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Dosar nr. 3482/1285/2011 

Temei juridic: art. 59 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei 

Lichidator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL 

Debitor: S.C. RHODOS FARM S.R.L. 

 

RAPORTUL ASUPRA CAUZELOR ŞI ÎMPREJURĂRILOR CARE AU CONDUS LA 

APARIŢIA STĂRII DE INSOLVENŢĂ A DEBITORULUI 

S.C. RHODOS FARM 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. RHODOS FARM S.R.L. 

 

Societatea comercială RHODOS FARM S.R.L. a fost constituită în anul 1994 de către  

asociatul unic, d-na Bota Maria, având ca obiect principal de activitate ”lucrări de tâmplărie şi 

dulgherie”. În anul 2005, ca urmare a creşterii pe piaţă a cererii de tâmplărie PVC şi aluminiu, pe 

baza unui plan de extindere, societatea decide achiziţionarea în sistem leasing a unei linii noi de 

producţie tâmplărie PVC şi geam termopan. În aceeaşi perioadă însă, unicul asociat şi administrator, 

d-na Bota Maria, se îmbolnăveşte grav. Acest fapt a făcut ca activitatea societăţii să fie diminuată 

considerabil ȋn intervalul 2005-2006. Ȋn cursul anului 2006 a survenit şi decesul acesteia. Anterior 

decesului însă, administratorul societăţii, din considerentele legate de boală, cesionează părţile 

sociale deţinute către fiul său, domnul Bota Sorin.  

Pe fondul recesiunii economice însă, comenzile s-au diminuat simţitor, aspect care a făcut 

societatea să fie nevoită să îşi restrângă activitatea şi în final să renunţe la obiectul de activitate 

privind producţia de tâmplărie de PVC cu geam termopan.  
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Mai mult, noul asociat decide să investească ȋn achiziţionarea pe bursă a unui pachet de 25% 

din acţiunile  companiei de salubritate Azur-TC S.A., care activa ȋn Baia Mare. Ca urmare a unui 

management defectuos, această companie nu produce profit şi nu achită dividende asociaţilor iar ȋn 

data de 08.02.2010, Tribunalul Maramures, Secţia Comercială, dispune prin ȋncheierea nr.538 

pronunţată în dosarul nr. 688/100/2010, deschiderea procedurii insolvenţei ȋmpotriva acesteia. 

În aceste condiţii d-l Bota Sorin, cesionează părţile sociale către Bota Cristina Laura şi 

cetăţeanului grec Katsourakis Michail, ȋn cote egale. 

Noii asociaţi au decis orientarea spre comerţul cu produse farmaceutice. În urma tutror 

demersurilor făcute însă, asociaţii nu reuşesc să obţină autorizaţiile necesare desfăşurării unei astfel 

de activităţi, drept urmare asociatul grec Katsourakis Michail părăseşte teritoriul României,  

debitoarea rămânând astfel fără o parte importantă din sursa de finanţare şi din resursa managerială. 

Ȋn aceste condiţii, administratorii societăţii formulează o cerere de deschidere a procedurii 

insolvenţei, la data de 07.10.2010, cerere care a format obiectul dosarului Tribunalului Comercial 

Cluj nr. 6914/1285/2010. Cererea este respinsă ca neintemeiată la data de 10 ianuarie 2011.  

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 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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După părerea lui Edward Altman cauza principală a falimentului unei firme o constituie 

incompetenţa managerială. Într-un studiu efectuat în anul 1991 se arată că în 88% din cazuri 

managerii au fost identificaţi ca fiind cei care fac diferenţa dintre succes şi eşec.  

În privinţa vîrstei firmelor care ajung în stare de insolvenţă, Altman precizează că firmele 

tinere au posibilitate mult mai mare de a intra în faliment decât cele mai vechi. Altman şi-a 

fundamentat teoria şi concluziile luând în considerare anumite studii furnizate de societăţi de 

statistică în afaceri conform cărora mai mult de jumătate din firmele falimentare au fost sub 5 ani de 

viaţă. 

