Exemplu de raport livrat de aplicatia DoctorBusiness.ro in 5 secunde
dupa incarcarea balantei in format Excel

1. Drumul tau de la VANZARI la PROFIT

De la valoarea vanzarilor pe care le faci, si pana la valoarea finala a profitului care-ti ramane net, este un
drum pe care tu cheltui bani: platesti angajatii sau colaboratorii, cumperi materiale, platesti utilitati, platesti
diverse servicii de marketing, de protocol, de transport, asigurari...... Pe langa acestea, ai costuri de finantare
sau platesti amenzi pentru nerespectarea legii sau a intelegerilor cu furnizorii. Poate faci donatii. Poate vinzi
parti din activele pe care le ai in proprietate.
Ideea este sa vezi ce tipuri de cheltuieli iti influenteaza cel mai mult profitul si leaga aceasta informatie de
planurile initiale pe care le-ai avut referitoare la costurile pe care afacerea ta le implica.

Raportul detaliat de Venituri si Cheltuieli - (P&L
/ Contul de profit si pierderi)
Fiecare rand din tabelul de mai jos poate fi expandat daca apesi semnul “+” din stanga
randului, pentru a vedea toate detaliile pe fiecare tip de venit si de cheltuiala. Iti va fi de mare folos.
Daca ai dubii cu privire la valorile prezentate, nu ezita sa-ti consulti contabilul si sa ceri detalii suplimentare.
Nu ezita nici sa ne contactezi pe noi, prin intermediul mesageriei whatsapp sau e-mail
office@doctorbusiness.ro

VENITURILE sunt sumele de bani facturate clientilor, indiferent daca sunt incasate sau nu. Este tot ce
ai vandut tu in aceasta perioada, de la inceputul anului pana la data balantei. Valoarea veniturilor
nu include si TVA-ul.
In perioada analizata, ai venituri operationale de 777.445, din care suma 777.445 reprezinta cifra
de afaceri.
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Te rog sa verifici cu contabilul tau cat de veche este productia in curs si sa iti propui sa o valorifici
cat mai repede, pentru a debloca banii imobilizati in aceasta.
In ce priveste cheltuielile operationale, ponderea lor este cea de mai jos si te ajuta sa vezi care
dintre acestea au cel mai mare impact si totodata unde poti interveni pentru a economisi mai mult
decat pana acum:
o
o
o

Materiale 47.92 % din Veniturile Operationale
Servicii 24.96 % din Veniturile Operationale
Salarii 18.36 % din Veniturile Operationale

EBITDA obtinuta in acest interval de analiza este 68.073 cu o marja de 8.76% raportata la veniturile
operationale.
EBITDA, desi pare a fi numele unei etajere de la Ikea :), este cel mai folosit indicator de performanta
al afacerii. Vine din engleza si este o prescurtare de la ''Earnings before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization''. In romana, noi o sa-l denumim 'profitul tau sanatos” sau potentialul de
cash generat de business-ul tau . Imagineaza-ti ca desfasori exact aceeasi activitate, dar nu esti
afectat de amortizari, costuri financiare, impozitul pe profit, dar si alte venituri sau cheltuieli care nu
fac parte din scopul afacerii tale (cum ar fi donatiile facute catre diverse asociatii, amenzile si
penalitatile platite sau vanzarile de active din patrimoniul tau). Aceasta este EBITDA, indicatorul
care iti arata 'curat' cat profit ai facut inainte de a incepe sa scazi: (1) costul investitiilor
cumparate (amortizarea), (2) costul cu dobanzile creditelor/leasing-urilor si comisioanele
bancare (costulri financiare, (3) impozitul pe profit sau (4) alte tipuri de activitati care nu sunt in
scopul afacerii tale (donatii, amenzi/penalitati, vanzari de active).
EBIT, scade cu valoarea amortizarilor, respectiv cu 83.073 Ron. Companiile care detin multe active,
au o valoare a amortizarii destul de mare. Ce este de fapt aceasta amortizare? Este cheltuiala cu
activele cumparate, dar impartita la un numar de luni egal cu durata de utilizare a activelor tale.

