de cre[tere
a veniturilor [i de reducere
a costurilor opera]ionale
Limitarea pierderilor financiare
prin hedging
Reanalizarea politicilor contabile
|mbun`t`]irea fluxurilor de trezorerie,
\n sensul cre[terii eficien]ei utiliz`rii
numerarului [i evitarea costurilor suplimentare din finan]`ri pe termen scurt

vesti]ii, toate costurile acestor investi]ii, atât
directe cât [i indirecte, ar trebui incluse \n valoarea activelor [i amortizate treptat, \ncepând
de la momentul \n care investi]ia este finalizat`
[i pus` \n func]iune”, completeaz` Emilia
Dragu, care mai precizeaz` c`, \n practic`, organiza]iile fac o serie de gre[eli care se reg`sesc \n contul de profit [i pierdere. Din aceast`
categorie fac parte neincluderea anumitor costuri \n valoarea activelor sau recunoa[terea
nedatorat` a unor poten]iale pierderi din evaluarea patrimoniului la bilan]ul intermediar,
adic` la sfår[itul primului semestru. “Alte tipuri de «gre[eli» \ntâlnite \n practic` constau
\n recunoa[terea imediat` – la momentul pl`]ii

sau al primirii facturii – a unor costuri (anumite comisioane aferente finan]`rilor ob]inute,
redeven]e, chirii), \n locul e[alon`rii lor pe
\ntreaga perioad` la care se refer`”, mai spune
Emilia Dragu.
|n situa]ia \n care pierderile au natur` financiar`, este necesar` o nou` analiz` a provenien]ei acestora, evident ]inând cont de domeniul de activitate al companiei. Astfel, pentru
exportatori [i importatori, implementarea unei
formule de asigurare \mpotriva pierderilor din
diferen]e de curs valutar este necesar`. Acest
lucru se poate face fie prin \ncheierea unor
contracte de asigurare cu societ`]i din domeniu, fie prin hedging, respectiv acoperirea
pozi]iei valutare deschise printr-un contract de
vânzare sau de cump`rare de valut` la termen.
“O companie activ` pe pia]a financiar` va
avea \n vedere asigurarea riscului de pierderi
din rate variabile de dobând`, prin contracte
swap pe rata dobânzii. Din punct de vedere fiscal, trebuie analizat gradul de \ndatorare [i capacitatea companiei de a recupera \n viitor diferen]ele de dobând` nedeductibile \n prezent,
din cauza unei dep`[iri \n exerci]iul financiar
curent al gradului de \ndatorare”, mai spune
Emilia Dragu. Cauzele care genereaz` pierderi
\n primele dou` trimestre depind de natura activit`]ii companiei, de pia]a pe care aceasta
activeaz` precum [i de conjunctura economic`. “Sezonalitatea unui business poate determina pierderi opera]ionale masive \n prima jum`tate a anului, care \ns` vor fi acoperite \n
semestrul doi. Pierderile din «ajust`ri» de natur` financiar-contabil`, cum sunt evalu`rile
sau provizioanele, apar \n mod normal la sfâr[itul exerci]iului financiar. |n principal, cauzele pentru care o companie raporteaz` pierderi
\n prima jum`tate a anului sunt generate de neconcordan]e \ntre strategia de afaceri [i situa]ia
conjunctural` a pie]ei”, spune Emilia Dragu.
Pierderile se pot recupera prin cre[teri masive
de venituri [i reduceri masive de costuri. “Conjunctural, depinde de viabilitatea business-ului
\n contextul pie]ei, premisele lui de cre[tere.
|ntr-o economie de pia]`, eficien]a [i costul de
oportunitate sunt dou` elemente care trebuie \n
permanen]` puse \n balan]` vizavi de orice
decizie de afaceri”, spune Emilia Dragu. Biz
alexandru.ardelean@bmg.ro

