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Dosar nr. 3255/1285/2011 

Judecător sindic: Iulian Păcurar 

Temei juridic: art. 20 lit. (b) şi art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 

Administrator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL   

Debitor: S.C. ANDYANA S.R.L. 

 

RAPORTUL ASUPRA CAUZELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU CONDUS LA 

APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A DEBITORULUI 

S.C. ANDYANA S.R.L. 

 

Cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia insolvenţei debitorului cu 

menţionarea persoanelor cărora le-ar putea fi imputabilă 

 

Scurt istoric al S.C. ANDYANA S.R.L. 

 

Societatea comercială ANDYANA S.R.L. este persoană juridică română, cu capital integral 

privat, constituită în anul 2007. S.C. ANDYANA S.R.L. are ca obiect principal de activitate ”lucrări 

de construcţii a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211. Sediul societăţii este în Cluj Napoca, Str. 

Aurel Vlaicu, nr. 62, ap. 26, jud. Cluj. 

          Odată cu creşterea pe piaţa românească a cererii privind agregatele minerale şi a prestărilor 

de servicii în acest domeniu, cu un plan de extindere, societatea decide achiziţionarea unui utilaj – 

încărcător frontal FIAT FR 270 -  şi încheierea unor contracte de închiriere cu beneficiarii pentru 

acest utilaj. Acest utilaj a fost achiziţionat în sistem leasing, contract de leasing care a expirat în 

luna decembrie 2010, fiind achitat integral. Debitoarea a contractat în cursul anului 2008 un credit 

de la BRD în valoare de 50.000 lei şi o linie de credit în valoare de 20.000 lei. Acestea au fost 

achitate conform graficelor de plăţi eliberate de creditorul BRD, până în momentul în care – pe 

fondul scăderii pieţei de profil – vânzările agregatelor minerale (nisip, criblură, etc.) s-au redus şi 

ele considerabil, singurul venit realizat de debitoare fiind cel din închirierea încărcătorului frontal. 
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Deoarece veniturile realizate astfel sunt de aproximativ 13.000 lei pe lună, iar rata de leasing 

aferentă utilajului menţionat era de aproximativ 2.000 Euro, debitoarea abia a reuşit să susţină 

această rată, nemaifăcând faţă  plăţii ratelor către BRD. Pe acest fond, creditorul BRD a solicitat 

deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.  

 

În literatura de specialitate, fiecare caz de insolvenţă are propriile cauze specifice, cauze 

între care se pot vedea mai multe asemănări putându-se face totodată diferite tipizări 

corespunzătoare lor. Cauzele insolvenţei unei întreprinderi sunt grupate în literatura de specialitate 

în cauze externe şi cauze interne:  

1. Cauzele externe (mediul concurenţial şi economico-social în care acţionează firma)  

 Accentuarea concurenţei interne şi internaţionale; 

 Pierderea unui client important sau falimentul acestuia; 

 Falimentul unei bănci cu care societatea avea relaţii financiare preponderente; 

 Apariţia unor produse de substituţie; 

 Falimentul unui furnizor care asigură materialele necesare continuării 

activităţii întreprinderii;  

 Schimbarea pieţei, a comportamentului cumpărătorilor, sociale şi de ordin 

conjunctural; 

 Calamităţi naturale etc. 

2. Cauze interne (financiare, strategice şi organizatorice) 

a) Cauze financiare  

 Diminuarea continuă a disponibilităţilor datorită imposibilităţii de 

recuperare a lichidăţilor de la debitori; 

 Neurmărirea creditului pe parcursul derulării lui; 

 Finanţarea unor investiţii din pasivele curente şi lipsa profiturilor 

imediate care să suplinească golul de fond de rulment; 

 Menţinerea unui fond de rulment negativ pe o perioadă îndelungată de 

timp; 
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 Scăderea eficienţei şi profitabilităţii activităţii şi evidenţierea de pierderi 

din ce în ce mai mari.  

b) Cauze strategice 

 Lipsa unor obiective precise în dezvoltarea activităţii; 

 Lipsa pieţelor de desfacere sau alegerea neinspirată a acestora; 

 Viteza slabă de reacţie a conducerii la schimbările conjuncturale; 

 Proiecte viitoare incompatibile ca mărime cu posibilităţile de 

dezvoltare a afacerii; 

 Distrugerea unor bunuri neasigurate care cauzează pierderi. 

c) Cauze organizatorice 

 Structura organizatorică deficitară;  

 Neaplicarea corectă a aptitudinilor personalului la încadrarea în 

muncă a  acestuia;  

 Lipsa de experienţă în afaceri; 

 Influenţe politice. 

 

Cauzele posibile ale insolvenţei se bazează pe diverse teorii şi studii. Din punct de vedere al 

ciclului de viaţă al unei întreprinderi, insolvenţa este privită ca fiind o parte intrinsecă a acestuia, 

putând conduce la decesul întreprinderilor. Anumite teorii consideră că schimbarea rutinelor 

întreprinderii măreşte, pe termen scurt, riscul de faliment, în special când acestea se află în strânsă 

legătură cu nucleul activităţii întreprinderii respective. Alte teorii, bazate pe resurse, evidenţiază 

importanţa adaptării întreprinderilor la schimbările esenţiale ale mediului: cele care nu fac 

demersurile necesare asigurării resurselor, respectiv nu pot realiza venituri suficiente pentru a se 

întreţine, se vor afla în stare de insolvenţă. Alte puncte de vedere susţin că riscul de faliment este 

mai mare în cazul firmelor tinere, întreprinderile recent înfiinţate fiind mai expuse riscului de 

faliment, decât cele care au atras atenţia concurenţei, fiind mai vechi pe piaţă. Mediul economic 

face o selecţie şi elimină firmele care nu reuşesc să se adapteze. 
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Având în vedere obiectivele prezentului raport – identificarea cauzelor insolvenţei şi a 

persoanelor care s-ar face vinovate pentru această situaţie – considerăm că vinovăţia unei persoane 

se poate reţine în situaţia identificării unor cauze interne subiective, pentru motivele prevăzute de 

art. 138 alin (1) din Legea nr. 85/2006. 

Pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 59 alin. 1 s-au avut în vedere atât prevederile 

art. 138 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei cât şi anumite informaţii menţionate în 

literatura de specialitate. 

În analiza realizării acestor obiective, s-au folosit evidenţele contabile ale debitoarei, 

situaţiile financiare întocmite în perioada 2008 – 30.09.2011, înainte de data deschiderii procedurii. 

Pentru analizarea situaţiei economico-financiare a societăţii, am elaborat indicatorii 

economico-financiari pe anii 2008 – 30.09.2011, situaţie în care sunt cuprinşi atât indicatorii 

menţionaţi în bilanţurile anuale şi semestriale ale debitoarei, cât şi anumiţi indicatori calculaţi care 

vor fi detailaţi în cele ce urmează. După cum se poate observa pe perioada analizată în anii 2008 şi 

2010 activitatea debitoarei s-a desfăşurat în condiţii de rentabilitate, ducând la un rezultat pozitiv al 

exerciţiilor financiare, în anii 2009 şi 2011 însă, debitoarea a înregistrat pierdere. Valoarea pierderii 

înregistrate la 30.09.2011 este de 21.286 lei, însoţită însă de un rezultat reportat pozitiv, în valoare 

de 91.195 lei. Valoarea acestui indicator, potrivit literaturii de specialitate, măsoară practic eficienţa 

managementului, califică calitatea actului managerial şi are o evoluţie pozitivă ca şi rezultatul 

exerciţiului.  

În cele ce urmează, vom prezenta analiza economico-financiară a S.C. ANDYANA S.R.L., 

perioada de timp luată în calcul fiind ultimii trei ani de activitate anteriori deschiderii procedurii. 

 

Analiza contului de profit şi pierdere 

 

Contul de profit şi pierdere este un document contabil care oferă o imagine fidelă şi clară 

asupra performanţei financiare, sintetizând într-o manieră explicită veniturile şi cheltuielile dintr-o 

perioadă de gestiune, prezentând astfel modul de formare al rezultatelor economice. 
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Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimelor exerciţii 

financiare  ale debitoarei se prezintă în felul următor: 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 

Venituri din vânzarea mărfurilor 300.089 72.852 35.009 0 
Producţia vândutã 168.461 142.218 150.052 96.968 

Cifra de afaceri 468.550 215.070 185.061 96.968 
Venituri din prod de  imobilizări 0 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 0 46.160 0 0 
Variaţia stocurilor sold C/D 0 0 0 0 

VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

468.550 261.230 185.061 96.968 

Cheltuieli privind mãrfurile 237.213 59.475 34.820 0 
Alte cheltuieli materiale şi 
cheltuieli cu mat. prime şi 

materiale 

52.383 29.161 10.285 18.195 

Cheltuieli din afară(energie şi apă) 0 0 0 0 
Cheltuieli cu personalul 14.362 22.410 16.925 12.747 

Alte cheltuieli de exploatare 75.592 120.676 48.398 70.170 
Cheltuieli cu amortizãrile şi 

provizioanele 
5.842 20.802 35.041 16.488 

CHELTUIELI PENTRU 
EXPLOATARE 

385.392 252.524 145.469 117.600 

REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE -

profit(+)/pierdere (-) 

83.158 8.706 39.592 -20.632 

Venituri financiare 89 3 0 90 
Cheltuieli financiare 6.050 25.893 6.897 744 

REZULTATUL FINANCIAR - 
profit (+) / pierdere (-) 

-5.961 -25.890 -6.897 -654 

Rezultat curent al exerciţiului -
profit (+)/pierdere(-) 

77.197 -17.184 32.695 -21.286 

Venituri extraordinare 0 0 0 0 
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 
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Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza 

contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii. 

Începem prezentul raport cu analiza cifrei de afaceri prin  prisma categoriilor de venituri pe 

care le încorporează. 

În cazul societăţii S.C. ANDYANA S.R.L., cifra de afaceri este realizată în principal din 

venituri din vânzarea mărfurilor şi venituri din producţia vândută, activitate principală desfăşurată 

de către societatea debitoare. Cifra de afaceri, fiind un indicator de volum, evidenţiază 

dimensiunea portofoliului de afaceri realizată de o societate comercială în relaţia cu diferiţi 

parteneri. Aceasta reflectă atât latura comercială a unei firme producătoare (prin producţia 

vândută), cât şi volumul activităţii desfăşurate de o firmă axată pe vânzări. 

În perioada analizată se înregistrează o evoluţie descrescătoare a cifrei de afaceri care are în 

principal loc pe fondul scăderii vânzărilor şi reducerii preţurilor - multe firme lucrând cu adaos 

minim, doar pentru a rămâne prezenţi în afacere, făcând mari eforturi să facă susţină ratele de 

leasing şi creditele bancare,  fără a avea însă garanţia că vor putea rezista în timp. Presiunea asupra 

preţurilor a atras şi o scădere generală în ceea ce priveşte calitatea produselor, preţurile pieţei 

neacoperind nici măcar costurile de producţie. 