Altfel spus, o masina nu se 'consuma' intr-o zi, adica la momentul cumpararii, chiar daca tu ai platito poate integral. Ea se 'consuma' in 5 ani/60 luni, conform unei durate medii de utilizare.
Profitul din alte activitati reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile din vanzarea de active,
donatii, penalitati si alte despagubiri. Acestea sunt prezentate separat, deoarece nu fac parte din
core-business-ul tau. Profitul din aceste activitati in intervalul analizat este de 4.403 Ron si reprezinta
0.57% din Veniturile operationale.
Pierderea financiara reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile cu dobanzile, diferentele de
curs valutar sau comisioane bancare. Pierderea financiara din aceste activitati de finantare in
intervalul analizat este de -21.084 Ron si reprezinta -2.71% din veniturile operationale.

Cheltuiala cu dobanzile (17.425 Ron) si cu comisioanele bancare (5.626 Ron) reprezinta 3,98 % din
creditele pe care le ai la banci sau la companiile de leasing, finantari in valoare de 579.012 Ron.
Dupa cheltuiala cu impozitul pe profit 0 Ron, ramane o pierdere neta de -37.588 Ron cu o marja de
-4.83%.

Vanzarea marfurilor si Adaosul comercial

Referitor la activitatea pur comerciala, de vanzare de marfuri, adaosul cu care tu ai vandut in acest interval
este de 50%
Vezi in graficul alaturat care este:
•
•
•

valoarea vanzarilor de marfuri
costurile cu marfurile
adaosul rezultat.

Desigur ca vanzarea de marfuri mai are si alte servicii atasate cum ar fi transportul, combustibilul, asigurarea
masinilor si salariile soferilor (daca transportul se face cu masinile din proprietatea ta). Neavand acces la
astfel de detalii, o sa te rog sa intregesti tu imaginea cu informatii despre celelalte cheltuieli, pe care le gasesti
in capitolul anterior: 'Raportul detaliat de Venituri si Cheltuieli'.

Pe ce cheltui cei mai multi bani? Structura de
cheltuieli raportata la valoarea vanzarilor

Privind lucrurile in acest mod sintetic, poti dintr-o privire sa vezi care este structura cheltuielilor (cele cu minus),
care dintre acestea iti afecteaza cel mai mult profitabilitatea si sa te gandesti ce masuri concrete poti lua
pentru cresterea profitului.
Cu alte cuvinte, vezi te rog ce parte din cheltuielile tale le poti transforma in profit net? Pentru ca in cele din
urma, profitul net este rezultatul final, cel care poate fi transformat in dividende, dividende care sunt de fapt
recompensa ta pentru efortul de a-ti sustine afacerea.

2. Diferenta dintre PROFITul din balanta si
CASHul din banca

Te-ai intrebat desigur de ce „in hartii” ai un profit mai mare sau mai mic decat banii din conturi.
Acum vezi concret diferenta in tabelul de mai sus. Vezi si din ce sume se compune diferenta. Vezi
si de unde provine aceasta. Sunt valori cu plus sau cu minus, insa adunate toate dau exact
valoarea diferentei dintre profit si cash.
1. In timp ce PROFITUL se calculeaza ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile firmei de la
inceputul anului pana in prezent, Cash-Flow-ul este influentat de tranzactiile anterioare
perioadei la care tu te uiti acum: facturi de incasat sau de plata, credite, investitii platite
dar neamortizate integral, soldul initial de cash cu care tu pornesti anul.
2. Pe langa aceasta, chiar in cadrul anului in analiza, exista diferente intre profit si cash. Ele
sunt cauzate de perioada care trece de la emiterea unei facturi si pana la incasarea ei.
Sau invers, de perioada dintre primirea unei facturi si plata ei. Mai sunt si alte elemente
care influenteaza transformarea profitului in cash, pe care le poti citi in cele ce urmeaza.
Faptul ca le vezi insa grupate in acest fel, te ajuta sa ai o imagine de ansamblu si sa poti “apasa
butoanele” necesare pentru lichidizarea profitului.
Explicatii ale diferentelor dintre profit si cash:
o

