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Întrebările cheie pentru planificarea pe termen lung

2. Orizont de timp
Când se va termina totul?
Este ciclic?

3. Maximizarea potențialului

1. Abordare
Ar trebui să uităm de bugetul pentru 2020?
Abordarea planificării incrementale este 
corectă?

Înțeleg noua normalitate?
Ar trebui…să revizuiesc ipotezele despre 
relația cu clienții?
…să regândesc prioritățile strategice?
…să revizuiesc planurile pentru optimizarea
costurilor?
…să monitorizez semnele unei recuperări 
economice?

Care sunt factorii declanșatori pentru o 
nouă creștere?
Există parteneri strategici potriviți?
De unde pot să mă finanțez?

Ce ar trebui să fac cu operațiunile?
Să investesc în instrumente digitale pentru a 
crește productivitatea și beneficia de o 
posibilă eficientizare a costurilor?
Ar trebui să restructurez lanțul de 
aprovizionare?
Există opțiunea contractelor flexibile?
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Pregătirea planului de afaceri este o parte esențială pentru 
continuitatea afacerii

 Incremental

 Bazat pe activitate

 Propunerea de valoare

 Pornind de la zero

 Continuu

 Planificare de sus în 
jos

 Planificare de jos în 
sus

 Planuri de afacere 
probabilistice

 Analiza de senzitivitate

De ce am nevoie de 
un plan de afaceri? Cum încep? Ce abordare să 

aleg?
Care sunt 
opțiunile?

Plan de afaceri

Ar trebui să 
pregătesc mai 

multe scenarii?

 Fezabilitate

 Focus

 Previzionare

 Creșterea capitalului

 Cost țintă

 Cost plus marjă
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Se repetă istoria?
Crizele reprezintă oportunități excelente pentru cei bine poziționați pentru a le gestiona până la capăt

Așteaptă-te la ce e mai bun ... dar fii pregătit pentru ce e mai rău

Cifra de afaceri top 1000 companii
mil EUR 

Numărul de angajați
mil – evoluția pe sectoare

Companiile cu o vedere strategică și robustă pe termen lung se vor
reinventa și vor beneficia de tulburările actuale

Crizele au un impact direct sau indirect pe termen lung asupra tuturor 
industriilor

PIB
mil EUR

PIB Real România
Previziuni

PIB Real UE
Previziuni

Indicele BET 
2000 - 2020

Evoluția salariului real
2008

109.787

2013 2018

91.915

139.149
+4%

2008 2010 2014 2019

124.831145.679 150.159

222.442

29%

2008 2014

9%

63%

2%
31%

8%

2%

58%

2018

62%

2010

2%
28%
8%

62%

2%
27%
7%

5,2
4,6 4,9

5,4

Agricultură Construcții
Industrie Servicii

Investiții străine directe nete
mil EUR 

20142010

3%2%7%

20182008

2%

9.496

2.263 2.421

5.266

Fluxul ISD net % din PIB

3.9%
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-5%

-9%

-11%

Sfârșitul lunii mai

Sfârșitul lunii mai

Sfârșitul lunii mai

Încetare stare de 
urgență curentă

Reîncepere stare 
de urgență

fără

august și
noiembrie 2020

august și
noiembrie 2020 
și februarie 2021

2020 vs 2019
scădere PIB

Identifică motoarele de creștere și analizează 
senzitivitatea

Numerele sunt prezentate în scop ilustrativ

septembrie 2020

ianuarie 2021

iulie 2021

Pandemia ținută 
sub control

C
on

tri
bu

ția
 în

 P
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 (%
)
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HoReCa TransportTurism
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Producție 
industrială

Servicii 
financiare

Telecom Servicii de 
sănatate

Privind în viitor
Scenariile au o importanță ridicată Efectul întreruperii este diferit pe fiecare industrie

Scenariu 
optimist

Scenariu de 
bază

Scenariu 
pesimist

0%
4%
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-5%
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Scenariu optimist
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Scenariu pesimist