REZULTATUL  
EXTRAORDINAR -
profit(+)/pierdere(-) 

0 0 0 0 

VENITURI TOTALE 468.639 261.233 185.061 97.058 
CHELTUIELI TOTALE 391.442 278.417 152.366 118.344 

REZULTATUL BRUT AL 
EXERCIŢIULUI profit (+) / 

pierdere (-) 

77.197 -17.184 32.695 -21.286 

Impozitul pe profit 11.717 5.733 7.927 0 
REZULTATUL NET AL 

EXERCIŢIULUI 
profit(+)/pierdere 

65.480 -22.917 24.768 -21.286 
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Activitatea din exploatare şi cea finanaciară a debitoarei vor fi urmărite însă prin prisma contului 

de profit şi pierdere, activitatea din exploatare prezentând o importanţă majoră în cadrul analizei 

pe baza contului de profit şi pierdere indiferent de specificul activităţii. Referitor la acest aspect se 

observă o evoluţie oscilantă din punct de vedere al cuantumului profitului înregistrat, în sensul că 

în cei 3 ani de activitate societatea a înregistrat atât profit cât şi pierdere, activitatea desfăşurându-

se în condiţii de nerentabilitate în anii 2009 şi 2011, şi de rentabilitate în anul 2010. Pierderea 

maximă înregistrată este în cursul anului 2009, respectiv 22.917 lei. Profitabilitatea este de o 

importanţă similară lichidităţii, deoarece aceasta reprezintă premisa continuităţii activităţii. Pe cale 

de consecinţă, analiza evoluţei contului de profit şi pierdere este imperios necesară pentru a 

contura o imagine fidelă, corectă şi complexă a situaţiei debitoarei, precum şi pentru a putea 

identifica cât mai precis cauzele şi împrejurările care au condus la apariţia stării de insolvenţă. 

Activitatea din exploatare este cea mai importantă în cadrul analizei pe baza contului de profit 

şi pierdere, indiferent de specificul activităţii entităţii economice. 

În ceea ce priveşte analiza rezultatului activităţii de exploatare, se poate observa că acesta se 

concretizează în profit pentru perioada 2008-2010, urmând ca în anul 2011 să se înregistreze 

pierdere din exploatare.  
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Veniturile din exploatare sunt descrescătoare în perioada analizată, şi sunt formate, în 

principal, din venituri din vânzarea mărfurilor şi venituri din producţia vândută. Ponderea  

veniturilor din producţia vândută în totalul veniturilor din exploatare ale debitoarei este de  

35,95% în 2008, 54,44% în 2009, 81,08% în 2010 şi de 100 % la finalul lunii septembrie 2011.  

Cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţii 

societăţii debitoare şi au o evoluţie asemănătoare veniturilor din exploatare urmând, ca şi acestea, o 

traiectorie descrescătoare. 

Cheltuielile de exploatare deţin o pondere de 98,45% din totalul cheltuielilor în anul 2008, 

un procent de 90,70% în anul 2009, 95,47% în anul 2010 şi unul de 99,37% din totalul cheltuielilor 

în perioada ianuarie - septembrie 2011. Aceste cheltuieli reprezintă majoritatea cheltuieli privind 

materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli privind mărfurile, alte cheltuieli de exploatare 

şi cele privind prestaţiile externe, cheltuieli cu personalul şi cheltuieli cu amortizările şi 

provizioanele.  

Referitor la activitatea din exploatare se poate vedea că veniturile din exploatare faţă de 

cheltuielile din exploatare sunt superioare în perioada 2008-2010, astfel încât rezultatul din 

exploatare se concretizează în profit în această perioadă şi inferioare în anul 2011, când debitoarea 

înregistrează pierdere din exploatare. 
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Veniturile financiare au o pondere nesemnificativă  în totalul veniturilor realizate de debitoare, 

iar structural sunt formate din venituri din dobânzi bancare şi venituri din diferenţe de curs 

valutar. 

Cheltuielile financiare în perioada analizată sunt formate în principal din cheltuieli cu dobânzi 

bancare şi cheltuieli cu diferenţe de curs valutar nefavorabile. Cheltuiala aferentă dobânzilor a 

făcut ca în întreaga perioadă supusă analizei cheltuielile financiare să fie superioare veniturilor,  

ceea ce înseamnă că rezultatul financiar al exerciţiului se concretizează în pierdere.  

Aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai sus, pe parcursul perioadei analizate, 

societatea nu a înregistrat evenimente cu caracter extraordinar, pe cale de consecinţă valoarea 

acestui indicator este zero. 

 Rezultatul brut este format din rezultatele activităţii de exploatare şi a celei financiare, 

componenţa acestuia fiind redată în graficul de mai jos. 
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Rezultatul net al exerciţiului se concretizează în profit în 2008 şi 2010, şi în pierdere în 

2009 şi 2011, la momentul dechiderii procedurii insolvenţei societatea debitoare înregistrând o 

pierdere curentă în cuantum de 21.286 lei şi un profit reportat în valoare de 91.195 lei. 
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Analiza situaţiei patrimoniului 

 

La întocmirea prezentei analize, s-au avut în vedere situaţiile economico-financiare ale 

societăţii debitoare S.C. ANDYANA S.R.L. pornind de la ideea că ele reflectă o imagine corectă, 

completă şi fidelă a activităţii economice desfăşurată de către societate. 

Pentru a da o imagine cât mai clară şi completă asupra evoluţiei societăţii în ultimii doi ani, 

se realizează o analiză a situaţiei patrimoniului debitoarei. 

Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a situaţiei 

patrimoniale în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în 

cadrul activelor, datoriilor şi capitalurilor propii pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin 

situaţiile financiare, evidenţiată în tabelul de mai jos. 

 

Denumire indicator 2008 2009 2010 30/09/2011 
ACTIVE IMOBILIZATE 205.192 104.031 74.990 58.502 

Stocuri 78.816 84.604 108.030 108.971 
Creanţe 180.050 168.005 131.218 156.816 
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Titluri de plasament 0 0 0 0 
Disponibilitati băneşti-alte valori 536 65 2.248 1.196 

TOTAL  ACTIVE 
CIRCULANTE 259.402 252.674 241.496 266.983 

Conturi de regularizare activ 0 0 0 0 
Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0 0 

TOTAL ACTIV 464.594 356.705 316.486 325.485 
Capital social 200 200 200 200 

Rezerve şi fonduri 40 40 40 40 
Rezultat reportat 23.863 89.334 66.426 91.195 

Rezultatul exerciţiului 65.480 -22.917 24.768 21.286 
Diferenţe din reevaluare 0 0 0 0 

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0 
CAPITALURI PROPRII 89.583 66.667 91.434 112.721 

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0 0 
Datorii pe termen mediu şi lung 330.633 90.194 41.766 36.956 

TOTAL CAP. PERMANENTE 420.216 156.861 133.200 149.677 
Credite bancare 166.369 90.194 41.766 36.956 

Alte împrumuturi şi datori financiare 0 0 0 0 
Furnizori şi asimilate 40.636 121.231 91.051 168.195 
Buget de stat şi local 18.477 8.260 4.221 4.800 

Salarii si asimilate 785 1.361 791 839 
Creditori diverşi 0 0 0 0 

Alte datorii 150.744 70.992 87.223 50.250 
TOTAL DATORII TERMEN 

SCURT 46.378 201.844 138.286 224.084 
Cheltuieli înregistrate în avans 2.000 2.000 0 0 

TOTAL DATORII 377.011 292.038 225.052 261.040 
Conturi de regularizare pasiv 0 0 0 0 

TOTAL PASIV 464.594 356.705 316.486 325.485 
 

Imobilizările reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei 

societăţi şi constituie baza materială şi financiară necesară pentru desfăşurarea activităţii. 
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Activele imobilizate din cadrul debitoarei S.C. ANDYANA S.R.L. sunt formate din imobilizări 

corporale, care la data deschiderii procedurii insolvenţei înregistrau valoarea de 58.502 lei, valoare 

care reflectă costul de achiziţie al acestor bunuri diminuat cu amortizarea aferentă. Structural 

acestea sunt formate din Încărcător frontal şi un autoturism Citroen C3, valoarea de intrare a 

acestora fiind de 123.675 lei. 

Stocurile reprezintă un activ important al oricărei societăţi, iar din punct de vedere fizic, ele 

sunt alcătuite din materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, 

produse finite, mărfuri, etc. În cazul de faţă , acestea înregistrează valori ridicate pe toată perioada 

analizată, ele fiind formate în principal din mărfuri, iar la finele lunii septembrie 2011 existând şi 

piese de schimb în valoare de 3.370 lei. Valoarea totală a stocurilor la data deschiderii prezentei 

proceduri era de 108.971 lei. 

Creanţele reprezintă anumite drepturi băneşti faţă de terţi şi în cazul de faţă sunt reprezentate 

în principal de creanţe comerciale, adică sume neîncasate la termen rezultate în urma prestărilor de 

servicii sau a diverselor vânzări. Acestea urmează o traiectorie descendentă în perioada 2008-2010, 

iar în 2011 cresc cu 16,32% faţă de anul precedent. Astfel în 2008 creanţele debitoarei sunt în 

valoare de 180.050 lei, reprezentând 38,75% din total activ, în anul 2009 valoarea lor este de 

168.005 lei echivalentul a 47,10% din total activului societăţii, în anul 2010 cota procentuală a 

creanţelor în totalul activului este de 41,46%, iar în 2011 cuantumul creanţelor societăţii debitoare 

este de 156.816 lei, reprezentînd 48,18% din totalul activului. 

Disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie oscilantă, înregistrând valori fluctuante în 

perioada analizată, indicând însă o insuficienţă de lichidităţi necesare plăţii datoriilor scadente cel 

puţin în 2009, de unde rezultă un nivel limitat al activităţii firmei. 

Datoriile pe termen scurt ale debitoarei au o evoluţie ascendentă în perioada 2008-2009 şi 

descendentă în 2009-2010, în 2011 însă, acestea cresc din nou, la data deschiderii procedurii 

ajungând la valoarea de 224.084 lei. Datoriile faţă de furnizori şi asimilate şi cele privind asociaţii 

debitoarei au ponderea cea mai însemnată în totalul datoriilor pe termen scurt.  
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        Datoriile pe termen lung ale debitoarei sunt în valoare de 36.956 la data deschiderii prezentei 

procedure, ca urmare a contractării creditului de la BRD Groupe Societe Generale şi a leasingului 

financiar.  

        Capitalul social este 100% privat român, având valoarea de 200 lei, fiind format din 20 părţi 

sociale a câte 10 lei fiecare. Acesta nu a suferit modificări pe parcursul perioadei analizate. 