o

In primul rand, cea care are cel mai mare impact in majoritatea cazurilor, este diferenta
dintre momentul facturarii (cand se inregistreaza profitul) si momentul incasarii/platii
facturii (cand intra cash-ul).
Faci investitii care diminueaza brusc cash-ul. Profitul insa, se diminueaza pe masura
amortizarii acelor investitii. Motivul? Toate cheltuielile se inregistreaza la momentul
CONSUMULUI EFECTIV. Insa, investiile in cladiri, masini, utilaje, computer (in general valorile
mari), se „consuma” mai lent, intre 2-50 ani. Lunar, se deduce o valoare proportionala cu
pretul platit si durata de utilizare a investitiei, valoare numita AMORTIZARE (o putem numi
si cheltuiala in rateJ). Asadar, pe cash probabil ca vei inregistra o iesire masiva, in timp ce

o

o
o
o

o

pe profit, aceasta valoare se va scadea treptat, in “rate’’ egale, pana la finalul duratei
de folosinta pe care i-ai dat-o acelei investitii.
Imprumuti bani din surse externe (banci, leasing, investitori sau alti creditori) pentru
finantarea activitatii sau a unor investitii. Aceasta actiune duce la cresterea cash-ului, dar
nu si la cresterea profitului. Doar costurile finantarii (dobanda si comisioanele) au impact
in diminuarea profitului, nu si suma finantata (pentru ca ea nu reprezinta un venit, ci doar
o sursa de finantare care trebuie inapoiata la termenul scadent).
Stocurile aflate acum in magazie reprezinta un minus de cash, in timp ce in “profitul net”
ele nu au nici un impact pentru ca nu sunt consumate inca.
Profitul/pierderea din anii anteriori este un element care si el iti afecteaza cash-ul, in plus
sau in minus, dupa caz.
Valoarea negativa aferenta Investitiilor neamortizate integral, nu reflecta decat faptul ca
tu le-ai platit deja (deci cash -ul a iesit din conturi) insa acest fapt nu se reflecta si in profit
(nu se reflecta deoarece acestea se “consuma” treptat, conform duratei de utilizare pe
care tu ai stabilit-o initial).
Banii pe care tu i-ai investit In capitalul social sau profitul obtinut anterior repartizat in
rezerve, reprezinta un supliment de cash pe care tu il ai dar care nu este inregistrat in
profitul perioadei pe care o analizam acum.

3. "Starea de Sanatate a Afacerii " KPI’s –
INDICATORI FINANCIARI DE PERFORMANTA

CE ITI ARATA INDICATORUL SI CARE ESTE INTERPRETAREA
REZULTATULUI TAU?
CAPITALUL DE LUCRU (denumit si Fondul de Rulment, Capitalul Circulant, Banii de Rulaj) sunt banii de care tu
dispui din jocul de termene de plata si termene de incasare, Valoarea rezultata acum este un snapshot la
momentul balantei incarcate in aplicatie, care insumeaza valoarea creantelor de incasat, a stocurilor si a
cash-ului din banca, din care se scade valoarea datoriilor curente (furnizori, personal, taxe si impozite la
buget, credite pe termen scurt).
Recomandare:
Pentru imbunatatirea valorii capitalului de lucru sunt necesare cateva actiuni:
•
•
•

un adaos mai mare pentru marfurile vandute sau o marja mai buna a produselor vandute
termene de incasare mai rapide decat termenele de plata ale datoriilor
o perioada de timp cat mai mica intre momentul cumpararii si cel al vanzarii stocurilor din magazia
ta.

