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EVALUAREA BUSINESSULUI PRIN ABORDAREA VENITURILOR 

Lupacescu Victor 

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, Departamentul Economie și 

Management, grupa AA192M, mun. Chișinău, Republica Moldova 

Rezumat 

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, 

elaborarea metodologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a evidenţei şi 

evaluării veniturilor întrepriderii, în conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele 

acceptate în practica internaţională.  

Printre obiectivele cercetării se numeră: examinarea bazei teoretice şi metodologice a 

evaluării businessului prin abordarea veniturilor în întreprinderile din Republica Moldova cu 

argumentarea propunerilor concrete, privind perfecţionarea acestuia; tratarea conceptului - 

veniturile întreprinderii şi abordarea componenţei acestora; evaluarea aspectului practic şi modului 

de organizare a evidenţei şi evaluării veniturilor în întreprinderea S.A. ,,InLac” or. Cupcini. 

Structura tezei este caracterizată și de obiectivele stabilite și cuprinde: introducerea în care 

este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare; 2 capitole, capitolul 1. ,,Abordări 

teoretice privind veniturile întreprinderii”, capitolul 2. ,,Diagnosticul economico - financiar privind 

veniturile întreprinderii S.A.,,InLac”, concluzii și bibliografie. 

În cadrul acestei cercetării am avut ca scop examinarea particularităţilor evaluării 

businessului prin abordarea veniturilor în întreprinderea S.A.,,InLac”, oraşul Cupcini. 

În cadrul acestei abordări se estimează valoarea unei întreprinderi, sau a unui pachet de 

acţiuni prin calcularea valorii prezente a veniturilor anticipate pentru proprietari/investitori. Din 

punct de vedere tehnic, aceasta se realizează prin metoda capitalizării profitului net şi/sau 

actualizării cash-flow-ul sau a dividendelor. 

În urma efectuării cercetării privind ,,Evaluarea bussinisulu prin abordarea veniturilor” au fos 

aplicate două metode de evluare:  

➢ Metoda actualizării fluxurilor de numerar. 

➢ Metoda capitalizării profitului. 

Astfel, aplicând metoda actualizării fluxurilor de numerar privind evaluarea valoarii de piaţă 

a întreprinderii S.A. ,,InLac” am opținut valoarea ce constituie 957630,8 mii lei. Aplicând metoda 

capitalizării profitului aici putem spune că valoarea de piață a întreprinderii S.A. ,,InLac” 

constituie 16.314.857 lei. 

Cuvinte cheie: capitalizare, actualizare, evaluare, venit, consum, cheltueli, buget, analiză. 
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BUSINESS EVALUATION BY INCOME APPROACH 

Tehnical University of Moldova, Faculty of Economic and Business Engineering, Department of Economics and 

Management, group AA192M, Chisinau, Republic of Moldova 

Annotation 

The actuality of the topic is determined by the need to deepen the theoretical basis, the 

elaboration of the methodology and the substantiation of the main directions of modernization of 

the records and evaluation of the company's income, in accordance with market economic 

requirements and norms accepted in international practice. 

Among the objectives of the research are: examining the theoretical and methodological 

basis of business evaluation by addressing revenues in enterprises in the Republic of Moldova with 

arguments for concrete proposals for its improvement; dealing with the concept - the company's 

revenues and approaching their content; evaluation of the practical aspects and the way of 

organizing the record and evaluation of the incomes in the S.A. enterprise ,,InLac” or. Cupcini. 

The structure of the thesis is also characterized by the established objectives and includes: 

the introduction in which the topicality and importance of the research topic is argued; 2 chapters, 

chapter 1. ,,Theoretical approaches regarding the incomes of the enterprise”, chapter 2. ,,Economic-

financial diagnosis regarding the incomes of the enterprise S.A.,,InLac””, conclusions and 

bibliography. 

In this research we aimed to examine the particularities of business evaluation by addressing 

revenues in the company S.A. ,,InLac”, Cupcini. 

Under this approach, the value of an enterprise, or a package of shares, is estimated by 

calculating the present value of anticipated income for owners/investors. From a technical point of 

view, this is done by the method of capitalizing the net profit and/or updating the cash flow or 

dividends. 

Following the research on ,,Evaluation of business by income approac” two methods of 

evaluation were applied: 

➢ Cash flow discounting method. 

➢ Profit capitalization method. 

Thus, applying the method of updating cash flows regarding the valuation of the market 

value of the S.A. ,,InLac” we opted for the value that is 957630.8 thousand lei. Applying the profit 

capitalization method here we can say that the market value of the company S.A.,,InLac” is 

16,314,857 lei. 

Keywords: capitalization, update, evaluation, income, consumption, expenses, budget, 

analysis. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea temei este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, 

elaborarea metodologiei şi fundamentarea direcţiilor principale de modernizare a evidenţei şi 

evaluării veniturilor întrepriderii, în conformitate cu cerinţele economice de piaţă şi normele 

acceptate în practica internaţională.  