În vederea analizării  gradului de degradare financiară a activităţii, ca expresie a faptului că 

societatea nu poate să îşi acopere din activele lichide exigibile, pasivul pe termen scurt fiind 

superior activului pe termen scurt, s-a apelat în paragrafele următoare, la analiza strucurală a 

activelor şi pasivelor pe termen scurt (pentru evidenţierea ponderii disponibilităţilor băneşti şi a 

datoriilor pe termen scurt), analiza lichidităţii şi solvabilităţii societăţii (pentru a evidenţia dacă 

elementele de activ  sunt suficiente pentru acoperirea datoriilor societăţii), analiza vitezei de rotaţie 

a creanţelor şi a datoriilor pe termen scurt (pentru a urmări ce relaţie există între durata de încasare 

şi durata de plată a datoriilor), analiza echilibrului financiar (pentru a urmări dacă regulile 

echilibrului financiar sunt respectate - mijloacele economice permanente să fie acoperite din 

resurse permanente, iar mijloacele financiare temporare să fie acoperite din resurse temporare), 

etc. 

 

Analiza structurală a bilanţului cu ajutorul ratelor 

 

a) Analiza ratelor de structură ale activului bilanţier 

 

Rata activelor imobilizate: 

              -rata imobilizărilor necorporale; 

              -rata imobilizărilor corporale; 

              -rata imobilizărilor financiare. 

Rata activelor circulante: 

              -rata stocurilor; 

              -rata creanţelor; 
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              -rata disponibilităţilor băneşti; 

 

RATE STRUCTURA ACTIV 2008 2009 2010 30.09.2011 
Rata activelor imobilizate 44.17 29.16 23.69 17.97 

- rata imobilizărilor corporale 44.17 29.16 23.69 17.97 
- rata imobilizărilor necorporale   0 0 0 
- rata imobilizărilor financiare 0 0 0 0 

Rata activelor circulante 55.83 70.84 76.31 82.03 
- rata stocurilor 16.96 23.72 34.13 33.48 
- rata creanţelor 38.75 47.10 41.46 48.18 
- rata disponibilităţilor băneşti 0.12 0.02 0.93 0.45 

 

 

Rata activelor imobilizate se calculează ca raport procentual între activele imobilizate şi 

totalul activului. 

Aceasta măsoară gradul de investire a capitalului şi reflectă ponderea elementelor 

patrimoniale aflate permanent în patrimoniu. Nivelul optim al acestei rate oscilează în jurul valorii 

de 60%. În cazul de faţă, nivelul ei este ridicat datorită ponderii mari a activelor corporale în totalul 
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activului, în acest caz nivelul ratei fiind influenţat însă nefavorabil de înregistrarea cheltuielilor 

lunare cu amortizarea care  diminuează valorile rămase ale activelor imobilizate. 

Activele imobilizate ocupă o pondere mai mică decât cea a activelor circulante în totalul 

activelor, aflându-se sub nivelul optim în întreaga perioadă analizată. 

Rata imobilizărilor corporale se calculează ca raport procentual între imobilizările 

corporale şi totalul activului. Se observă că imobilizările corporale ocupă practic cea mai însemnată 

pondere în cadrul imobilizărilor, ca atare evoluţia ratei acestora se suprapune perfect asupra 

evoluţiei ratei activelor imobilizate. 

Rata imobilizărilor necorporale se calculează ca raport procentual între imobilizările 

necorporale şi totalul activului. În cazul de faţă aceasta are valori nule pe toată perioada analizată. 

Rata imobilizărilor financiare este nulă în fiecare din anii supuşi analizei datorită lipsei 

totale a acestora în cadrul activelor imobilizate. 

Rata activelor circulante este complementară ratei activelor imobilizate şi se calculează ca 

raport procentual între activele circulante şi totalul activului. 

Activele circulante au o pondere mai mare faţă de cea a activelor imobilizate în perioada 

2008-2011. 

Rata stocurilor reprezintă ponderea stocurilor în totalul activului; ea se calculează ca raport 

procentual între valoarea stocurilor înregistrate şi totalul activului. În cazul de faţă are o pondere 

mai mică decât rata creanţelor în cadrul ratei activelor circulante datorită faptului că societatea are 

înregistrate în contul stocurilor doar valoarea mărfurilor şi a pieselor de schimb.   

Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului. 

Se observă că rata creanţelor are o pondere mai ridicată decât rata stocurilor în totalul 

activelor, fiind superioară acesteia pe tot parcursul activităţii, lucru care poate avea consecinţe 

negative asupra situaţiei financiare a firmei, afectând lichidităţile acesteia. Această concluzie este 

întărită de ponderea scăzută a ratei disponibilităţilor băneşti.  

 Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul 

patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului, 
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iar în cazul de faţă are un nivel sub minim, ceea ce demonstrează problema lipsei de lichidităţi a 

debitoarei. 

 

b)Analiza ratelor de structură ale pasivului bilanţier 

În cele ce urmează, se va proceda la o analiză structurală a pasivului bilanţier pe baza 

ratelor de structură, care oferă informaţii privind politica financiară a firmelor şi evidenţiază 

aspecte legate de stabilitatea şi autonomia lor financiară. 

Vom prezenta în tabelul următor valorile pe care le înregistrează câteva din ratele de 

structură ale pasivului: 

RATE DE STRUCTURA 
PASIV U.M  2008 2009 2010 30.09.2011 

Rata autonomiei finaciare % 90.45 43.97 42.09 45.99 

Rata autonomiei globale % 19.28 18.69 28.89 34.63 
Rata autonomiei financiare la 

termen % 21.32 42.50 218.92 75.31 

Rata de îndatorare globală % 81.15 81.87 71.11 80.20 

Rata de îndatorare la termen % 369.08 135.29 45.68 32.79 
 

Rata stabilităţii financiare reflectă legătura dintre capitalul de care dispune societatea în 

mod permanent şi totalul patrimoniului. 