Te rog sa fii atent cu capitalul tau de lucru/capitalul circulant. Nu il bloca in cumpararea de investitii. Cea
mai buna sursa de finantare a investitiilor/activelor nu sunt banii din liniile de credit si nici cei din capitalul
circulant. Cea mai inteleapta sursa de finantare este profitul obtinut deja, iar daca acesta nu este suficient,
acceseaza creditele pentru investitii cu un grafic de rambursare pe termen mai lung.

REZULTATUL TAU: Dispui de un capital de lucru de peste 5% din cifra de afaceri, ceea ce inseamna
ca esti echilibrat si atent in a-ti gestiona cash-ul.
GRADUL DE INDATORARE este un indicator care iti arata care este raportul dintre datoriile totale (sursele
externe de finantare) si aportul tau propriu (profit si capital social) pentru finantarea afacerii.
Recomandare: Bancile sunt foarte interesate de valoarea acestui indicator. Este important ca riscul pentru
finantarea afacerii tale sa fie impartit intre tine ca actionar si finantatorii tai (banci, companii de leasing,
furnizori, alti creditori).

REZULTATUL TAU: Esti bine. Datoriile tale nu depasesc cu mai mult de 3 ori valoarea aportului tau
(profit+capital social)
SOLVABILITATEA este un indicator care evidentiaza proportia in care Activele tale acopera Datoriile pe care
le ai.
Recomandare: O valoare sub 1 a acestui indicator arata ca firma este decapitalizata. Sunt 2 motive de
decapitalizare a firmei:
1. Pierderile acumulate
2. O scadere brusca a valorii cladirilor si terenurilor pe care le ai in patrimoniu (reevaluarea acestora la
valoarea de piata, poate sa influenteze capitalul propriu al firmei)

REZULTATUL TAU: Felicitari! Firma ta este solvabila. Valoarea bunurilor si creantelor tale este mai mare
decat valoarea datoriilor totale de plata catre creditorii tai (banci, furnizori, bugetul de stat,
personal).
Float (Furnizori – Clienti) - Float-ul este indicatorul care iti arata ce calitate ai tu in relatiile de parteneriat
comercial cu clientii si furnizorii tai, mai exact daca esti creditor (adica finantezi) sau debitor (esti finantat)
din parteneriatele comerciale. Float-ul este diferenta dintre datoriile pe care tu le ai catre furnizorii tai si
creantele de incasat de la clientii tai, toate la momentul balantei incarcate in aplicatie.
O valoare pozitiva a acestui indicator evidentiaza faptul ca afacerea ta este creditata de partenerii
comerciali, adica datoriile catre furnizori sunt mai mari decat creantele de incasat de la clienti. Insa, o

valoare excesiv pozitiva acompaniata de un working capital negativ, arata semne de incapacitate de plata
a datoriilor/insolventa.
VITEZA MEDIE DE INCASARE a facturilor este un indicator relevant daca este calculat pe o perioada mai mare
de timp (balanta la Oct, Nov sau Dec).
Recomandare: 'Viteza ta de incasare este relevanta in comparatie cu 3 aspecte: '
1. Benchmark-ul de 30 zile, pentru ca in maxim 30 zile tu platesti salariile si taxele aferente salariilor dar si TVAul catre bugetul de stat;
2. Termenele agreate in contractele cu clientii; poate ai o viteza de incasare cu mult peste 30 zile insa acest
fapt este asumat prin contractele agreate cu clientii tai;
3. Viteza de plata a furnizorilor; pune in oglinda termenul mediu la care incasezi cu termenul mediu cu care
platesti furnizorilor. Acestea ar trebui sa fie cat mai egale posibil. Un termen de plata mai mic decat cel de
incasare, duce la o erodare a capitalului de lucru/capitalului circulant. Aceasta nevoie este de obicei
suplimentata de o linie de credit care sa acopere intervelul dintre plata furnizorilor si incasarea de la clienti.