În condiţiile economiei de piaţă activitatea oricăror înreprinderi generează diverse tipuri de 

venituri. Informaţiile aferente veniturilor sunt furnizate de contabilitate şi servesc drept bază pentru 

calcularea obligaţiilor fiscale, elaborarea bugetului întreprinderii, luarea deciziilor manageriale şi 

economice. 

Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în 

procesul desfăşurării activităţii economico-financiare, depind în mod esenţial de deciziile 

manageriale argumentate şi adecvate situaţiilor, împrejurărilor. Vorbind despre economie ca ştiinţă, 

nu putem să nu menţionăm necesitatea şi importanţa contabilităţii în cadrul unei întreprinderi. 

Actualmente, contabilitatea reprezintă un limbaj universal de comunicare, care permite crearea 

relaţiilor de colaborare atât la nivel de economie naţională cât şi la nivel mondial. 

Elaborarea deciziilor bine chibzuite neapărat este precedată de obţinerea informaţiilor 

iniţiale obţinute din diferite surse de date care fac obiectul contabilităţii financiare în cadrul căreia 

se formează rapoartele financiare. 

În teza dată se va desfăşura tema ,,Evaluarea businessului prin abordarea veniturilor”, 

în întreprinderea S.A. ,,InLac”, or. Cupcini.  Prin tematică, conţinut şi structura sa, lucrarea conţine 

aspecte teoretice privind definirea veniturilor care le suportă întreprinderea în conformitate cu actele 

normative şi legislative în vigoare, şi reflectarea lor în rapoartele financiare. Lucrarea de faţă are 

drept scop familiarizarea cu modul de evaluare a veniturilor întreprinderii. În activitatea oricărei 

întreprinderi, fie din Republica Moldova sau din altă ţară, o importanţă majoră îi revine existenţei 

şi mişcării veniturilor. Veniturile întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile 

sectoare ale sistemului naţional de contabilitate. 

Scopul cercetării constă în examinarea particularităţilor evaluării businessului prin 

abordarea veniturilor în întreprindere şi elaborarea concluziilor privind direcţiile de perfecţionare a 

acestora. 

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele obiective: 
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• examinarea bazei teoretice şi metodologice a evaluării businessului prin abordarea 

veniturilor în întreprinderile din Republica Moldova cu argumentarea propunerilor concrete, 

privind perfecţionarea acestuia; 

• tratarea conceptului - veniturile întreprinderii şi abordarea componenţei acestora; 

• evaluarea aspectului practic şi modului de organizare a evidenţei şi evaluării veniturilor în 

întreprinderea S.A. ,,InLac” or. Cupcini. 

Obiectul cercetării îl constituie fluxurile informaţionale aferente veniturilor  întreprinderii 

S.A. ,,InLac” or. Cupcini, raionul Edineţ din Republica Moldova. 

 Metoda de cercetare cuprinde abordări generale şi specifice privind noţiunile, clasificarea, 

recunoaşterea, evaluarea, reflectarea veniturilor întreprinderilor în registrele şi în rapoartele 

financiare.  

Tema dată este scrisă în baza datelor S.A. „InLac”,  compararea activităţii 

acesteia cu cerinţele standartelor naţionale de contabilitate şi a legislaţiei în vigoare; constatarea 

factorilor  pozitivi şi depistarea neajunsurilor, evidenţa, existenţa, mişcarea şi evaluarea veniturilor 

întreprinderii, precum şi elaborarea unor  propuneri spre înlaturarea lor. 

Domeniul de activitate fiind, producerea produselor lactate. Compania comercializează 

producţia sa în special pe pieţele interne şi externe. S.A.,,InLac” se 

caracterizează printr-un tempou de creştere accelerat. Activitatea de bază reprezintă producerea 

produselor lactante.   S.A. „InLac” are resurse considerabile pentru desfăşurarea activităţii: 

➢ capacităţi de producţie moderne, 

➢ personal calificat;  

➢ asortiment divers şi competitiv pe piaţa internă şi externă; 

➢ mediul intern al companiei este transparent în ceea ce priveşte legătura dintre 

departamente; 

➢ structura organizatorică a companiei este de tip divizional.  

Structura tezei este caracterizată și de obiectivele stabilite și cuprinde: introducerea în care 

este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare, 2 capitole, concluzii și bibliografie. 

Capitolul 1. ,,Abordări teoretice privind veniturile întreprinderii”, este destinat studierii 

tipologiei, clasificării, particularităților și importanței veniturilor în evaluarea întrepriderii. 

Capitolul 2. ,,Diagnosticul economico - financiar privind veniturile întreprinderii 

S.A.,,InLac”, include cercetarea valorii entității prin prisma evaluării businessului prin abordarea 

veniturilor. 

Structura tezei cuprinde: 71 pagini, 28 tabele, 6 figuri, 11 surse și anexe. 
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