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Prefa܊ă
Lucrarea de fa܊ă se adresează studen܊ilor de la forma de învă܊ământ la
distan܊ă ܈i reprezintă o sinteză a principalelor aspecte care vin în sprijinul celor
preocupaĠi de implementarea contabilităĠii de gestiune în activitatea
întreprinderii, cât úi a celor care doresc să profeseze în acest domeniu.
Structura lucrării se axează pe următoarele aspecte definitorii:
elementele fundamentale ale contabilităĠii de gestiune, determinarea costului de
producĠie sau de prelucrare a stocurilor în concepĠia metodelor clasice de
calculaĠie, a metodei costurilor standard sau normată, variabilitatea
cheltuielilor, incidenĠa variaĠiei activităĠii asupra costurilor, rezultatelor úi
stocurilor.
Pornind de la elementele fundamentale ale contabilităĠii de gestiune,
prin informaĠiile de actualitate pe care le oferă, lucrarea va ghida studenĠii spre
identificarea metodelor de calculaĠie ce permit stabilirea costului de producĠie
úi a profitului pe produs, lucrare, serviciu.
Succesiunea capitolelor urmează o organizare logică, pornindu-se de la
o prezentare a ceea ce înseamnă contabilitatea de gestiune, urmărindu-se
introducerea graduală a principalelor noĠiuni teoretice úi practice necesare a fi
asimilate de către studenĠi. Se continuă cu o prezentare a modului de
determinare a costului de producĠie úi înregistrarea acestuia, astfel încât cititorii
să înĠeleagă mecanismele de determinare a costurilor producĠiei realizate.
Ulterior, se analizează succesiv, în mod detaliat, fiecare din metodele de
calculaĠie utilizate de agentul economic în raport de specificul activităĠii. În
acest mod, cursanĠii vor dobândi atât o imagine de ansamblu asupra
contabilităĠii de gestiune, cât úi cunoútinĠele úi competenĠele necesare
aprofundării acesteia.

Autorii
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Capitolul I
ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE
CONTABILITĂğII DE GESTIUNE
1.1. DefiniĠia úi obiectivele contabilităĠii de gestiune

Pornind de la
concepĠia sistemului contabil

concepĠia monistă, conform căreia sistemul contabil
este integrat într-o singură contabilitate úi a cărei informaĠie
este destinată atât utilizatorilor interni cât úi celor externi ;
concepĠia dualistă, conform căreia sistemul contabil este
delimitat în două componente : contabilitatea financiară sau
generală, bază a tuturor construcĠiilor contabile úi al cărui obiect îl
constituie înregistrarea, clasată úi regrupată, a informaĠiilor relative
la miúcările de valori generate de activitatea întreprinderii, iar, pe de
altă parte, contabilitatea de gestiune, care se sprijină pe
contabilitatea financiară úi al cărei obiect îl constituie urmărirea
“gestiunii întreprinderii” prin intermediul unui indicator
reprezentativ, úi anume “costul producĠiei”.

ReĠinem :

Importan܊ă

Importan܊a, func܊iile ܈i rolul contabilită܊ii de gestiune

Contabilitatea de gestiune, în calitate de imagine contabilă a
funcĠionării întreprinderilor úi organizaĠiilor, descrie modul în
care sunt utilizate resursele, care este efectul utilizării
acestora úi oferă un model economic care îi ajută pe
manageri.

Contabilitea de gestiune, în calitate de imagine contabilă
a funcĠionării întreprinderilor úi organizaĠiilor, descrie
modul în care sunt utilizate resursele, care este efectul
utilizării acestora úi oferă un model economic care îi
ajută pe manageri.
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x
x
x
FuncĠiile
contabilităĠii
de gestiune

x
x
x
x
x
x

determinarea preĠului normal al bunurilor
vândute de întreprindere ;
fixarea limitelor de reducere a preĠurilor ;
determinarea produselor profitabile úi a celor
care creează deficit ;
controlul stocurilor ;
definirea valorii stocurilor;
testarea eficienĠei diferitelor procese ;
testarea eficienĠei diferitelor departamente ;
detectarea pierderilor, risipei úi furturilor ;
separarea costului sub-activităĠii de costul
productiv;