Scădere inițiala de 17% în 
PIB din căuza carantinei
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KPMG - Cele 9 elemente ale valorii

2. Piețe

Cele 9 elemente ale valorii formează un cadru intuitiv care poate fi utilizat pentru a deconstrui, analiza și reorienta o afacere, 
concentrându-se atât pe modelul său de afaceri, cât și pe modul de operare

1. Rezultate
financiare

3. Produse și
branduri

4. Clienți și
canale de 
distribuție

5.Procese 
operaționale

6. Infrastructură
operațională și

tehnologică
7. Guvernanță, 
structură și risc

8. Angajați și 
cultura 

organizației
9. Măsuri și
stimulente

 Obiectivele și
constrângerile
financiare

 Viziune, 
misiune și
valori

 Priorități
strategice

 Structura și 
dinamica 
industriei

 Definirea pieței 
și a segmentelor

 Competiția

 Produse
 Brand, 

poziționare și 
promovare

 Prețuri

 Segmentarea
și atragerea
clienților

 Experiența și
loialitatea
clienților

 Rentabilitatea
clienților

 Eficiența
canalelor de 
vânzare

 Structura și
dinamica
industriei

 Lanțul de 
aprovizionare
și logistică

 Competențe
de bază și
lanțul valoric al 
companiei

 Facilități și
infrastructură

 Informații și
tehnologie

 Servicii
secundare și
de asistență

 Guvernanță
 Structura 

organizației
 Controlul 

riscurilor

 Conducere
 Aptitudini și 

abilități
 Cultură

 Măsuri pentru 
performanță

 Obiective de 
performanță

 Sistem de 
recompensare

 Finanțe 
 P&L
 CAPEX

 P&L venituri  P&L venituri
 P&L marketing

 P&L venituri
 P&L cheltuieli
 Capital de 

lucru

 P&L costul 
vânzării
 P&L logistică

 CAPEX  Capital de 
lucru

 P&L cursuri  P&L salarii

 Pot obține
finanțare 
suplimentară 
pentru
capitalul de 
lucru? 
(Producător de 
alimente)

 Ar trebui să
reconsider 
portofoliul de 
produse? 
(Producător de
bunuri de largă 
utlizare)

 Ce strategie
de brand este
necesară
pentru a 
concura on-
line? (Retailer 
specializat off-
line)

 Am o 
înțelegere
clară a
clienților și o 
segmentare
clară care să
permită o 
abordare
exactă?

 Știu ce părți
ale lanțului de 
aprovizionare
sunt potențial
afectate și pot 
evalua
impactul
financiar?

 Instrumentele
de colaborare și
soluțiile de lucru
la distanță pot 
face față utlizării
excesive?

 Echipa de 
răspuns are 
acces rapid la 
întreaga
organizație și la 
factorii de 
decizie la nivel
de consiliu?

 Are echipa de 
conducere
autoritatea de a 
lua deciziile
necesare
pentru a rezolva
perturbările?

 Am indicatorii 
potriviți și pot 
măsura
performanța?

Nivele

Componente 
cheie

Planul de 
afaceri

Considerații
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Surse de finanțare – prezentare generală
Fonduri de mezzanin

 Finanțarea mezanin este o resursă 
financiară care se situează între (risc 
scăzut) credit cu rang prioritar și (risc 
ridicat) capital, având caracteristici atât de 
capital împrumutat, cât și de capital propriu.

 Companiile folosesc finanțarea de tip 
mezanin pentru a atinge obiective care 
necesită capital suplimentar, peste ceea ce
pot obține în cazul împrumuturilor

Instituții financiare
 Împrumuturile reprezintă o opțiune de 

finanțare mai simplă, rapidă și accesibilă, cu 
un risc mai scăzut, care implică plăți 
periodice de rate egale sau inegale.

 Baza unui împrumut este fluxul de numerar 
așteptat, iar împrumutul poate fi garantat de 
activele companiei, având și opțiunea de a fi 
convertit în părți sociale.

