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Dosar nr. 4299/1285/2011 

Judecător sindic: Oros Voichița Laura 

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

Administrator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL   

Debitor: S.C. HEADMASTERS  S.R.L. 

 

RAPORTUL ASUPRA CAUZELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU CONDUS LA 

APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A DEBITORULUI 

S.C. HEADMASTERS  S.R.L. 

 

 

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

 

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

integral privat, constituită în luna ianuarie 2006. S.C. HEADMASTERS  S.R.L. are ca obiect 

principal de activitate ”Comerţ cu ridicata a produselor cosmetice şi de parfumerie”, cod CAEN REV2 

4645. Sediul societăţii este în Cluj Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr. 5, ap. 10, jud. Cluj. 

          Societatea a fost constituită de către asociatul unic DEAK ZSOLT-ATTILA, cu un capital 

social de 200 lei, împărţit în 20 de părţi sociale egale a câte 10 lei fiecare, aportul la capital 

aparţinând integral asociatului unic. Ulterior a devenit asociat şi d-na Deak Hajnalka, cu o cotă de 

40%, respectiv cu suma de 80,00 lei ca aport la capital. Administrarea societăţii debitoare a fost 

efectuată în continuare de către fondatorul societăţii, d-l Deak Zsolt-Attila. 

  

I. Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea 

persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: 

 

Pentru a stabili cauzele care au dus la intrarea societăţii în incapacitate de plată, lichidatorul 

judiciar a avut ca şi punct de reper evidenţele contabile ale debitoarei. În cele ce urmează, vom 
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prezenta analiza economico – financiară a S.C. HEADMASTERS  S.R.L, perioada de timp luată 

în calcul fiind ultimii trei ani de activitate dinaintea deschiderii procedurii. 

 

A). Analiza evoluţiei 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 şi pe această bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice. 

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimilor trei ani se 

prezintă în felul următor: 

 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 

Venituri din vânzarea mărfurilor 294222 169318 112259 2065 
Producţia vândutã 5005 166238 327170 5598 

Cifra de afaceri 299227 335556 439429 7663 
Venituri din prod de  imobilizări 0 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 0 1706 105160 0 
Variatia stocurilor sold C/D 0 0 0 0 

VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

299227 337262 544589 7663 

Cheltuieli privind mãrfurile 134572 85224 250994 2627 
Alte cheltuieli materiale si 
cheltuieli cu mat. prime si 

materiale 

215608 28080 45990 -2546 

Cheltuieli din afara(energie si apa) 4709 22708 17042 5673 
Cheltuieli cu personalul 19470 43531 19022   

Alte cheltuieli de exploatare 411961 188811 162462 24085 
Cheltuieli cu amortizãrile şi 

provizioanele 
3395 5880 41747 4703 

CHELTUIELI PENTRU 
EXPLOATARE 

789715 374242 537257 34542 
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REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE -

profit(+)/pierdere (-) 

-490488 -36980 7332 -26879 

Venituri financiare 28912 11501 5602 85 
Cheltuieli financiare 102531 43886 26910 309 

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

-73619 -32385 -21308 -224 

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

-564107 -69365 -13976 -27103 

Venituri extraordinare 0 0 0 0 
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

VENITURI TOTALE 328139 348763 550191 7748 
CHELTUIELI TOTALE 892246 418128 564167 34851 

REZULTATUL BRUT AL 
EXERCIŢIULUI profit (+) / 

pierdere (-) 

-564107 -69365 -13976 -27103 

Impozitul pe profit 0 4333 4875 0 
REZULTATUL NET AL 

EXERCIŢIULUI 
profit(+)/pierdere 

-564107 -73698 -18851 -27103 

 

Activitatea din exploatare prezintă cea mai mare importanţă în cadrul analizei pe baza 

contului de profit şi pierdere, indiferent de specificul activităţii. 

Începem cu analiza cifrei de afaceri prin prisma categoriilor de venituri pe care le 

încorporează. 

Cifra de afaceri urmează un trend crescător până la finele anului 2010. În anul 2011 însă, 

aceasta descreşte considerabil faţă de perioada 2008-2010. La data de 30.09.2011, cifra de afacei 

înregistrată de debitoare este doar la cota de 1,76% faţă de exerciţiul financiar precedent. Această 

involuţie se înregistrează în principal pe fondul stopării activităţii în anul 2011. 
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Prezentăm în cele ce urmeză evoluţia cifrei de afaceri a debitoarei S.C. HEADMASTERS  

S.R.L. în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii precum şi în luna premergătoare acesteia din 

anul 2011. 

