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ANALIZĂ COST-BENEFICIU

Pentru a veni în sprijinul investitorului în procesul de luare a deciziilor, echipele
Quantum Premium Modules Group și Cercetium Social Labs au colaborat în 
vederea realizării unei Analize Cost-Beneficiu care să-i ajute pe aceștia să 
cântărească oportunitățile de investiții.

Investitorii sunt presați uneori să ia decizii într-un timp limitat, cu fiecare 
acțiune întreprinsă generând așteptări privind costurile și veniturile.

Analizele Cost-Beneficiu ajută prin furnizarea contextului financiar și 
justificarea deciziei bazată pe date, evaluând costul real al investiției și 
rentabilitatea acesteia în raport cu proiecțiile pe termen lung.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii 
performanței financiare a investiției (profitabilitatea sa).

Astfel că acest tip de analiză reprezintă un instrument de mare utilitate pentru
luarea deciziei de alocare a resurselor pentru investiții.

În acest sens, potențiale investiții în 17 case modulare Quantum au fost
analizate.



Au fost analizate oportunitățile de investiții, în casele modulare cu structură
lemn și panouri SIP Plus, și în casele modulare cu lemn termoizolat și sistem
interlocking.

Au fost analizați indicatori și concepte precum:

În realizarea calculelor, atât costurile, cât și beneficiile au fost calculate fără
TVA.

Costul chiriei pentru fiecare casă a fost calculat în funcție de următoarele
criterii:

 1. Capacitate de cazare maximă
 2. Suprafață casă
 3. Costuri de închiriere regăsite în piață.

Perioada de calcul este de 10 ani, cu momentul investiției inițiale reprezentată
de ‘t0’.

Sunt prezentate pentru fiecare casă în detaliu 2 scenarii: Realist și Optimist.
 • Scenariul Realist prezintă o rată de ocupare variabilă de la 45% la 70%.
 • Scenariul Optimist prezintă o rată de ocupare fixă de 70%.
Sunt prezentate pentru fiecare casă succint 6 scenarii cu rate fixe de ocupare,
de la 45% la 70%.

Costul Inițial al Investiției/costuri directe
Costuri indirecte/cheltuieli anuale
Cost brut efectiv
Cost brut Normalizat
Venit brut efectiv
Venit net normalizat
Rată de ocupare

Randamentul Investiției (ROI)
ROI calcul normalizat medie anuală
Rata Internă a Rentabilității (IRR)
Deprecierea în timp a banilor / inflația
Profit Net / Venit Net
Profit Net Normalizat (NPV)
Perioada de Amortizarea a Investiției



Pentru a contabiliza valoarea în timp a banilor, s-a aplicat o rată de 
actualizare/normalizare medie de 8.25% a costurilor indirecte și a beneficiilor
viitoare pentru a reflecta valoarea actuală a banilor. Aceasta este înțeleasă ca
“inflație”.

Valoarea a € 1.000, azi, nu este egală cu valoarea a €1.000, peste 10 ani.

Astfel că se ia în calcul deprecierea banilor pe o perioadă de 10 ani, valoarea
aleasă fiind reprezentată de dobânda pe titlurile de stat cu o perioadă de
maturitate de 10 ani.

Fluxurile de numerar (costuri și beneficii) normalizate cu această rată de
depreciere sunt cumulate pentru a releva Profitul Net Normalizat / Valoarea
Actualizată Netă (NPV).

Randamentul Investiției (ROI) este un instrument de măsurare a performanței
unei investiții care indică câștigul dintr-o investiție, anume cât de profitabilă
este acea investiție.

În prezenta analiză, au fost calculate atât Randamentul Investiției (ROI), cât și
ROI calcul normalizat medie anuală, în cazuri în care rata de ocupare este
variabilă sau fixă.

