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Analiza Financiară
eficientă și sănătoasă

Cum să decizi pe baza cifrelor?
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Conținut

• Venitul brut potențial și efectiv

• Cheltuieli de exploatare - și cum le putem reduce

• Venitul net din exploatare - analiza reală

• Randamentul - și cum îl putem îmbunătăți

• Multiplicatorul venitului brut

• Tehnica cash flow-ului actualizat

• Identificarea surselor de capital pentru investiție - Instrument Calculator de 
credite

• Finanțarea achiziției prin creditului imobiliar standard și Prima Casa

• Alternative de finanțare - oportunități ignorate
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Intrebari

• Cat de mult sa platesti pentru o proprietate?

• Care este Rentabilitatea unei investitii?

• Care este Fluxul de numerar net?

• Cum se apreciaza/depreciaza proprietatea in timp?

• Cum comparam diverse investitii?
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Pas 1: Determina/verifica veniturile proprietatii

• Veniturile reale prezente
• in ultimele 12 luni (solicita contractele si dovada incasarii veniturilor) 

• Veniturile potentiale
• in ultimele 12 luni, daca ar fi fost ocupata 100%

• Veniturile viitoare
• care pot fi generate la chiria actuala a pietei si ocupare 100% <<< vanzatorii 

incearca sa vanda proprietatile pe baza veniturilor viitoare potentiale

4

Ideal, cautam proprietati care ofera ocupare maxima, 
cresterea in timp a veniturilor, iar cheltuielile de exploatare
raman scazute
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Ex. 1: Garsoniera, zona Vitan Mall Bucuresti, 
36mpu + 3mp balcon, et 5/8, 1989
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Ex. 2: Apartament 2 camere, zona Aviatiei, 
55mpu+5mp balcon, et intermediar, bloc nou

6



© 2022 THE REAL INVESTOR. All Rights Reserved. 

7

Ex. 3: Spatiu birou/comercial parter bloc nou 
zona Ultracentrala Bucuresti, 110 mpu
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Venitul brut potențial

• Venitul total generat de o proprietate imobiliara atunci cand unitatile 
sunt complet inchiriate

• Proiectie a veniturilor totale posibile: din inchirierea spatiilor, a 
unitatilor rezidentiale, a parcarilor, a altor servicii furnizate chiriasilor 
precum spalatorie, animale de companie etc.

• In conditiile unui grad de ocupare si de incasare de 100%

• Nu tine cont de veniturile actuale (reale) realizate

• Nu include cheltuielile de exploatare, financiare sau de tranzactionare
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Resurse: Excel
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Venitul brut efectiv

• Venit brut efectiv este venitul total anticipat dupa deducerea pierderilor 
rezultate din neocupare si neincasare

• Neocuparea proprietatii si neincasarea chiriei sau a altor cheltuieli sunt 
venituri pierdute pentru investitori
• Chiriasul pleaca fara instiintare
• Chiriasul pleaca la finalul perioadei de inchiriere => este nevoie de cel putin o luna sa 

reinchiriati, fara sa tinem cont de timpul si banii investiti suplimentar in renovarea 
proprietatii.

• Alte cheltuieli neincasate : intretinere, utilitati, daune provocate de chirias etc.

• Neocuparea poate reprezenta cea mai mare pierdere (o luna = -8%, 2 luni -16% 
samd), mai ales intr-o piata in recesiune, de aceea este foarte importanta 
retentia chiriasilor pentru a pastra proprietatile neocupate un timp cat mai 
scurt posibil
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Resurse: Excel
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Pas 2: Verifica Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli periodice necesare pentru derularea investitiei. 

• Fixe (trebuiesc platite indiferent daca proprietatea este ocupata sau nu, nu 
variaza semnificativ de la un an la altul)
• Impozite si taxe pe proprietate
• Asigurari

• Variabile (se modifica in functie de gradul de ocupare si pot varia 
semnificativ de la un an la altul)
• Management si administrare
• Comisioane inchiriere
• Utilitati (daca sunt platite de proprietar)
• Rezerve/Reparatii curente sau ocazionale 
• Intretinere si securitate

• Nu se includ
• impozitul pe venit (daca proprietatea este detinuta de o SC)
• cheltuielile speciale/cheltuieli aditionale (ex renovari care nu au loc annual)
• creditul imobiliar (daca exista)
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Cu cat proprietatea este mai
veche cu atat cheltuielile cu 
reparatiile si intretinerea vor
creste. Nu este realist sa
bugetati cheltuieli in scadere
pentru proprietatile mai vechi

Resurse: Excel
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Cum putem reduce Cheltuieli de exploatare

• Solicita periodic oferte noi pentru asigurare, utilitati, alte servicii

• Achizitionezi apartamente intr-un singur complex (reduce cheltuielile
de administrare, cheltuielile cu comisioanele si
reparatiile/mentenanta)