 
 

Activitatea din exploatare prezintă o importanţă majoră în cadrul analizei pe baza contului 

de profit şi pierdere indiferent de specificul activităţii, iar în cazul de faţă aceasta are o evoluţie 

descendentă. 

Veniturile din exploatare, asemănător cifrei de afaceri, sunt reprezentate în principal de 

venituri din vânzarea mărfurilor şi venituri din prestări servicii având aceeaşi evoluţie ca şi aceasta. 

Ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor din exploatare o deţin veniturile din vânzarea 

mărfurilor și veniturile din prestări servicii, care formează în totalitate cifra de afaceri. 

Cheltuielile de exploatare reprezintă totalul cheltuielilor generate de desfăşurarea activităţii 

societăţii debitoare şi au o evoluţie oscilantă. Pe toată perioada analizată, ponderea cea mai mare în 

cadrul cheltuielilor de exploatare o deţin cheltuielile privind mărfurile, alte cheltuieli de exploatare, 

urmate de cheltuielile cu materiile prime şi materialele şi cele privind personalul, ultimul loc fiind 

ocupat de  cheltuieli cu energia şi apa şi cele cu amortizările şi provizioanele. 

 Se observă că din perioada supusă analizei, cheltuielile de exploatare sunt mai mici decât 

veniturile doar în anul 2010, astfel că, rezultatul din exploatare se finalizează cu profit doar în acest 
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an. În următoarea perioadă analizată, 2008-2009 şi în cea premergătoare deschiderii prezentei 

proceduri, cheltuielile din exploatare depăşesc veniturile din exploatare, rezultatul activităţii 

concretizându-se în pierdere. 
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 Veniturile financiare înregistrate în activitatea debitaorei sunt formate în principal din 

venituri din sconturi obţinute şi venituri din diferenţele de curs valutar. Acestea sunt mai mici 

decât cheltuielile financiare în întreaga perioadă analizată, rezultatul financiar concretizându-se în 

pierdere. 

Cheltuielile financiare au o evoluţie descrescătoare, fiind reprezentate în general de 

cheltuieli privind dobânzile (în cadrul cărora sunt incluse şi cheltuileile privind dobânzile aferente 

contractului de leasing contractat de debitoare, cheltuieli privind dobânzile aferente contractului 

de credit contractat la BRD). 

Rezultatul financiar se finalizează cu pierdere pe tot parcursul perioadei analizate, în 

condiţiile în care, cheltuielile financiare, înregistrează valori cu mult superioare veniturilor 

financiare. 

Rezultatul brut exerciţiului, are o evoluţie oscilantă şi înregistrează valori negative, fiind 

influenţat şi de pierderile acumulate în cadrul exerciţiilor financiare. În urma înregistrării 
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impozitului pe profit, rezultatul net al exerciţiului, înregistrează valori inferioare rezultatului brut, 

având aceeiaşi evoluţie ca şi acesta. 

Aşa cum se poate observa în graficul de mai jos, veniturile totale sunt mai mici decât 

cheltuielile totale în întreaga perioadă, astfel că, rezultatul net înregistrat de debitoare pe parcursul 

intervalului de timp 2008-2011 este negativ. 
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II). Analiza situaţiei patrimoniului 

În cele ce urmează, lichidatorul judiciar a efectuat o analiză asupra situaţiei patrimoniului 

debitoarei pentru a da o imagine cât mai clară asupra activităţii acesteia în ultimii trei ani. 