REZULTATUL TAU: Felicitari! Viteza medie de incasare este mai mica de 30 zile, fapt ce iti permite sa
lichidizezi rapid profitul, sa poti plati salariile, taxele salariale si TVA-ul (care au scadente de pana
in 30 zile) si sa beneficiezi de un capital de lucru "sanatos".
VITEZA MEDIE DE PLATA A FURNIZORILOR este un indicator relevant dacat este calculat pe o perioada mai
mare (balanta la Oct, Nov sau Dec).
Recomandare: Viteza de plata a furnizorilor este relevanta in comparatie cu 2 aspecte:
1.Termenele agreate in contractele cu furnizorii; Vezi daca viteza ta medie de plata nu depaseste termenele
contractuale agreate, De cele mai multe ori, platile intarziate peste scadentele contractuale, genereaza
costuri suplimentare (penalitati sau insolvente).
2. Pune in oglinda termenul mediu la care incasezi cu termenul mediu cu care platesti furnizorilor. Acestea ar
trebui sa fie cat mai egale posibil. Un termen de plata mai mic decat cel de incasare, duce la o erodare a
capitalului de lucru/capitalului circulant. Aceasta nevoie este de obicei suplimentata de o linie de credit
care sa acopere intervelul dintre plata furnizorilor si incasarea de la clienti.

Felicitari! Viteza medie de plata a furnizorilor este mai mica de 30 zile
ROTATIA STOCURILOR este o medie care te ajuta sa vezi cate zile stau in magazie stocurile achizitionate
(materiale, marfurile) pana la momentul vanzarii lor. Indicatorul este cu atat mai relevant cu cat este calculat
pe o perioada mai mare de timp (balanta la Oct, Nov sau Dec). Indicatorul este cu atat mai relevant cu cat
este calculat pe o perioada mai mare (balanta la Oct, Nov sau Dec). Stocurile tale sunt benefice cu o singura
conditie: sa nu stea prea mult in magazie. Daca stau prea mult in magazie, stocurile tale reprezinta o blocare
de cash. Cu cat acestea “petrec” mai mult timp in magazia ta, se devalorizeza sau uneori chiar se
deterioreaza. Ideea este sa poti crea un flux optim de alimentare a stocului, corelat cu ritmul de vanzari. Stiu
ca nu e simplu. Stiu ca ai provocari mari si multe conditionari din partea furnizorilor, din partea pietei, din
partea concurentei, din partea clientilor chiar. Insa fa-ti un obicei din a cere la fiecare final de luna, lista de
stocuri care sa contina componentele detaliate, valoarea lor si data de intrare in magazie (orice aplicatie
contabila are acest tip de raport) si fa-ti timp 5 minute sa verifici macar valorile mai mari.

Atentie! Stocurile tale stau in magazie mai mult de 60 zile.
CAPACITATEA DE PLATA A DOBANZII este un indicator folosit de banci pentru calculul eligibilitatii firmei tale
atunci cand vrei sa accesezi un credit. Indicatorul arata de cate ori EBITDA generata de business-ul
tau,acopera dobanda aferenta creditului.
Acest indicator este relevant doar la nivel de an intreg (doar balanta la Dec).

O valoare a EBITDA cu 2,1 mai mare decat valoarea dobanzilor anuale este una foarte buna.

CAPACITATEA DE PLATA A DATORIEI BANCARE iti arata in cati ani poate fi rambursata datoria bancara, avand
ca reper EBITDA (considerat a fi potentialul de cash) generata anual. Existenta unui buget pe cativa ani, ar
fi mult mai relevant pentru o asemenea informatie, insa in absenta unui buget concret, bancile iau in calcul
acest indicator destul de relativ. Binenteles ca o analiza detaliata a acestor credite va face diferenta. Poti
avea deja credite de investitii pe 5-7 ani. In acest caz, un nou credit va fi analizat din alta perspectiva.
Acest indicator este relevant doar la nivel de an intreg (doar balanta la Dec).