 Resursă de finanțare între credite cu rang prioritar și 
capital propriu

 Maximizează îndatorarea cu diluare redusă sau fără 
diluare

 Rata fixă a dobânzii, fără rambursări de principal 
până la maturitate

 Pe baza activelor sau pe baza fluxurilor de 
numerar, în funcție de mărimea companiei

 De obicei fără diluarea participației

 Risc de rată a dobânzii dacă nu este fixă

 Plata flexibilă a principalului

Fonduri de private equity
 Fondurile de private equity oferă capital 

pentru diverse situații, de la finanțarea 
start-up-urilor la cumpărarea marilor 
companii deja stabilite pe piață.

 Oferă lichidate maximă, dar cu o diluare mare a 
participației

 Finanțate de fonduri de pensii, fonduri 
suverane, fonduri de fonduri, persoane fizice 
sau familii cu o avere semnificativă

 Capitalul comun necesită o poziție de control în 
companie, iar capitalul preferențial nu

 Costul capitalului și așteptările de creștere din 
partea investitorilor sunt mai ridicate
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Instituții financiare

Avantaje și dezavantaje

× Termeni și condiții mai restrictive

× Plata principalului este obligatorie

× Potențial interes pentru preluare de părți sociale

 Abordare strategică pe termen lung

 Programe de finanțare dedicate clienților existenți

 Cea mai rapida metodă de finanțare dintre cele trei

 De obicei fără diluarea participației

 Portofoliu diversificat de credite

 Cu cât compania are un istoric mai lung cu atât mai bine

 Financiare solide (P&L și BS) și plan de afaceri care arătă cum planifică compania 
creșterea veniturilor și a profitului în următorii 3 – 5 ani

 Portofoliu de garanții atractiv

 Scor de credit bun, cu un istoric de plăți curat

 Echipă de conducere performantă

 Plan pentru creștere pe termen lung și profitabilitate

 Sisteme operaționale și procese cu un nivel bun de maturitate

Furnizori ai acestui tip de finanțare

“Obiectivul nostru este absorbția 
completă a alocării IMM Invest și 

sprijinirea a cât mai multor 
companii”

“Ne concentrăm mai mult pe 
portofoliul actual de clienți, 
decât pe oportunități noi”

Profilul companiei țintă
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Fonduri de mezzanin

Avantaje și dezavantaje
 Permite proprietarului existent să păstreze majoritatea și controlul asupra companiei

 Oferă mai multă flexibilitate decât împrumuturile bancare, prin acorduri mai puțin
restrictive și rambursări de principal reduse sau fără rambursări

 Permite accesarea de capital suplimentar

 Mai puțin costisitor și mai puțin diluant decât în cazul majorării de capital

 Scadențe mai mari, de până la 7-8 ani

× Mai costisitor decât împrumuturile datorită caracteristicilor de capital

× Poate implica o diluare a capitalului, de obicei redusă

 Companii de mărime medie, stabile și cu oportunități în creștere

 Avantaje competitive dovedite

 Conducere cu performanțe dovedite, cu un istoric solid

 Produse și servicii competitive

 Companii stabile, care generează numerar și/sau active cu structuri de capital sigure

 Operează în sectoare și medii macroeconomice cu volatilitate redusă

Furnizori ai acestui tip de finanțare

“Produsul nostru de mezanin va
fi gata în curând deoarece este

adaptat la condițiile pieței”

“Suntem precauți, dar așteptăm
să analizăm oportunități de

finanțare atunci când lucrurile se 
rezolvă”

Profilul companiei țintă



14

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

Fonduri de private equity
Profilul companiei țintă

Avantaje și dezavantaje
 Participare activă cu viziune pe termen lung

 Flexibilitate în participație, adesea cu structură de investiții personalizată

 Experți regionali/ mondiali dedicați pentru creșterea accelerată a veniturilor

 Abilități de M&A pentru a găsi, executa și integra oportunități strategice pentru
consolidarea sau creșterea cotei de piață