 

Denumire indicator 2008 2009 2010 30/09/2011 

ACTIVE IMOBILIZATE 94297 135822 32791 141 

Stocuri 269650 258898 81 0 

Creante 319091 289585 105480 36537 

Titluri de plasament 0 0 0 0 

Disponibilitati băneşti-alte valori 382 5092 40 -119 

TOTAL  ACTIVE 589123 553575 105601 36418 
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CIRCULANTE 

Conturi de regularizare activ 0 0 0 0 

Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0 0 

TOTAL ACTIV 683420 689397 138392 36559 

Capital social 200 200 200 200 

Rezerve si fonduri 40 40 40 40 

Rezultat reportat 23715 -540391 -614090 -632941 

Rezultatul exercitiului -564107 -73698 -18851 -27103 

Diferenţe din reevaluare 0 0 0 0 

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0 

CAPITALURI PROPRII -540152 -613849 -632701 -659804 

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0 0 

Datorii pe termen mediu si lung 45337 34828 56022 0 

TOTAL CAP. PERMANENTE -494815 -579021 -576679 -659804 

Credite bancare 358548 369639 327156 327156 

Alte împrumuturi şi datori financiare 45337 34828 56022 0 

Furnizori si asimilate 239487 275055 87178 76938 

Buget de stat si local 2120 17281 116283 128201 

Salarii si asimilate 1243 0 0 0 

Creditori diverşi 0 0 0 0 

Alte datorii 531922 571615 184518 164066 

TOTAL DATORII TERMEN 

SCURT 1178657 1268418 715135 696361 

Cheltuieli inregistrate in avans 422 0 0 0 

TOTAL DATORII 1223994 1303246 771157 696361 

Conturi de regularizare pasiv 0 0 0 0 

TOTAL PASIV 683420 689397 138392 36418 
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Activele imobilizate din cadrul debitoarei S.C. HEADMASTERS S.R.L. au în componenţă  

atât imobilizări corporale cât şi necorporale. 

Imobilizările corporale ale societăţii au fost formate doar din autoturismul Fiat Bravo şi 

Honda, motoreta Yamaha, LCD Panasonic, profil PVC. Referindu-ne la situaţia activelor 

imobilizate în anul 2011 unde valoarea acestora este de doar 141 lei, fiind formată din imobilizări 

financiare (cont 267), am constatat faptul că autoturismul Fiat Bravo a fost înstrăinat în urma unui 

contract de cesiune leasing, însă nu cunoştem deocamdată beneficiarul acestui contract de cesiune. 

Celelalte bunuri – active imobilizate – existente în patrimoniul debitoarei în perioada 2008-2010 au 

fost de asemenea înstrăinate prin vânzare, la data deschiderii procedurii insolvenţei debitoarea 

nemaiavând active imobilizate în patrimoniu. 

Stocurile reprezintă o componentă importantă a activelor întreprinderii şi de aceea, 

gestiunea financiară le acordă o importanţă deosebită, iar in cazul de faţă acestea sunt reprezentate 

în principal din stocuri de mărfuri şi obiecte de inventar. Cunatumul acestora scade însă 

considerabil în anul 2010 şi 2011 față de anii 2008 şi 2009 când au înregistrat valoarea maximă de 

269.650,00 lei.  

Creanţele reflectă anumite drepturi băneşti faţă de terţi şi sunt reprezentate în principal de 

creanţe faţă de terţi. Acestea înregistrează valori reduse în anul 2011, însă atât în anul 2010 cât şi în 

2011, acestea formeză activele circulante, ocupând cea mai mare pondere în cadrul acestora. 

Disponibilităţile băneşti, au o traiectorie oscilantă pe tot parcursul perioadei luată în calcul, 

indicând însă o insuficienţă de fonduri necesare acoperirii datoriilor mari acumulate de debitoare. 

Datoriile debitoarei sunt formate din datorii pe termen mediu şi lung şi datorii pe termen 

scurt. În cazul de faţă datoriile pe termen scurt însumează valori foarte mari, ajungând la sfârşitul 

perioadei analizate la valoarea de 696.361 lei. În componenţa acestor datorii ponderea cea mai 

mare o ocupă datoriile faţă de BRD, cele faţă de Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de 

Stat şi cele faţă de  furnizori şi asimilate. 
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B). Analiza structurală a bilanţului cu ajutorul ratelor 

 

Vom proceda la o analiză structurală a activului şi pasivului bilanţier pentru a întări 

imaginea asupra activităţii debitoarei pe perioada analizată. 

 

.Analiza ratelor de structură ale activului bilanţier 

Începem acestă analiză, cu analiza gestiunii financiare a activului total datorită faptului că, 

aceasta reflectă situaţia generală a gestionării tuturor bunurilor reale aflate în patrimoniul firmei şi 

se apreciază pe baza vitezei de rotaţie, calculată ca număr de rotaţii sau ca durată în zile a unei 

rotaţii. 