Atentie! O perioada de plata peste 3,5 ani a datoriilor bancare este un termen nu tocmai agreat
de catre banci.
CAPACITATEA DE PLATA A DATORIILOR TOTALE iti arata in cati ani pot fi rambursate datoriile totale, avand ca
reper tot EBITDA (considerat a fi potentialul de cash) generata anual.
Acest indicator este relevant doar la nivel de an intreg (doar balanta la Dec).

Atentie! O perioada de plata peste 4,5 ani a datoriilor totale este un termen nu tocmai agreat de
catre banci.
RATA EBITDA este raportul dintre EBITDA obtinuta raportata la valoarea vanzarilor.

Felicitari, ai o rata a EBITDA pozitiva. Te rog sa compari aceasta rata cu rata obtinuta in anil anteriori
si de asemenea, cu alte companii din segmentul tau de business.
RATA PROFITULUI NET este raportul dintre Profitului Net obtinut raportat la valoarea vanzarilor.

Din pacate ai o rata negativa a profitului net, ceea ce inseamna ca volumul total al cheltuieli pe
care le faci pentru derularea business-ului sunt mai mari decat vanzarile tale. Ia in calcul masuri
pentru ambele paliere de crestere a profitului, respectiv: - cresterea volumului de vanzari diminuarea cheltuielilor
LICHIDITATEA GENERALA este un indicator care iti arata cum ar fi daca ai incasa toate creantele, daca ai
vinde toate stocurile din magazie, plus cash-ul din banca si ar trebui sa platesti toate datoriile pe termen
scurt. Daca firma are capacitatea asta, de a acoperi din resursele curente (creante, stocuri, cash) toate
datoriile curente (furnizori, salarii, bugetul de stat, linii de credit), este foarte bine. Raportul dintre active
curente (creante+stocuri+cash) versus datorii curente trebuie sa fie cel putin 1,2 pentru o situatie normala si
echilibrata a firmei tale.

Felicitari, ai o lichiditate buna, ceea ce inseamana ca valoarea
(creante+stocuri+cash) acopera valoarea datoriilor curente (sub 1 an).

activelor

curente

LICHIDITATEA IMEDIATA denumita si "testul acid ", arata acelasi lucru ca si lichiditatea generala, cu singura
diferenta ca exclude stocurile din calcul. Se presupune ca stocurile uneori pot fi mai vechi sau ca au fost
achizitionate pentru o perioada indelungata de timp iar lichidizarea lor se face mai greu. De aceea, activele
curente considerate super lichide sunt creantele de incasat si banii din banca. Raportul dintre activele
curente super lichide (creante+cash) versus datorii curente trebuie sa fie cel putin 0,6.

Lichiditatea ta este sub pragul acceptat de banci. In mod sigur ai ceva probleme cu plata datoriilor
curente. Vezi te rog care din cheltuielile tale au mare impact si de asemenea, uita-te la valoarea
investita in stocuri sau in active imobilizate (terenuri, cladiri, utilaje). Ideea este ca valoarea
acestora din urma sa fie sustinuta din profitul realizat de companie, sau din credite de investitii pe
termen lung.