 Capacitatea de a crește valoarea pe perioada investiției

 Poziție solidă sau lider de piață

 Cerere din piață în creștere

 Capacitatea de a menține și dezvolta operațiunile pe piețele existente sau noi

 Guvernanță corporativă eficientă și o echipă de conducere cu performanțe dovedite

 Companie mică sau mijlocie

 Clienți, piețe și furnizori diversificați

 Fluxuri de numerar sustenabile

 Grijă pentru dezvoltarea socială, de mediu și economică

 Potențial de a fi o achiziție strategică pentru portofoliul actual de companii

 Interesate de companii „platformă” din industrii fragmentate, unde modelele
operaționale pot fi extinse prin achiziții strategice sau adiții la portofoliul actual de 
companii

× Preferință puternică pentru pozițiile de control

× Cea mai diluantă și cea mai scumpă dintre cele trei tipuri de finanțare

Furnizori ai acestui tip de finanțare

“Suntem deschiși la oportunități
noi în contextul actual”

“Am avem inca disponibilitati in 
fond și suntem gata să investim

în noi afaceri”
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Orizontul de timp pentru procesul investițional
Pregătire Marketing Verificări Confirmare verificări/Negocieri

 Înțelegerea și pregătirea cazului

 Plan de afaceri cu model 
financiar

 Teaser – document anonim 
de 2-3 pagini despre 
companie

 Pachet de informații –
prezentare detaliată a 
companiei, pieței și a 
financiarelor

 Pregătirea listei de potențiali 
investitori

 Combinație de investitori 
financiari (fonduri de private 
equity, fonduri de mezanin, 
instituții financiare, etc.) și 
strategici

 Pregătirea matricei de contact

 Abordarea potențialilor investitori

 Furnizarea informațiilor despre 
companie, piață, obiectivul
investiției și planul de afaceri

 Primire ofertă indicativă

 Furnizarea informațiilor 
suplimentare

 Întâlnire cu echipa de 
conducere

 Vizite la punctele de lucru 

 Informații despre 
operațiunile companiei, 
angajați, furnizori, clienți, 
aspecte legale, financiare, 
etc.

 Primire ofertă finală

 Negociere a termenilor financiari 
și comerciali

 Semnare acord
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Fundamentele unui proces de restructurare financiară

LICHIDITATE
Identificarea cauzei crizei de lichiditate – conjunctura sau slaba performanță. În cazul în care există o problemă
de lichiditate structurală, controlul imediat trebuie implementat pentru colectări, plăți și achiziții.

ACTIVITATE DE BAZĂ VIABILĂ
După analiza capacității de a gestiona presiunile de lichiditate pe termen scurt, următorul pas este evaluarea
viabilității afacerii. În ansamblu, trebuie validate cererea pentru produse / servicii și concurenții.

ACȚIONARIAT CREDIBIL
Acționarii vor purta stigmatul dificultății și greșelilor afacerii. Unele schimbări pot fi necesare, dar cunoștințele trebuie
păstrate. Echipa de restructurare va avea nevoie să câștige încrederea și să reconstruiască relația cu partenerii externi. 

PLAN DE AFACERI FINANȚABIL
Având în vedere cele de mai sus, un plan de afaceri credibil este esențial pentru susținerea partenerilor și
atragerea de finanțări care pot fi rambursate de fluxuri de numerar viitoare, credibile.
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Pe scurt

Evaluarea
inițială Moratoriu

Evaluarea
performanței

și a 
lichidității

Identificare
soluții de 

restructurare

Negocierea
soluției de 

restructurare

Implementare
soluție de 

restructurare

Monitorizare
performanță

viitoare

Alegerea
soluției de 

restructurare
Stabilizare

Negociere
scenariu
alternativ

Pregătire 
scenariu
alternativ

Implementare
scenariu
alternativ

PROCESUL DE RESTRUCTURARE ÎN ANSAMBLU
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Cadrul de restructurare financiară