Viteza de rotaţie, apreciată ca număr de rotaţii, se calculează ca raport dintre cifra de afaceri 

şi total activ. Se consideră că valoarea de referinţă acceptabilă este de două rotaţii, deasupra acestui 

nivel considerându-se o gestionare eficientă a activelor. 

Viteza de rotaţie, apreciată ca durată în zile a unui număr de rotaţii se calculează ca raport 

între activul total şi cifra de afaceri, înmulţit cu 365 zile. Se consideră că gestiunea activului total 

este bună dacă aceasta se realizează sub 180 zile. 

 

Gestiunea financiară a 

activului 

UM 

Număr zile 

2008 2009 2010 30.04.2011 

Număr de zile  834 750 115 1741 

 

Se observă că rotaţia activului total, în această situaţie, este mai lentă, la începutul perioadei, 

urmând ca în anul 2010 aceasta să înregistreze  valori foarte bune. Această evoluţie se realizează pe 

fondul creşterii în perioada 2008-2010 a cifrei de afaceri şi diminuării valorii totale a activelor. În 

ultimul an rotaţia activului este extrem de lentă şi reflectă o gestionare defectuoasă a activului 

patrimonial. 

Exprimarea în număr de zile, reflectă faptul că acest indicator înregistrează valori sub 

nivelul admis, deci gestionarea activului total este ar fi trebuit să satisfacă interesele. 
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Principalele rate de structură ale activului sunt următoarele: 

- rata activelor imobilizate 

- rata activelor circulante 

- rata stocurilor 

- rata creanţelor 

- rata disponibilităţilor 

RATE STRUCTURA ACTIV 2008 2009 2010 30.09.2011 

Rata activelor imobilizate 13.80 19.70 23.69 0.39 

- rata imobilizărilor corporale 13.80 19.70 23.69 0.39 

- rata imobilizărilor necorporale 0  0 0 0 

- rata imobilizărilor financiare 0 0 0 0 

Rata activelor circulante 86.20 80.30 76.31 99.61 

rata stocurilor 39.46 37.55 0.06 0.00 

 rata creanţelor 46.69 42.01 76.22 99.94 

rata disponibilităţilor băneşti 0.06 0.74 0.04 -0.33 

 

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

totalul activului şi măsoară gradul de investire a capitalului. Această rată reflectă ponderea 

elementelor patrimoniale aflate permanent în patrimoniu, nivelul optim al acesteia oscilând in jurul 

valorii de 60%. În cazul de faţă, valoarea acestui indicator se află sub nivelul mediu pe tot 

parcursul perioadei, de unde rezultă clar aplicarea unei politici de investiţii deficitară.  

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 

însemnată în totalul activelor şi se observă că, rata activelor circulante înregistrează un nivel ridicat 

pe tot parcursul perioadei analizate. Aceste valori mari (peste nivelul optim), cumulate cu 

reducerea vitezei de rotaţie a stocurilor pe perioade, care măresc intervalul de transformare a lor în 

lichidităţi, au avut o contribuţie negativă asupra stării de “sănătate financiară” a debitoarei. 
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Rata stocurilor reprezintă ponderea stocurilor în total active, iar în cazul de faţă, 

înregistrează o evoluţie descendentă pe perioada 2008 -2011. 

Rata creanţelor se calculează ca raport procentual între creanţe şi totalul activului Ea are o 

evoluţie ascendentă datorită specificului activităţii debitoarei – comerţ cu ridicata - activitate care  

presupune vânzarea cu plata la termen.   

Rata disponibilităţilor băneşti reflectă ponderea disponibilităţilor băneşti în cadrul 

patrimoniului şi se calculează ca raport procentual între disponibilităţile băneşti şi totalul activului, 

iar în cazul de faţă înregistrează un nivel extrem de redus, demonstrând probleme majore de 

lichidităţi.  

 

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 financiară a lor. 

RATE DE STRUCTURA 
PASIV U.M  2008 2009 2010 30.09.2011 

Rata autonomiei finaciare % -72.40 -83.99 -416.70 -1811.75 
Rata autonomiei globale % -79.04 -89.04 -457.18 -1811.75 

Rata autonomiei financiare la 
termen % 109.16 106.01 -193.39 100.00 

Rata de îndatorare globală % 179.10 189.04 557.23 1912.13 
Rata de îndatorare la termen % -8.39 -5.67 -8.85 0.00 
 

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 

negative în întreaga perioadă. Aceast lucru se datorează faptului că societatea nu şi-a  putut susţine 

acivitatea curentă. 

