
Performanța financiară companii CAEN 6920 in anul 2020 

 

O analiză sumară a performanței financiare a companiilor care au raportat la 31.12.2020 venituri preponderente pe CAEN 6920, structurate 
după  volumul de activitate desfăsurat, măsurat prin cifra de afaceri, urmărind doar 2 indicatori de performanță financiară: rata profitului și 
productivitatea lunară a angajaților, evidențiază câteva aspecte interesante: 
 Profitabilitatea afacerilor analizate crește semnificativ pe masură ce scade volumul operațiunilor derulate.  
 Productivitatea resursei umane scade semnificativ pe masura ce scade si volumul de activitate, indicând la firmele mici o pondere mare a serviciilor 

de introducere de date, în detrimentul serviciilor de expertiză contabilă, generatoare de valoare adaugata pentru client, care ar justifica o remunerare 
pe masura. Productivitatea firmelor mici care ofera servicii specifice CAEN 6920 este la nivelul de 2,200 Euro / luna, de cel putin 3 ori mai mica 
decat media companiilor mari si de 20 ori mai mica decat productivitatea maxima a industriei; 

 Coreland profitabilitatea cu productivitatea acestor companii, devine evident faptul ca valoarea manoperei angajate in companiile mici are o valoare 
scazuta, ceea ce face posibil un nivel ridicat de profitabilitate; 

 
In concluzie, 2,80% dintre companii, adica companiile medii si mari, genereaza 53,72% din volumul serviciilor furnizate pe CAEN 
6920.  

Astfel un numar mare de clienti, care genereaza aproape 47% din valoarea serviciilor furnizate pe CAEN 6920 platesc servicii de contabilitate 
care se limiteaza la inregistrarea de documente intr-o aplicatie de contabilitate si la generarea automata de declaratii si raportari financiare 
periodice.  
Aceasta abordare formala, reactiva si de multe ori excesiva, a evidentei contabile, dublata de o structurare neomogena dupa natura si 
substanta economica a operatiunilor derulate sunt sursa unor stari de fapt ce au un impact negativ semnificativ pe termen mediu si lung 
asupra performantei financiare a afacerilor derulate de clientii firmelor de contabilitate. 

 

medie min max medie min max
CA > 5.000.000 RON [1 mil euro]: 39 1.716.477.359 197.457.893 4.614 11,50% -3% 45% 31.001 10.710 237.750
CA intre 3.500.001 si 4.999.999 RON: 19 98.023.407 19.393.784 471 19,78% 1% 48% 17.343 8.911 68.810
CA intre 2.000.000 si 3.500.000 RON: 43 109.679.641 32.609.878 596 29,73% -6% 86% 15.336 5.998 98.545
CA intre 1.000.000 si 1.999.999 RON: 188 249.620.190 107.783.704 1.460 43,18% -21% 100% 14.248 5.338 120.729

Sub-total 289 2,80% 2.173.800.597 53,72% 357.245.259 7.141 16,43% -21% 100% 25.368 5.338 237.750
CA intre 300.000 si 999.999 RON: 1.013 658.450.000 2.000
CA intre 100.000 si 300.000 RON: 4.999 999.800.000 7.500
CA sub 100.000 RON: 4.296 214.800.000 4.296

Sub-total 10.308 1.873.050.000 13.796 11.314
Total 4.046.850.597 20.937 16.107
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