Management de proiect pragmatic

Evaluare inițială și 
stabilizare

Agrearea pașilor următori 
cu părțile interesate

Înțelegerea relației cu 
părțile interesate

Evaluarea lichidității pe 
termen scurt

Completarea testului de 
solvabilitate

Evaluarea opțiunilor și 
riscurilor pe termen 

scurt

Dezvoltarea de soluții

Negocierea și alinierea
cu părțile interesate

Agrearea opțiunii de 
restructurare

Agreare opțiunilor de 
restructurare adecvate

Pregătirea planurilor de 
urgență

Pregătirea planului 
pentru preluarea 

controlului

Evaluearea apetitului și
motivația părților

interesate

Monitorizarea fluxului de 
numerar și performanța de 

tranzacționare
Revizuirea opțiunilor 

pentru orice schimbare a 
părților interesate

Evaluarea diagnosticului
și a opțiunilor

Agrearea strategiei de 
negociere

Analizarea punctelor de 
influență ale părților

interesate

Evaluarea economică a 
companiei

Examinarea
performanței și

strategiei

Provocarea planului de 
afaceri

Stabilirea opțiunii de 
M&A

Identificarea opțiunilor de 
restructurare adecvate

Dezvoltarea opțiunilor
structurii de capital

Monitorizare continuă

Monitorizarea 
performanței și a 

abaterilor planului
Evaluarea necesității
revizuirii ulterioare a 

lucrărilor

Implementare

Oferta indicativă de 
finanțare

Asistență la executarea
planului

Asistență la negocierea
condițiilor financiare

Executarea oricărei
cedări

Sprijinirea negocierilor 
dintre părțile interesate
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Telemunca – considerații legale privind confidențialitatea și 
securitatea cibernetică

Agricolă

Asigurări

Producție

Medicală

Alimentară

Auto

Servicii

Tehnică

Energetică

Farmaceutică

Transport

Comerț cu amănuntul

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Industriile amenințate în România

Sursă: Raportul Orange România referitor la securitatea pe internet: https://bis-threatmap.orange.ro/insights

530,918 
incidente de securitate 
raportate în ultimele 7 

zile în România

https://bis-threatmap.orange.ro/insights
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Riscuri legale și de securitate cibernetică 

Protecția datelor
Proprietate intelectuală

Securitate cibernetică

 Încălcarea dreptului 
angajaților la viața privată 

 Încălcarea securității datelor 
stocate pe dispozitivele 
angajaților

 Dezvăluirea secretelor
comerciale

 Dezvăluirea codurilor sursă
 Dezvăluirea formulelor chimice

sau a formulelor pentru
medicamente (know-how) 

 Dezvăluirea modelelor
neînregistrate

 Vulnerabilitatea 
dispozitivelor folosite de 
angajați

 Folosirea dispozitivelor 
neînrolate în sistemul IT al 
companiei

RISC
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Principalele provocări pentru companii 

Asigurarea 
securității 

datelor

Reglementare
a utilizării 

dispozitivelor 
personale

Prevenirea 
atacurilor 

cibernetice

Identificarea 
soluțiilor de 
încheiere a 

contractelor la 
distanță

Migrarea 
datelor în 

cloud
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Principalele recomandări pentru companii 

Guvernanță 
corporativă

• Politica IT
• Politica de încălcare a 

securității datelor
• Politica BYOD
• Politica de telemuncă
• Planul de continuitate a 

afacerii

HR Juridic și IT

• Clauză de confidențialitate
• Training pentru angajați
• Asigurarea protecției datelor 

personale ale angajaților
• Monitorizarea legală a 

desfășurării activităților de 
serviciu

• Colaborarea echipelor IT și 
juridic

• Organizarea fluxurilor de 
business/date

• Evaluarea furnizorului de 
soluții cloud

• Evaluarea soluțiilor de 
videoconferință 
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Pașii următori 