Valoarea optimă este cât mai apropiată de 100%.  În cazul de faţă ea înregistrează valori 

apropiate de nivelul optim doar în anul 2008, pentru restul perioadei însă înregistrându-se valori 

mult sub nivelul optim, aceast lucru se datorându-se faptului că societatea şi-a putut susţine doar 

parţial acivitatea curentă. 

Rata autonomiei globale arată limita până la care agentul economic este finanţat din alte 

surse decât din fondurile proprii. Cu cât gradul de îndatorare este mai mic, cu atât unitatea este 

mai fiabilă sub aspect financiar.Pentru a spori solvabilitatea societăţii este necesar ca, în dinamică, 

această rată să scadă.  
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În cazul S.C. ANDYANA S.R.L., chiar dacă valoarea acestei rate creşte, având în vedere că 

nivelul maxim acceptabil este de 66%, fondurile proprii nu sunt capabile să susţină activitatea 

curentă a  societăţii la acest moment, întrucât o parte din activele imobilizate nu sunt producătoare 

de venituri, însă intră în componenţa capitalurilor proprii. 

Rata autonomiei financiare la termen arată gradul de independenţă financiară a unităţii 

pe termen lung. Nivelul acestei rate manifestă o tendinţă de creştere apoi una de scădere datorită 

atragerilor aferente împrumutului pe termen lung. 

Rata de îndatorare globală reflectă ponderea datoriilor pe care le are unitatea în pasivul 

total al acesteia. Nivelul ratei înregistrează o tendinţă de scădere apoi una de creştere  în perioada 

analizată. 

Rata de îndatorare la termen reflectă gradul de îndatorare al societăţii prin împrumuturi 

pe termen lung şi mediu. Se utilizează în fundamentarea deciziei de atragere a surselor 

împrumutate pe termen lung şi a urmăririi modului în care s-a utilizat efectul de levier. Pentru 

perioada analizată cunoaşte o tendinţă de scădere. 

 

  c)Analiza lichidităţii, gestiunii şi echilibrului financiar 

 

Pentru a întări imaginea de ansamblu pe care ne-am format-o asupra debitoarei, în 

continuare prezentăm indicatorii de analiză a lichidităţii, gestiunii şi echilibrului financiar. 

 

              Analiza lichidităţii 

 

DENUMIRE INDICATOR 2008 2009 2010 30.09.2011 
LICHIDITATEA 
CURENTA 5.59 1.25 1.75 1.19 
LICHIDITATEA RAPIDA 3.89 0.83 0.97 0.71 
LICHIDITATEA 
IMEDIATA 0.01 0.00 0.02 0.01 
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Lichiditatea curentă calculată ca raport între activele circulante şi datoriile curente, 

reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt 

în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. La acesta rată de lichiditate nivelul 

asiguratoriu este de 1,2, nivel care este atins în întreaga perioadă analizată, acesta fiind supraunitar. 

Acest aspect denotă posibilităţi reale ale societăţii de a face faţă obligaţiilor de plată exigibile. 

 Lichiditatea rapidă exprimă capacitatea firmei de a-şi onora datoriile pe termen scurt din 

creanţe şi disponibilităţi băneşti. În cazul debitoarei nivelul acestei rate, în perioada analizată, este 

descrescător. 

Lichiditatea imediată arată măsura în care firma îşi poate onora datoriile pe termen scurt 

din disponibilităţile băneşti, nivelul asiguratoriu pentru acestă rată fiind 1,3.  În cazul debitoarei 

aceasta nu se încadrează în intervalul de siguranţă, fiind mult mai mică decât minimul de 1,3, ceea 

ce înseamnă o diminuare a capacităţii de onorare a obligaţiilor pe termen scurt din disponibilităţile 

băneşti. 

 

Analiza gestiunii 
 

DENUMIRE INDICATOR U.M 2008 2009 2010 30.09.2011 
Viteza de rotatie a activelor 

circulante zile 199 423 404 991 

VIteza de rotatie a stocurilor zile 61 142 210 405 

Durata de recuperare a creantelor zile 138 281 255 582 

Durata de plata a datoriilor zile 31 203 177 624 
 

Viteza de rotaţie a activelor circulante este un indicator sintetic care reflectă schimbările 

în activitatea de exploatare şi cea financiară a societăţii. Aceasta oglindeşte circuitul acestora, adică 

drumul parcurs de acestea din forma iniţială de capital lichid, până la întoarcerea lor în aceeaşi 

stare, de aceea viteza de rotaţie se calculează doar pentru stocuri şi creanţe. 
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În perioada analizată oscilează între 199 zile şi 991 zile, putându-se observa că acestea au o 

viteză de rotaţie lentă, valoarea acceptabilă fiind de 60 de zile pentru o rotaţie. Pentru anul 2011 

însă, calculul acestui indicator nu este relevant, întrucât se raportează la cifra de afaceri care este 

realizată. 

Viteza de rotaţie a stocurilor exprimă numărul de zile necesar pentru ca stocurile să 

parcurgă fazele aprovizionării, producţiei şi desfacerii. O accelerare a vitezei de rotaţie a stocurilor 

înseamnă creşterea eficienţei utilizării lor. 

În cazul de faţă, aceasta reflectă un număr maxim de 405 zile necesare pentru rotaţia 

stocurilor. 

Durata de recuperare a creanţelor variază între 138 şi 582 de zile în perioada analizată, 

termenul de recuperare optim al creanţelor fiind între 10 şi 30 de zile.  