Aceasta înseamnă o diminuare a stabilităţii şi siguranţei financiare a debitoarei datorită 

scăderii capitalului permanent ca urmare a cumulării pierderilor pe parcursul timpului. 
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Rata de îndatorare globală 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.  

În cazul S.C. HEADMASTERS  S.R.L., valorea acestei rate creşte, însă în sens negativ. 

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 activele imobilizate au fost 

înstrăinate şi nu mai sunt producătoare de venituri. 

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

pe termen lung. Nivelul acestei rate manifestă o tendinţă de scădere datorită faptului că societatea 

nu mai are înregistrat în pasiv datorii 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 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 creştere, datorită faptul că debitoarea a înregistrat datorii 

pe termen mediu şi lung doar în perioada 2008-2010. 

 

Analiza lichidităţii 

DENUMIRE 
INDICATOR 2008 2009 2010 30.09.2011 

LICHIDITATEA 
CURENTA 0.50 0.44 0.15 0.05 
LICHIDITATEA RAPIDA 0.27 0.23 0.15 0.05 
LICHIDITATEA 
IMEDIATA 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Lichiditatea curentă calculată ca raport între activele circulante şi datoriile curente, 

reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt 
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în lichidităţi pentru a satisface obligaţiile de plată exigibile. La acesta rată de lichiditate nivelul 

asiguratoriu este de 1,2, nivel de care debitoarea nu s-a apropiat în nici unul din anii supuşi 

analizei, acesta fiind subunitar în întreaga perioadă. Acest aspect denotă posibilităţi reduse 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. Nivelul acestei rate, în perioada analizată, este descrescătoare în 

perioada 2008-2011. 

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

din disponibilităţile băneşti. Nivelul asiguratoriu pentru acestă rată este 1/3.  Ea nu se încadrează 

în intervalul de siguranţă, fiind  nulă în întreaga perioadă, 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 709 594 113 1711 
VIteza de rotatie a stocurilor zile 324 278 0 0 

Durata de recuperare a creantelor zile 384 311 86 1716 
Durata de plata a datoriilor zile 288 295 71 3614 

 
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. 

În perioada analizată oscilează între 113 zile şi 1711 zile, deci se poate 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. 
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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. 

Durata de recuperare a creanţelor este un indicator care în cazul debitoarei prezintă 

relevanţă, aceasta desfăşurând activitate de comerţ cu ridicata ceea ce presupune vânzarea cu plata 

la termen.  

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

deschiderii procedurii, respectiv 3614 zile. Acestă valoare denotă o imposibilitate a achitării 

datoriilor, în cazul de faţă, în principal faţă de furnizori şi BRD. 

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

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

raportare la cifra de afaceri (aceasta înregistrând valori reduse în anul 2011, debitoarea 

nemaidesfăşurând activitate în acest an). 

 

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

Denumire indicator lei 2008 2009 2010 30.09.2011 
1.Creanţe lei 319091 289585 105480 36537 
2.Datorii lei 1223994 1303246 771157 696361 

 

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

creanţelor (care sunt inexistente), ceea ce denotă dificultăţi majore de plată. 

 

Analiza echilibrului financiar 

Denumire indicator U/M 2008 2009 2010 30.09.2011 
Situţia netă contabilă lei -540574 -613849 -632765 -659802 

1. Fond de rulment lei -589112 -714843 -609470 -659945 
2.Necesar de fond de 

rulment lei 349254 273428 18383 -40401 
3. Trezoreria netă lei -938366 -988271 -627853 -619544 
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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, este situat cu mult sub 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 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. 
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     În cazul de faţă, avem o situaţie nefavorabilă în perioada 2008-2011 reprezentată printr-un 

fond de rulment negativ pe întreg parcursul perioadei cu valori oscilante în sfera negativului, ceea 

ce înseamnă o stare de dezechilibru financiar. 

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

finanţate din surse stabile permanente şi are valori negative în ultimul an supus analizei. Acest 

lucru se întâmplă ca urmare a creşterii datoriilor societăţii peste nivelul activelor circulante. 