• Imbunatateste eficienta energetica, reduce consum apa, electricitate, 
instaleaza repartitoare/robinete termostatice

• Reparatiile si mentenanta o faci cand problemele sunt inca minore, nu 
dupa ce s-au agravat. Actioneaza preventiv
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Pas 3: Determina Venitul net din exploatare

Diferenta dintre Venitul brut efectiv  si cheltuielile de exploatare totale

Venit brut potential

Venit brut efectiv
Pierderi din 

neocupare si 
neincasareVenit net din exploatare

Cheltuieli de 
exploatare

Resurse: ExcelVNE este cel mai important in 
determinarea randamentului
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Pas 4: Calculeaza/estimeaza Randamentul si
Valoarea proprietatii
• Randamentul brut (yield) reprezinta beneficiul unei investitii = venitul 

anual raportat la suma totala investita, inainte de a deduce 
cheltuielile, exprimat procentual

• Randamentul net sau Rata de capitalizare este egal cu raportul dintre 
venitul net anual din exploatare, raportat la valoarea proprietatii (sau
pretul de tranzactionare). Ia în considerare cheltuielile de exploatare  
și gradul de ocupare (r = VNE/Pa) (Pa, Pretul de achizitie il estimam in 
functie de vanzarile de proprietati similare)

• Nu iau in considerare aprecierea proprietatii in timp si nici platile 
pentru creditele imobiliare

13
Resurse: Excel
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Pas 4: Calculeaza/estimeaza Randamentul si
Valoarea proprietatii
• Valoarea proprietatii este raportul dintre venitul net din exploatare si

rata de capitalizare (V = VNE/r)
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Resurse: Excel
Pretul cerut nu este relevant, ci 
pretul pietei (valoarea de piata)
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Alte repere: Multiplicatorul venitului/chiriei
brute
• MCB este raportul dintre pretul de achizitei al unei proprietati si chiria

bruta annuala (in cati ani iti recuperezi investitia)
• MVB include chiriile si alte surse suplimentare de venit, este mai des folosit
• Este ușor și rapid de calculate, dar Rata de capitalizare este mai fiabila
• In general, cu cat MCB este mai mare (de exemplu peste 20) cu atat este

mai recomandata investitia imobiliara, pentru ca este mai putin accesibil
pentru cumparatori sa achizitioneze proprietati si atunci sunt nevoiti sa
inchirieze

• Pe de alta parte, cu cat MCB este mai mica (de exemplu sub 10) cu atat este
mai putin recomandata investitia imobiliara, pentru ca este mai accesibil
pentru cumparatori sa achizitioneze proprietati decat sa inchirieze

• Un indicator similar este si Raportul intre pret si chirie

Resurse: Excel
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Care este rata de capitalizare optima?

• Nu există o valoare a ratei de capitalizare optima acceptată: pietele
imobiliare au  performanțe diferite și vor avea un nivel diferit al ratei de 
capitalizare. 
• Pe unele piețe, o rată de 4% ar putea fi optima
• pe alte piețe ratele care sunt sub 6% ar putea fi considerate prea mici

• In general, cu cat rata de capitalizare este mai mare cu atat creste si riscul
de a nu genera veniturile asteptate, asta pentru ca ai investit mai putini
bani pentru a genera venituri mai mari

• Pe de alta parte, cu cat rata de cap este mai mica, cu atat pretul de achizitie
este mai mare fata  de veniturile asteptate

• De aceea intalnim rate de capitalizare mai ridicate in piete cu risc mai mare 
si rate de captalizare mai mici in piete stabile/mari



© 2022 THE REAL INVESTOR. All Rights Reserved. 

17

Pas 5: Calculeaza ratele pentru credit si
profitabilitatea investitiei din surse proprii
• Dupa stabilirea pretului de achizitie al proprietatii calculeaza rata 

pentru un credit ipotecar folosind unul sau mai multe simulatoare de 
credite online. 

• Exemplu: Pret de achizitie 70.000 euro, credit ipotecar cu dobanda
variabila 4,75%, avans 25% (17.500 euro), perioada 20 de ani, rezulta o 
rata de platit anuala de 4.000 euro, in timp ce Venitul net din 
exploatare estimat este de 4.800 de euro. 

• Rezulta Profitul annual = 4.800 – 4.000 = 800 euro

• Profitabilitatea investitiei (Randamentul cash on cash) = Profitul / 
Avans = 800/17.500 = 4,5%

17
Resurse: Excel
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Cum putem îmbunătăți randamentul unei investitii

• Reducerea gradului de neocupare 

• Optimizarea pretului de inchiriere

• Reducerea cheltuielilor de exploatare
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De ce folosim Valoarea prezenta neta / Tehnica
fluxului de numerar actualizat?
• Estimeaza valoarea unei investitii prin analiza veniturilor obtinute sau 

a cash flow-ului in momente diferite de timp 

• Convertim sume proiectate in viitor la valoarea lor de astazi (fluxul de 
numerar actualizat). 