Durata de plată a datoriilor este oscilantă şi înregistrează valori foarte ridicate la data 

deschiderii procedurii, respectiv 624 zile. Acestă valoare denotă o imposibilitate a achitării 

datoriilor, în cazul de faţă, în principal faţă de furnizori, insituţiile bancare şi asociaţii debitoarei. 

Această analiză a gestiunii nu reflectă realitatea în ceea ce priveşte perioada ianuarie – 

septembrie 2011 deoarece, după cum am menţionat anterior, aceşti indicatori sunt calculaţi prin 

raportare la cifra de afaceri (aceasta înregistrând un cuantum redus în doar două luni de activitate).  

 

Denumire indicator lei 2008 2009 2010 30.09.2011 
1.Creanţe lei 180.050 168.005 131.218 156.816 
2. Datorii lei 377.011 292.038 225.052 261.040 

  

Pentru o imagine cât mai complexă se analizează raportul creanţe – datorii. 

Observăm din raportul creanţe-datorii că suma datoriilor este net superioară sumei 

creanţelor ceea ce denotă dificultăţi majore de plată. 
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Analiza echilibrului financiar 

Denumire indicator U/M 2008 2009 2010 30.09.2011 
Situţia netă contabilă lei 87.583 64.667 91.434 64.445 

1. Fond de rulment lei 215.024 52.830 58.210 91.175 
2.Necesar de fond de 

rulment lei 218.230 131.378 148.197 97.592 
3. Trezoreria netă lei -3.206 -78.548 -89.987 -6.417 
Situaţia netă contabilă reflectă, pe baza bilanţului contabil, averea netă a acţionarilor şi se 

calculează pe baza ecuaţiei fundamentale a bilanţului: 

Situaţia netă = active totale – datorii  

  Prin fondul de rulment trebuie înţelese atât elementele activelor circulante (stocuri, creanţe) cât 

şi disponibilităţile băneşti. Conform conceptelor americane: capitalul de lucru (fondul de 

rulment), uneori numit capital de lucru brut, înseamnă, pur şi simplu, active curente, iar prin capitalul de 

lucru net (K) se înţeleg activele curente (lichidităţi propriu-zise, cash sau cont curent, valori 

mobiliare lichide, efecte comerciale de primit - creanţe comerciale - şi stocuri, care presupun că 

pot fi convertibile în bani lichizi în decursul unui an) minus pasivele curente (sursele de fonduri, 

sumele cu care s-a depăşit contul în bancă -“overdrafts”, împrumuturi bancare, efecte comerciale 

emise de firmă, salarii şi impozite de plătit). 

Fondul de rulment reprezintă diferenţa între capitalurile permanente şi activele 

imobilizate, arătând surplusul ce rezultă în urma finanţării mijloacelor de producţie necesare 

activităţii din capitalurile proprii şi cele împrumutate pe termen lung.  

Acest surplus este destinat să acopere într-o anumită proporţie nevoia de fond de rulment 

(NFR). 

     În funcţie de măsura în care se realizează acest lucru, se conturează o anumită stare a 

echilibrului financiar existent.  

             În concluzie, capitalul permanent care este compus din capitalul propriu plus 

împrumuturile pe termen lung, fiind situat peste valoarea activelor imobilizate. În acest context se 

observă o pondere predominantă a datoriilor pe termen scurt, ceea ce face ca echilibrul financiar 

să fie compromis. În cadrul indicatorilor economico-financiari este prezentat şi necesarul de 
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fond de rulment. În sistemul francez, în calculul nevoii de finanţare nu se includ activele şi 

pasivele de trezorerie, respectiv disponibilităţile şi creditele pe termen scurt, spre deosebire de 

capitalul de lucru net care include şi aceste elemente bilanţiere. Acest indicator trebuie analizat în 

permanenţă împreună cu fondul de rulment, reprezentând necesarul de finanţat al activelor 

circulante care este generat de activitatea întreprinderii în fiecare stadiu al ciclului de fabricaţie şi 

fiind legat de decalajul dintre încasări şi plăţi. 

     În cazul de faţă, avem o situaţie favorabilă în perioada 2008-2011 reprezentată printr-un 

fond de rulment pozitiv pe întreg parcursul perioadei. 

  Necesarul de fond de rulment reprezintă partea din activele circulante ce trebuie 

finanţate din surse stabile permanente, iar înregistrarea valorilor pozitive se întâmplă ca urmare a 

scăderii datoriilor societăţii sub nivelul activelor circulante. 

Necesarul de fond de rulment apare în bilanţ ca diferenţa între mijloacele circulante şi 

datoriile curente. Mijloacele circulante se reînnoiesc în mod continuu, astfel încât necesarul însuşi 

are un caracter permanent. 

Valoarea acestui indicator este pozitivă pe perioada de analiză 2008-2011, aspect care 

demonstrează că valoarea datoriilor pe termen scurt este inferioară valorii mijloacelor circulante. 

Dacă avem în vedere faptul că nici unul din cei doi indicatori nu are valoare negativă, putem 

constata că atât mijloacele circulante ale debitoarei cât şi o bună parte a activelor imobilizate sunt 

finanţate din fondurile proprii. Concluzia este că pe tot parcursul perioadei analizate, debitoarea nu 

s-a confruntat cu o acută lipsă de resurse necesare finanţării propriei activităţi, aceasta neavând 

dificultăţi de lichiditate.  

         Trezoreria netă reflectă fidel echilibrul financiar al firmelor prin compararea fondului de 

rulment cu necesarul de fond de rulment şi înregistrează deficit extrem de mare în anul 2010, pe 

fondul unor datorii pe termen scurt la un nivel tot mai  ridicat comparativ cu nivelul capitalurilor 

permanente. 