Necesarul de fond de rulment apare în bilanţ ca diferenţa în 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 2008-2010 și negativă însă în 

anul 2011. Acest aspect demonstrează că valoarea datoriilor pe termen scurt depăşeste valoarea 

mijloacelor circulante. Dacă avem în vedere faptul că unul dintre indicatori au valoare negativă, 

putem constata că mijloacele circulante ale debitoarei sunt finanţate din fondurile creditorilor.  

         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 peioada 2008-

2011, pe fondul unor datorii pe termen scurt la un nivel tot mai  ridicat comparativ cu nivelul 

capitalurilor permanente. 

 

II. Consideraţii privitoare la incidenţa art. 138 din Legea 85/2006: 

 

În urma analizei economico-financiare efectuate de către lichidatorul judiciar în ceea ce 

priveşte societatea HEADMASTERS  S.R.L., apreciem că  există premise în sensul incidenţei 

articolului 138 din lege, referitor la angajarea răspunderii personale a organelor de conducere a 

debitoarei prin una din următoarele fapte: 

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în 

cel al unei alte persoane 

Conform documentelor contabile predate de către administratorul debitoarei, d-l Deak 

Zsolt-Attila, activul societăţii la data de 01.01.2010 era în valoare de 689.397,00 lei. Componenţa 
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acestuia în proporţie de 19,70% (respectiv suma de 135.822,00 lei) era reprezentat de activele 

imobilizate, iar 80,30% (respective suma de 553.575,00 lei) era reprezentat de activele circulante. 

Cu aceste sume se puteau achita aproximativ 53% din totalul datoriilor înregistrare ale debitoarei, 

ceea ce înseamnă că S.C. HEADMASTERS  S.R.L. nu era în imposibilitate totală de plată. 

Împrejurarea că acesta nu a achitat datoriile scadente din valorificarea activelor, a format 

convingerea administratorului judiciar că aceasta ”a folosit bunurile persoanei juridice în folosul propriu sau 

în cel al unei alte persoane”.   

b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice 

Până în prezent, din documentele pe care le avem la dispoziţie spre analiză, nu am 

identificat elemente care să ne formeze convingerea că administratorul societăţii ar fi săvârşit acte 

de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice. 

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţii care ducea în mod 

vădit, persoana juridică la încetare de plăţi. 

La acest moment nu putem aprecia dacă administratorul statutar se face vinovat de 

săvârşirea faptelor prevăzute de art. 138 lit. c), însă la data de 31.12.2010 valoarea pierderii 

înregistrate de 18.851,00 lei şi a pierderii contabile reportate în valoare de 614.090,00 lei,  poate să 

fie rezultatul unor acte şi acţiuni făcute în dauna ceditorilor societăţii. 

d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile 

sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 

Nu putem ştii la acest moment dacă administratorul se face vinovat de săvârşirea faptelor 

prevăzute de art. 138 lit. d). 

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au 

mărit în mod fictiv pasivul acesteia. 

Până în prezent, din documentele pe care le avem la dispoziţie spre analiză, putem 

concluziona că activul total al persoanei juridice în valoare de 689.397,00 lei la începutul 

exerciţiului financiar 2010 a fost înstrăinat în decursul anului 2010, însă nu avem deocamdată la 

dispoziţie documentele justificative ale acestor înstrăinări, ceea ce ne face să nu putem afirma la 
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acest moment că administratorul societăţii ar fi deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei 

juridice ori a mărit în mod fictiv pasivul acesteia. 

f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, 

în scopul întârzierii încetării de plăţi. 

Nu putem ştii la acest moment dacă administratorul se face vinovat de săvârşirea faptelor 

prevăzute de art. 138 lit. f). 

g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească 

cu preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. 

Din documentele contabile ale societăţii aflate în posesia noastră, nu reies elemente care să 

ne conducă la o concluzie în acest sens. 

 

Pe cale de consecinţă, considerăm că sunt întrunite condiţiile cerute de Legea nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei în art. 138 alin. 1 lit. a) existând premisele necesare 

atragerii răspunderii patrimoniale a administratorului statutar. 

 

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar, 

DDG INSOLVENCY SPRL prin 

                                        GODOROGEA DANIEL LUCIAN 

 

 