Rolul contabilită܊ii de gestiune :
Întreprinderea trebuie să-úi analizeze costurile deoarece un cost este
un consum de resurse, să înĠeleagă úi să-úi optimizeze rezultatul. Dacă
regrupăm cele zece funcĠii enunĠate mai sus, putem estima că această analiză
este necesară pentru:
¾ stabilirea preĠurilor. Dar, după cum se observă, piaĠa lasă adesea puĠină
libertate din acest punct de vedere úi singura preocupare a producătorilor
este aceea de a reuúi să obĠină costul produselor úi serviciilor vândute sub
preĠul său de vânzare : prioritatea este aceea de a înĠelege cum se
formează costurile úi care este influenĠa asupra lor decât de a cunoaúte
care sunt repercursiunile asupra clientului ;
¾ evaluarea stocurilor care influenĠează calculul rezultatului contabil.
Evaluarea este o consecinĠă a existenĠei consumurilor perioadei úi , în
contrapartidă, a noilor valori obĠinute, vândute sau nu, care alcătuiesc
stocurile de produse, cu atât mai mult cu cât unele dintre acestea sunt
utilizate în folosul propriu (de exemplu, producĠia de imobilizări). Or,
regula generală (a se vedea IAS 2) este aceea că stocurile se evaluează la
costul lor úi care trebuie identificat ;
¾ măsurarea performanĠei produselor, proceselor úi entităĠilor pentru
informarea celor care girează întreprinderea . Acest aspect se instituie ca
un obiectiv major al contabilităĠii de gestiune din zilele noastre ;
¾ sprijinirea controlului intern , în sensul clasic de urmărire a resurselor úi
de respectare a instrucĠiunilor date, deoarece resursele sunt supuse fraudei
úi risipei .
Din cele prezentate putem desprinde următoarele defini܊ii date
contabilită܊ii de gestiune :
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Contabilitatea de gestiune este un sistem de
informare contabilă care vizează sprijinirea
managerilor úi influenĠarea comportamentelor în
vederea modelării relaĠiilor dintre resursele
alocate úi consumate úi finalităĠile care urmează

DefiniĠia
contabilităĠii de
gestiune

Contabilitatea de gestiune este un sistem prin care se
calculează úi analizează valoarea fluxurilor interne în
întreprindere. Ea trebuie să fie adaptată activităĠii,
structurii funcĠionale a întreprinderii úi cerinĠelor
decidenĠilor faĠă de evoluĠiile mediului economic úi
h l i
În contextul definiĠiei date putem contura următoarele úase
obiective ale contabilităĠii de gestiune :
de a calcula costurile pertinente ale diferitelor funcĠii, activităĠi
sau procese asumate de către întreprindere în contextul
structurii organizatorice pentru o mai bună stăpânire a acestora ;
de a determina bazele de evaluare a anumitor elemente de
bilanĠ ale întreprinderii (stocuri, producĠie imobilizată) ;
de a explica cauzele costurilor, rezultatelor produselor,
lucrărilor úi serviciilor pentru a le compara preĠurile de vânzare
corespondente ;
de a studia comportamentul cheltuielilor în raport cu nivelul de
activitate al întreprinderii ;
de a stabili previziunea cheltuielilor úi veniturilor curente ;
de a interpreta diferenĠele dintre elementele previzionate úi cele
constatate.

INTREBĂRI
1.
2.
3.
4.
5.

Care este rolul contabilităĠii de gestiune ?
Care sunt cele zece funcĠii ale contabilităĠii de gestiune ?
Pentru ce întreprinderea trebuie să-úi analizeze costurile ?
Cum poate fi definită contabilitatea de gestiune ?
Care sunt cele úase obiective ale contabilităĠii de gestiune ?
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1.2. Conceptul de costuri úi rolul lor în luarea deciziilor
Costul este o categorie economică universal acceptată úi are la
origine verbul latin “constare”, care înseamnă a stabili, a fixa ceva, verb din
care s-a desprins noĠiunea de “costa” pentru a exprima “cât s-a consumat sau
s-a plătit” pentru un lucru sau un obiect. Ulterior, de la această noĠiune s-a
ajuns la noĠiunea de cost, al cărui conĠinut este legat de un consum de valori
care l-a ocazionat úi care, pentru a putea fi reflectat, trebuie să aibă la bază
expresie valorică.
Consumurile de valori fiind efectuate în scopul obĠinerii unui produs,
unei lucrări sau prestării unui serviciu conduc la efectuarea unei calculaĠii
pentru a fi posibilă însumarea lor, iar rezultatul obĠinut constituie un indicator
sintetic cunoscut sub denumirea de “cost de producĠie”.
Din punct de vedere practic, consumurile de valori, în majoritatea
întreprinderilor, nu se efectuează pentru obĠinerea unei singure unităĠi de
produs, lucrări sau serviciu, ci pentru o cantitate determinată, în funcĠie de
specificul procesului tehnologic úi modului de organizare a procesului de
producĠie. În acest context, costul unitar al produsului constituie un indicator
determinat pe baza unui calcul matematic, ca raport între expresia valorică a
consumurilor de valori (cheltuielile) pe care le efectuează o întreprindere cu
obĠinerea úi desfacerea producĠiei sale, pe o anumită perioadă de gestiune úi
cantitatea de produse, de lucrări sau servicii.
ReĠinem următoarele definiĠii ale costului de producĠie
Teoria
economică
acea parte a
preĠului de
vânzare a unui
bun economic
care
compensează
cheltuielile
suportate de
unităĠile
economice
pentru
producerea úi
vânzarea acelui
bun