4. ACTIVUL & PASIVUL - BILANTUL FOTOGRAFIA BUNURILOR, DREPTURILOR SI
OBLIGATIILOR FIRMEI

La fiecare final de luna, balanta firmei iti arata o fotografie a bunurilor, a creantelor pe care le detii
(ACTIVE), in oglinda cu sursele de bani cu care iti finantezi aceste bunuri (PASIVE). O sa vezi ca
valoarea bunurilor si creantelor pe care le detii este egala cu valoarea surselor de finantare (proprii,
de la banci sau de la furnizorii tai).
Concret, valoarea totala a bunurilor si creantelor tale este de 1.81 mil Ron. Aceeasi valoare de 1.81
mil Ron o au si totalitatea surselor de finantare, proprii (respectiv capitalul propriu format din profit,
capital social, rezerve) sau surse de finantare atrase (banci, furnizori).
Daca din totalul ACTIVELOR scadem toate DATORIILE pe care le ai (catre banci, furnizori, bugetul
de stat, personal, alti creditori) valoarea neta a “averii” tale este 1.12 mil Ron, adica exact valoarea
capitalului propriu (banii pe care tu i-ai adus ca aport la capitalul social plus profitul/pierderea
generate de afacerea ta).

DETALII DESPRE “ce am, ce am de primit si ce
am de dat”
Apasa semnul “+” din stanga fiecarui rand si vei vedea mai multe detalii.
Daca ai dubii cu privire la valorile prezentate, nu ezita sa-ti consulti contabilul si sa ceri detalii suplimentare.
Nu ezita nici sa ne contactezi pe noi, prin intermediul mesageriei whatsapp sau e-mail
office@doctorbusiness.ro

4.1 ACTIVELE FIXE

Activele Fixe reprezinta 72.63% din valoarea patrimoniului tau.
Se mai numesc si IMOBILIZARI, dar in esenta ele reprezinta bunurile stabile, permanente, pe care tu
le folosesti pentru desfasurarea business-ului: terenuri, cladiri, masini, utilaje, mobilier, licente.
Tot aici sunt reflectate si garantiile pe care le oferi clientilor si care au un termen de decontare mai
lung (peste 1 an) sau creditele pe care tu le dai firmelor din grupul tau (tot cele cu un termen de
decontare de peste 1 an).
Valoarea activelor tale fixe este 1.32 mil Ron si mai jos ai detaliul lor:

4.2 CREANTELE

4.3 STOCURILE

4.4 CASH - Banii din banci si casierie

4.5 CAPITALUL PROPRIU

4.6 DATORIILE PE TERMEN LUNG

4.7 DATORIILE CURENTE

5. OBICEIURI de pus in PRACTICA la fiecare

final de luna
1) Compara lunar vanzarile realizate cu tinta pe care ti-ai setat-o la inceput de an. In acest
fel vei sti cat sa apesi pedala de acceleratie.
2) Urmareste-ti cheltuielile si compara valorile cu alte perioade anterioare ca sa vezi daca
nu cumva au aparut elemente noi fata de ceea ce stiai pana acum. Controlul costurilor
este foarte important.
3) Analizeaza lunar lista creantelor neincasate si aloca responsabilitatea de a urmari si a
lua masuri concrete de incasare unui om din echipa ta. Nu astepta sa treaca prea mult
timp, dupa 3 ani facturile neincasate se pot prescrie. Iar tu ai platit deja si TVA-ul si impozitul
pentru ele.
4) Analizeaza lunar lista stocurilor , astfel incat sa poti aprecia ce valori stationeaza in
magazie. Aloca responsabilitatea urmaririi si valorificarii stocurilor unui om din echipa ta.
Scoate banii din stocurile tale, nu ii tine blocati.
5) Analizeaza lunar lista garantiilor catre clienti. Fii atent la scadenta acestora si incaseazati cash-ul.

Iti multumesc draga antreprenorule!

Noua functionalitate care se activeaza instant la incarcarea in
aplicatia DoctorBusiness.ro a cel putin 2 balante ale aceluiasi
utilizator.