Prin analiza indicatorilor economico-financiari ai debitoarei, dorim să includem în această 

prezentare nu numai indicatorii bilanţieri ci şi anumiţi indicatori care ne permit să facem o analiză 

a riscului de faliment (indicatori calculaţi după formule folosind metodele fondului de rulment şi a 
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ratelor de lichiditate). Instrumentele operaţionale care stau la baza analizei pentru investigarea 

riscului de faliment sunt: fondul de rulment şi metoda ratelor de lichiditate. Fondul de rulment este 

considerat instrumentul principal de analiză a echilibrului financiar, fiind înţeles ca o marjă de 

siguranţă constituită în scopul asigurării acestui echilibru şi reprezentând partea din capitalurile 

întreprinderii rămasă pentru finanţarea activelor circulante dupa ce în prealabil s-au finanţat 

activele imobilizate.  

Situaţia financiară a debitoarei pe perioada analizată nu este caracterizată prin lipsa 

resurselor financiare necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţii, deci nici prin lipsa 

capitalului de lucru. Perioada analizată este caracterizată printr-un echilibru financiar prin faptul că 

resursele proprii ale societăţii au făcut posibilă realizarea de investiţii necesare dezvoltării 

potenţialului managerial, uman şi de marketing al activităţii. Atât mijloacele circulante cât şi o parte 

a capitalului imobilizat al debitoarei au fost finanţate în cea mai mare parte pe seama fondurilor 

provenite de la asociaţii debitoarei. 

 

Concluzii privind cauzele şi împrejurările care au generat încetarea de plăţi 

 

Din analizele economico financiare evidenţiate mai sus se poate observa cu claritate faptul 

că patrimoniul debitoarei nu s-a caracterizat pe parcursul perioadei analizate printr-o lipsă acută de 

lichidităţi, această lipsă fiind doar parţială şi manifestându-se pregnant în anul 2011. Totodată, se 

poate observa faptul că activitatea debitoarei este caracterizată de profit din exploatare în toată 

perioada analizată, mai puţin în anul 2011.  

Putem constata concurenţa mai multor factori după cum rezultă din situaţiile prezentate 

mai jos:   

 

Concluzii care reies din starea de fapt constatată de administratorul judiciar şi din informaţiile furnizate de 

reprezentanţii debitoarei: 
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                Debitoarea a contractat în cursul anului 2008 un credit de la BRD în valoare de 50.000 

lei şi o linie de credit în valoare de 20.000 lei. Acestea au fost achitate conform graficelor de plăţi 

eliberate de către creditorul BRD, până în momentul în care – pe fondul scăderii pieţei de profil – 

vânzările agregatelor minerale (nisip, criblură, etc.) s-au redus considerabil, singurul venit realizat 

de debitoare fiind cel din închirierea încărcătorului frontal. Deoarece veniturile realizate astfel sunt 

de aproximativ 13.000 lei pe lună iar rata de leasing aferentă utilajului menţionat era de 

aproximativ 2.000 Euro, debitoarea abia a reuşit să susţină această rată, nemaifăcând faţă plăţii 

ratelor către BRD. Pe acest fond, creditorul BRD Groupe Societe Generale a solicitat la data de 

24.10.2011 deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.  

           

              Concluzii ce reies din  rezultatele şi analizele economico-financiare: 

 

 Cheltuieli financiare superioare veniturilor financiare 

 Diferenţele de curs valutar au influenţat negativ rezultatul financiar (şi implicit pe cel final) al 

societăţii   

Organele de conducere ale debitoarei s-au preocupat de rezolvarea problemelor privitoare 

la activitatea societăţii în măsura în care situaţia economico-financiară actuală le-a permis acest 

lucru. Opinia administratorului judiciar este că persoanele implicate în conducerea debitoarei  s-au 

achitat în mod corespunzător de sarcinile avute, însă din motive neimputabile acestora nu a  fost 

posibilă prevenirea ajungerii acesteia în situaţia actuală.  

Din cele prezentate de administratorul judiciar şi din analiza documentelor existente şi puse 

la dispoziţia acestuia, nu reies deocamdată elemente care să indice culpa vreunei persoane în 

producerea insolvenţei (în special prin săvârşirea uneia sau a mai multor fapte enumerate de 

prevederile art. 138 din Legea 85/2006). 

 Totodată, din analizele efectuate de către administratorul judiciar cu privire la incidenţa art. 

79-80 (posibile transferuri frauduloase), nu s-au constatat înstrăinări de active patrimoniale, de 

asemenea, nu s-a identificat nici un caz în care s-ar fi plătit cu preferinţă un creditor în dauna 

celorlalţi . 
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Raportat la aceste aspecte, ar exista şanse de reorganizare ale societăţii cu ajutorul unor 

surse stabile de finanţare a planului, şi de asemenea, în prezenţa  manifestării de către asociaţii 

debitoarei a interesului în acest sens. 

Reorganizarea prin continuarea activităţii debitorului presupune efectuarea unor modificări 

structurale în activitatea curentă a societăţii aflate în dificultate, menţinându-se obiectul de 

activitate, dar aliniindu-se modul de desfăşurare a activităţii la noua strategie.  

 

Sub rezerva de a ne fi furnizate elemente noi de către colaboratorii/creditorii societăţii 

concluzionăm că insolvenţa se datorează, în principal, unor factori de natură externă societăţii  fără 

ca aceasta să fie imputabilă vreunei persoane. 

 

 

 

 

 

 

Administrator judiciar, 

DDG INSOLVENCY SPRL prin 

                                        GODOROGEA DANIEL LUCIAN 

 

 