Contabilitatea de
gestiune clasică
expresia valorică a
consumurilor de
muncă vie úi
materializată,
efectuate în scopul
obĠinerii unui
produs, unei lucrări
sau unui serviciu la
un moment dat,
consumuri care
îmbracă forma
cheltuielilor de
producĠie úi de
desfacere suportate
de întreprinzători

IAS 2 „Stocuri”

OMFP 1826/2003

Costul stocurilor
cuprinde toate
costurile aferente
achiziĠiei úi
prelucrării,
precum úi alte
costuri suportate
pentru a aduce
stocurile în
forma úi în locul
în care se găsesc
în prezent

Costul de producĠie sau
de prelucrare al
stocurilor, precum úi
costul de producĠie al
imobilizărilor cuprinde
cheltuielile directe
aferente producĠiei, úi
anume: materiale directe,
energie consumată în
scopuri tehnologice,
manoperă directă úi alte
cheltuieli directe de
producĠie, precum úi cota
cheltuielilor indirecte de
producĠie alocată în mod
raĠional ca fiind legată
de fabricaĠia acestora

Rezultă următoarele tipuri de costuri :
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În faza de aprovizionare
Costul de achiziĠie

În faza de producĠie
Costul de producĠie

este format din preĠul de
cumpărare al stocurilor
materiale sau mărfurilor,
la care se pot adăuga
taxele de import úi orice
alte cheltuieli necesare
pentru a aduce stocurile în
forma úi la locul final
pentru a fi disponibile
derulării activităĠii

este expresia valorică a
ceea ce îl costă pe
producător
pentru
obĠinerea unui produs, a
unei lucrări sau unui
serviciu, cost format din
preĠul de cumpărare al
stocurilor consumate úi
altor costuri adăugate de
întreprindere în procesul
de producĠie
diferenĠa dintre preĠul de
vânzare úi costul de
producĠie
reprezintă
marja asupra costului de
producĠie

Utilitatea unui astfel de
cost este evidentă : pe de o
parte, el devine parte
componentă a costului de
producĠie,
în
limita
consumurilor efectuate, pe
de altă parte este un
instrument de analiză úi
decizie deoarece se poate
determina o marjă pe
costul de achiziĠie

În faza de distribuĠie
Costul
de
distribuĠie
nu este un cost
propriu-zis, el reprezintă totalitatea cheltuielilor de desfacere.
DefiniĠia sa poate fi
deci concepută, ca úi
costurile precedente,
prin
referire
la
costurile
angajate
pentru vânzarea producĠiei realizate.

Costul complet reprezintă efortul depus de producător
pentru obĠinerea úi vânzarea unui produs, lucrare sau serviciu úi
este format din costul de producĠie, cheltuielile generale de
administraĠie úi costul de distribuĠie.

Fiecare tip de cost, enunĠat mai sus, se caracterizează prin trei
elemente, independente unele de altele, care pot fi prezentate schematizat după
cum urmează :
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Câmp de
aplicare

-

Calculul costurilor trebuie să se adapteze
organizării întreprinderii úi activităĠii sale :
Cost pe funcĠii economice (aprovizionare, producĠie,
distribuĠie)
Cost pe mijloace de exploatare (magazin, uzină ...)
Cost pe activitate de exploatare (ansamblul
activităĠilor, familii de produse...)
Cost pe responsabilităĠi (direcĠie, úef de serviciu, úef
de atelier ...)
Regrupează ansamblul cheltuielilor care
privesc fiecare produs sau obiect de calcul al
costului ; ele permit calculul unui rezultat pe
produs comparând preĠul de vânzare cu
costul complet