Evolutie, Comparatii si Variatii Perioade
1. Raportul de Venituri si Cheltuieli - (P&L / Contul de profit si pierderi)

Vanzarea marfurilor si Adaosul commercial

Pe ce cheltui cei mai multi bani? Structura de cheltuieli raportata la valoarea
vanzarilor

Structura cheltuielilor în ponderi (%)

2. Diferenta dintre PROFITul din balanta si CASHul din banca

3. "Starea de Sanatate a Afacerii " KPI’s – INDICATORI FINANCIARI DE
PERFORMANTA

5. ACTIVUL & PASIVUL - BILANTUL (DETALII DESPRE “ce am, ce am de primit
si ce am de dat”)

Daca motorul unui business sunt vanzarile, pe palierul
urmator sta administrarea eficienta a resurselor, astfel incat
sa obtii profit si cash.
Revino in aplicatie: https://DoctorBusiness.ro
Vezi ce parere au antreprenorii care folosc aplicatia:
https://doctorbusiness.ro/testimoniale/
Daca ai timp citeste si pe blog si sigur iti vor veni idei bune pentru
afacerea ta: https://doctorbusiness.ro/blog/

CE ESTE DoctorBusiness.ro?
DoctorBusiness.ro este unica aplicatie care in 5 secunde si 1 click, face un
screaning al balantei contabile si pune pe masa ANTREPRENORILOR un raport
detaliat despre situatia financiara a AFACERII. Pe cifre reale, intr-un limbaj
prietenos, cu solutii si recomandari despre cum sa-ti gestionezi mai bine
afacerea din perspectiva financiara.
Pe scurt, DoctorBusiness.ro transforma cu cea mai mare viteza si cu cel mai
mic cost o balanta “cifrata” intr-o poveste “descifrata” despre afacerea
antreprenorului.

CAND A FOST LANSATA?
Lansata pe 25 Dec 2021, aplicatia are in prezent 720 utilizatori, antreprenori cu
cifre de afaceri intre 55.000 Ron si 350.000.000 Ron.

DIFERENTIATORI
-

Livreaza in 5 secunde
Efortul utilizatorului este 1 simplu click
Raportul livrat este pe cifre reale
Limbajul folosit este pe intelesul oricarui antreprenor nefamiliarizat cu
termeni financiari sofisticati
- Poti folosi aplicatia in mod anonim, nefiind necesara logarea cu
identificatori ai companiei

Pe 12 Julie am lansat si o noua functionaliate: antreprenorii pot vedea nu
numai analiza financiara a business-ului, ci si EVOLUTIA acestuia, si VARIATIILE
intre perioade, sezonalitatea vanzarilor, sezonalitatea cheltuielilor, care luna
din an a fost pe varf si care luna din an necesita mai multa atentie pe
reducerea de costuri.

CUM UTILIZEZI APLICATIA?
Te loghezi in aplicatie, platesti (cu card sau SMS) incarci balanta in Excel si
primesti raportul in 5 secunde.
Poti face asta de pe telefon, tableta sau laptop.
Utilizatorul are acces permanent la rapoartele sale.

Noi intre timp, lucram pentru noi functionalitati care sa te ajute sa-ti
administrezi afacerea cat mai bine din punct de vedeere financiar.
Revino in aplicatie: https://DoctorBusiness.ro
Vezi ce parere au antreprenorii care folosc aplicatia:
https://doctorbusiness.ro/testimoniale/
Daca ai timp citeste si pe blog si sigur iti vor veni idei bune pentru
afacerea ta: https://doctorbusiness.ro/blog/

UNDE NE GASESTI?
https://www.facebook.com/doctorbusiness.ro
https://www.linkedin.com/company/doctorbusiness/
https://www.youtube.com/channel/UCIeDkSS9qm2HDSiKQhppB6w
https://doctorbusiness.ro/testimoniale/
https://doctorbusiness.ro/blog/

Revino in aplicatie: https://DoctorBusiness.ro
Vezi ce parere au antreprenorii care folosc aplicatia:
https://doctorbusiness.ro/testimoniale/
Daca ai timp citeste si pe blog si sigur iti vor veni idei bune pentru
afacerea ta: https://doctorbusiness.ro/blog/