Randamentul Investiției (ROI) este calculat folosind următoarea formulă:
 • rata de ocupare variabilă: Sumă Profit Net pe 10 ani / investiția inițială *  
    100 / 10
 • Rată de ocupare fixă: Profit Net / investiția inițială * 100

ROI calcul normalizat medie anuală este calculat folosind următoarea aceeași
formulă, însă valorile sunt normalizate:
 • rata de ocupare variabilă: Sumă Profit Net Normalizat pe 10 ani /
    investiția inițială * 100 / 10
 • Rată de ocupare fixă: Profit Ne Normalizat / investiția inițială * 100

Rata Internă a Rentabilității (IRR) este rata de actualizare/normalizare la care
valoarea netă prezentă (actualizată / normalizată) a unui flux de venituri sau
cheltuieli (viitoare) este egal cu 0.



Costurile indirecte sunt costurile recurente anuale (cheltuieli anuale), 
reprezentate de:
 Cost consum energie
 Cost curățenie
 Cost mentenanță - 10% din venit brut efectiv.
 Impozit pe clădiri nerezidențiale - 0.2% din valoarea casei
 Taxă promovare turism - 1% din venit brut efectiv.

Venitul brut efectiv anual este calculat în funcție de gradul de ocupare
înregistrat în anul respectiv:
 Calcul: numărul de nopți * prețul de închiriere/noapte.

Venit net anual este calculat după formula:
 Calcul: Venit brut efectiv - cheltuieli anuale.

Costul inițial al investiției este constituit din suma costurilor directe necesare
pentru ca investiția să devină operațională și să genereze venit. Astfel,
costul inițial al investiției este constituit din:

*  costul pentru finisaje+manoperă este atribuit doar caselor modulare
structură lemn, panouri SIP Plus. Casele modulare lemn termoizolat, sistem
interlocking nu necesită finisare interioară.
*  costul pentru finisaje+manoperă (parchet 10mm, folie parchet, plintă, gresie,
faianță, adeziv ceramică, chit, glet, lavabilă) au fost calculate în funcție de
cantitățile aferente dimensiunilor fiecărei case.
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Evoluția indicatorilor care dictează performanța financiară este condiționată
de o serie de factori particulari și specifici pentru fiecare investiție în parte.

Spre exemplu, rata de ocupare este în strânsă legătură cu amplasarea corectă
a casei/caselor în zone propice și cu interesul pe care îl exercită proprietarul în
promovarea cazării și oferirii de facilități către turiști.

Costul aferent chiriei este, de asemenea, condiționat atât de facilitățile extra
oferite de către proprietar (piscină, ciubăr, parcare etc.), cât și de dimensiunea
investiției inițiale realizate, care se transpune în nivelul și calitatea dotărilor
întâlnite la cazare.

Investiția în case modulare Quantum în cadrul prezentei analize este privită
din perspectiva unităților de cazare închiriate în integralitate în scop turistic, în
regim de tip Airbnb.

Costul inițial al investiției este variabil și depinde de particularitățile și
specificitățile contextului fiecărui investitor în parte.







Perioada de calcul: 10 ani
Valoarea investiției inițiale: € 33,707.56
Amortizarea Investiției: 2 ani, 336 zile

Profit Net: € 139,689.96
Randamentul Investiției (ROI): 51.44%

Profit Net Normalizat: € 77,741.95
ROI Calcul Normalizat Medie Anuală: 32.98%

Rata Internă a Rentabilității: 42.85%

Perioada de calcul: 10 ani
Valoarea investiției inițiale: € 33,707.56

Amortizarea Investiției: 1 an, 334 zile
Profit Net: € 161,206.16

Randamentul Investiției (ROI): 57.82%
Profit Net Normalizat: € 95,619.07

ROI Calcul Normalizat Medie Anuală: 38.36%
Rata Internă a Rentabilității: 57.20%
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DISCLAIMER:
• Prezentul material publicitar are caracter strict informativ și nu angajează raspunderea pentru datele sau informațiile prezentate, 
fiind un studiu bazat pe datele și informațiile disponibile la un anumit moment dat.
• Imaginile inserate sunt strict cu titlu de prezentare, iar produsele finale pot fi diferite în raport cu randările din acest pliant.
• Cifrele și prognozele de venituri prezentate sunt strict orientative și nu angajează raspunderea în orice fel și de orice natură, în 
raport cu rezultatele sau analizele realizate.
• Pentru mai multe detalii privind prețurile, beneficiile și detaliile tehnice exacte precum și stocul existent, vă rugăm să ne contactați.   