Costuri
complete
ConĠinut

Nu comportă decât o parte a cheltuielilor
selectate după anumite criterii (costuri
variabile, costuri directe, costuri specifice ) úi
permit determinarea marjelor

Costuri
parĠiale
x
Momentul
calculului

-

x

costuri constatate (reale sau istorice)
determinate după realizarea producĠiei
costuri
antecalculate
(standard
sau
previzionate) determinate anterior începerii
producĠiei

Dacă avem în vedere rolul costurilor în luarea deciziilor, costurile în
raport de conĠinutul lor pot fi delimitate astfel :
x Costurile complete : - costuri complete tradiĠionale (fără ajustări sau
adăugări) ; costuri complete economice (cu ajustări sau adăugări pentru
o mai bună analiză economică)
x Costurile parĠiale : costuri variabile (prin luarea în considerare numai a
cheltuielilor care variază în raport cu producĠia sau cu vânzarea úi
excluderea cheltuielilor fixe) ; costuri directe (prin luarea în considerare
a cheltuielilor variabile úi a celor fixe proprii produselor, calculate
direct)
ReĠinem : utilizarea informaĠiilor legate de costurile activităĠii
facilitează luarea unor decizii în legătură cu volumul úi structura activităĠii în
vederea creúterii profitului (menĠinerea în fabricaĠie a unor produse, renunĠarea
la fabricarea altora sau introducerea în fabricaĠie a noi produse). InformaĠiile cu
privire la nivelul, structura úi evoluĠia costurilor prezintă un rol deosebit în
privinĠa adoptării deciziilor în scopul creúterii eficienĠei activităĠii desfăúurate
úi, totodată, prezintă importanĠă pentru controlul activităĠii interne a
întreprinderii.
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INTREBĂRI ùI APLICAğII
1. Cum poate fi definit costul de producĠie având în vedere opticile
enunĠate?
2. Ce categorii de costuri pot fi determinate conform IAS 2 úi OMFP
1826/2003 ?
3. Care sunt elementele caracteristice costurilor ?
4. DispuneĠi de următoarele informaĠii referitoare la o societate:
InformaĠii
01.01.
31.12
Stoc materii prime
328
366
Stoc de producĠie în curs de execuĠie
362
354
Stoc de produse finite
146
150
În timpul perioadei au fost utilizate în producĠie materii prime în
valoare de 1.732 u.m., iar costul bunurilor vândute a fost de 6.000 u.m.
DeterminaĠi: costul materiilor prime achiziĠionate; costurile de
producĠie ale perioadei úi costurile produselor finite obĠinute.
Rezolvare
1. Calculul costului materiilor prime achiziĠionate
Pornind de la relaĠia de echilibru a stocurilor (sold iniĠial + intrări = ieúiri
+ sold final), costul materiilor prime achiziĠionate (intrările în stoc) se
determină astfel:
Costul materiilor prime achiziĠionate (I) = Costul materiilor prime
consumate (E) + Valoarea stocului final de materii prime – Valoarea
stocului iniĠial de materii prime = 1.732 + 366 – 328 = 1.770 u.m.
2. Calculul costului produselor finite obĠinute
Aceeaúi relaĠie de echilibru, utilizată pentru produse finite, presupune
determinarea costului produselor finite obĠinute (I) astfel:
Costul produselor finite obĠinute (I) = Costul produselor finite vândute (E
) + Valoarea stocului final de produse finite – Valoarea stocului iniĠial de
produse finite = 6.000 + 150 – 146 = 6.004 u.m.
3.Calculul costurilor de producĠie ale perioadei (costul producĠiei
fabricate)
Costul producĠiei finite
6.004
+ Valoarea producĠiei neterminate finale
354
- Valoarea producĠiei neterminate iniĠiale
362
= Costul producĠiei fabricate (finite úi neterminate)
5.996
5. Societatea ALFA produce umbrele de soare, asamblând pânza de un
suport achiziĠionat. În luna mai a cumpărat 10.000 de pânze la 10 lei
bucata úi 11.000 de suporturi la 20 lei bucata, úi a asamblat 9.500 de
umbrele, costul asamblării fiind de 15 lei/bucată. A vândut în cursul
lunii 8.500 de umbrele la preĠul de 60 lei / bucată, comisionul
vânzătorului fiind de 5 lei / bucată.
DeterminaĠi costul de producĠie úi costul complet (de revenire) al unei
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