• Actualizarea permite compararea si insumarea unor sume care se 
incaseaza in momente diferite de timp (si care pot avea un impact 
diferit in functie de momentul/probabilitatea incasarii)

• Valorile actualizate sunt comparabile, pentru ca investitorului ii este 
indiferent daca incaseaza venitul in prezent sau peste cativa ani

• Este mai bine sa intre numerar (venituri) mai devreme si sa iasa
(cheltuieli) mai tarziu

19
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Valoarea neta actualizata (Net Present value)

• Valoarea, la o anumita data, a fluxurilor de numerar viitoare (positive sau negative 
= intrarilor de fluxuri de numerar din care se scad iesirile, inclusive costul
investitiei)

• Z1, Z2 = fluxul de numerar in perioada 1, 2

• r = rata de actualizare (discount rate) < o rata a rentabilitatii utilizata pentru a 
converti o suma de bani viitoare intr-o valoare prezenta (actualizata)
• Pentru investițiilor imobiliare, rata de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar este rata 

anuală de rentabilitate dorită sau așteptată a imobilului
• Rata de rentabilitate ar putea fi costul de oportunitate sau rata dobanzii obtinute pentru

investitii comparabile ca dimensiune, risc si durata.

• X0 = Pret de achizitie sau investitie initiala

20
Resurse: Excel
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Valoarea neta actualizata (Net Present value)

• NPV poate fi pozitiv, negativ sau zero
• NPV=0 inseamna ca proiectia pentru investitie egaleaza rata de 

rentabilitate asteptata

• NPV>0, atunci rentabilitatea investitiei depaseste profitul (rata) 
previzionat

• NPV<0, atunci investitia va performa mai slab decat estimarile. 
Investitorul poate scade pretul de achizitie sau creste venitul
previzionat

21
Resurse: Excel
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Rata Interna a Rentabilitatii si Numerarul
multiplu
Rata Interna a Rentabilitatii (IRR)

• IRR este castigul anual al unei investitii exprimat procentual

• IRR este rata actualizata la care NPV pentru toate fluxurile de numerar dintr-o 
investitie este egala cu zero

• Ne permite sa comparam eficienta a mai multor investitii diferite, cu cash-flow-uri 
diferite care sunt incasate in momente diferite de timp

• Un IRR ridicat ne spune ca este mai efficient daca castigi banii mai repede, in loc 
de a-i incasa mai tarziu

Numerarul multiplu

• Masoara dimensiunea sau importanta unei investitii si este raportul dintre fluxul
total de numerar si investitia initiala

22

Resurse: Excel
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Identificarea surselor de capital pentru
investiție - Instrument Calculator de credite

• Surse proprii

• Crowdfunding (ex. CROWDESTATE)

• CREDITARE 

23

Resurse: CALCULATOR CREDIT
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Finanțarea achiziției prin creditului imobiliar
standard și Noua (Prima) Casa
Credit ipotecar Noua casa

Avans min 15 % Avans 5%  la 66.500 euro, 15% la 119.000 
euro

Marja bancii > 2,05% Marja bancii plafonata la 2%

Pot beneficia de dobanda fixa Depozit colateral 3 rate de dobanda

Poate fi dat in plata Nu se da in plata/refinanteaza

Interdictie de vanzare 5 ani

Acordul bancii pentru inchiriere

Comision de garantare FNGCIMM – 0,3% p.a.

24
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IRCC  = 2,64 % 

ROBOR = 5,97 %
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Suma imprumut DAE 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 15% 20%

30.000                126 143 162 180 200 220 263 379 501 39%

50.000                211 239 268 300 333 367 439 632 836

70.000                295 334 376 420 466 514 614 885 1170

100.000             422 477 537 600 665 734 878 1264 1671 84%

150.000             632 716 805 899 998 1101 1316 1897 2507

200.000             843 955 1074 1199 1330 1468 1755 2529 3342

500.000             2108 2387 2684 2997 3326 3669 4388 6322 8355

Evolutie rata lunara la credit in fuctie de DAE
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Alternative de finanțare - oportunități ignorate

1. RATE LA DEZVOLTATOR

2. BANII DE LA PRIETENI/FAMILIE

3. LEASING/CREDIT PENTRU COMPANIE

27
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in 

tortor in urna pulvinar blandit. Aliquam dolor nulla, interdum 

non quam ac, ultricies porttitor tellus. Vivamus vitae 

vestibulum mauris.

THANK YOU