Asigurarea măsurilor 
de distanțare socială

Politică de 
revenire 

graduală la 
serviciu

Minimizarea 
datelor de 
sănătate 

prelucrate

Protecția 
datelor 

personale ale 
angajaților 

testați pozitiv 
cu Covid-19

Asigurarea unor 
verificări neexcesive

Protejarea identității 
persoanei testate 

pozitiv cu Covid-19 
și asigurarea 

sănătății angajaților



Lucru de acasa
intr-un mod securizat
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Amenintari in crestere

Impersonarea
organizatiilor

cheie in 
domeniul
sanatatii
(OMS)

Harti si resurse
online despre
Coronavirus 

care infecteaza
vizitatorii

Website-uri
false ce vand

produse critice
in lupta contra 
Coronavirus

Impersonarea
unor entitati

guvernamentale
ce oferta sfaturi

si beneficii

Website-uri
false de stiri cu 

privire la  
Coronavirus

Campanii de 
support/ 
caritabile

pentru
personalul

medical

XX,000
site-uri web in 

ultima luna

Ransomware

Fraude
BEC/CEO

Fraude cu 
Crypto 

currency 

Furturi de
credentiale

Acces
neautorizat
la informatii

sensibile

Resurse online 
“gratis” in timp
de izolare si
munca de 

acasa
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Actiuni strategice pentru asigurarea securitatii
Aspecte de luat in considerare:

Infrastructura pentru
acces la distanta

Adoptarea sigura a 
BYOD

Securitatea statiei de 
lucru

Administrarea Identitatii
& a Accesului

Platformele de 
Colaborare

Cresterea “Shadow IT & 
Cloud SaaS”

Cloud-ul asigura
capacitate dar aduce
riscuri de securitate

Testarea controalelor de 
securitate
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Abordare mult mai strategica decat in mod normal

In aria
CISO

— Personal cheie

— “War Rooms” virtuale

— Dependinta de furnizorii
cheie

— “Augmentation”

— Perturbarea operatiunilor
de securitate

— Securizarea amprentei
digitale (“digital footprint”)

— Securitatea in “noul
normal”

— Activitatea in industriile
(puternic) reglementate

Dincolo de 
aria CISO
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Securitatea
statiei de lucru Reteaua de 

acasa
(WiFi)

Mesaje de 
tip 

“Phishing”
BYOD

1 2 3

Constientizarea si
responsibilitatile utilizatorilor

+



Q&A
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Bogdan Văduva
Partener, Head of Deal Advisory

bvaduva@kpmg.com

Richard Perrin
Partener, Head of Advisory

rperrin@kpmg.com

Marius Țurcanu
Director, Restructurare
mturcanu@kpmg.com

George Dumitrașcu
Director, Deal Advisory

gdumitrascu@kpmg.com

Gabriel Tănase
Partener, Tehnologie și 
Securitate Cibernetică
mtanase@kpmg.com

Cristiana Fernbach
Partener, KPMG Legal
cfernbach@kpmg.com



Document Classification: KPMG Confidential

The KPMG name, logo and “cutting through complexity” are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular
individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such
information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app

© 2020 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.


	Drumul către noua realitate�Planificarea afacerii pentru perioada post-carantină
	Vorbitori
	Agenda
	Planificarea afacerii în noul context
	Întrebările cheie pentru planificarea pe termen lung
	Pregătirea planului de afaceri este o parte esențială pentru continuitatea afacerii
	Se repetă istoria?
	Privind în viitor
	Slide Number 9
	Opțiuni de finanțare și capital în restructurarea financiară
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Fundamentele unui proces de restructurare financiară
	Pe scurt
	Cadrul de restructurare financiară
	Securitate cibernetică și considerații legale privind confidențialitatea
	Telemunca – considerații legale privind confidențialitatea și securitatea cibernetică
	Riscuri legale și de securitate cibernetică 
	Principalele provocări pentru companii 
	Principalele recomandări pentru companii 
	Pașii următori 
	Lucru de acasa �intr-un mod securizat
	Amenintari in crestere
	Actiuni strategice pentru asigurarea securitatii
	Abordare mult mai strategica decat in mod normal
	Securitatea statiei de lucru
	Q&A
	Contact:
	Slide Number 32