Studiile efectuate pe diferite eşantioane au evidenţiat faptul că principalele cauze care duc la 

falimentul unei firme sunt următoarele: 

 Lipsa de control asupra încasării debitorilor    21%                                             

 Stocuri supranormative   11%                                                                               

 Grad de îndatorare prea mare    11%                                                                     

 Cheltuieli mari cu personalul    10%                                                                     

 Boală a conducătorului întreprinderii   9%                                                           

 Sistem de contabilitate ales greşit   7%                                                                 

 Investiţii financiare proaste    6%                                                                          

 Slab control financiar intern  6%                                                                           

 Fuziuni, descentralizări   5%                                                                                  

 Slaba organizare   4% 

 Conjunctura macroeconomică adversă   3% 

 Alte cauze   7% 

TOTAL        100% 

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. 
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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 – 2011, anterior datei deschiderii procedurii. 

Conform actului constitutiv actualizat al societăţii, obiectul de activitate al debitoarei este “ 

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate”, CAEN 4773.  

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

economico-financiari pe anii 2008 – 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, activitatea debitoarei s-a desfăşurat în condiţii de 

rentabilitate în primii doi ani analizați, ducând la un rezultat pozitiv al exerciţiilor financiare (profit), 

penru ca în anul 2010 rezultatul să se concretizeze în pierdere, iar în 2011 să fie nul. Valoarea 

pierderii cumulate înregistrate la 31.12.2010 este de – 3.225 lei, pierdere bazată strict pe impozitul 

pe profit - forfetar - pe care debitoarea l-a înregistrat în contabilitate. Valoarea acestui indicator, 

potrivit literaturii de specialitate, măsoară practic eficienţa managementului, califică calitatea actului 

managerial şi are o evoluţie descrescătoare ca şi rezultatul exerciţiului.  

            În cele ce urmează, vom prezenta analiza economico-financiară a S.C. RHODOS FARM 

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 şi pe aceasă bază prezintă modul de formare a rezultatelor economice. 

Imaginea de ansamblu asupra contului de profit şi pierdere aferent ultimelor exerciţii 

finanaciare  se prezintă în felul următor: 
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DENUMIREA 
INDICATORILOR 

31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011 

Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 0 0 
Producţia vândutã 231404 70377 0 0 

Cifra de afaceri 231404 70377 0 0 
Venituri din prod de  imobilizări 0 0 0 0 

Alte venituri din exploatare 39000 18083 0 0 
Variaţia stocurilor sold C/D 0 0 0 0 

VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

270404 88460 0 0 

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

materiale 

11469 4921 0 0 

Cheltuieli din afară(energie şi apă) 0 0 0 0 
Cheltuieli cu personalul 4680 20881 0 0 

Alte cheltuieli de exploatare 243328 28362 0 0 
Cheltuieli cu amortizãrile şi 

provizioanele 
957 4682 0 0 

CHELTUIELI PENTRU 
EXPLOATARE 

259477 58846 0 0 

REZULTATUL DIN 
EXPLOATARE -

profit(+)/pierdere (-) 

10927 29614 0 0 

Venituri financiare 0 0 0 0 
Cheltuieli financiare 664 0 0 0 

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

-664 0 0 0 

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

10263 29614 0 0 

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

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

0 0 0 0 
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VENITURI TOTALE 270404 88460 0 0 
CHELTUIELI TOTALE 260141 58846 0 0 

REZULTATUL BRUT AL 
EXERCIŢIULUI profit (+) / 

pierdere (-) 

10263 29614 0 0 

Impozitul pe profit 2207 8760 3225 0 
REZULTATUL NET AL 

EXERCIŢIULUI 
profit(+)/pierdere 

8056 20854 -3225 0 

 

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. RHODOS FARM S.R.L., cifra de afaceri este realizată în principal din 

venituri din prestări servicii. Cifra de afaceri, fiind un indicator de volum, evidenţiază dimensiunea 

portofoliului de afaceri realizat 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 loc 

pe fondul reducerii activităţii în cursul anului 2008. 
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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 crescătoare din punct de vedere al cuantumului profitului înregistrat, în sensul că 

din cei 2 ani de activitate societatea a înregistrat profit atât în 2008 cât şi în 2009, activitatea 

ulterioară nemaiexistând, respectiv în perioada 2010-2011. Profitul maxim înregistrat este în cursul 

anului 2009, acesta fiind în cuantum de 20.854 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 situaţei 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 parcursul perioadei analizate, şi aici facem referire doar la anii 2008 şi 2009, 

debitoarea nemaiavând activitate în 2010 şi 2011.  
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Veniturile din exploatare sunt descrescătoare în perioada analizată, şi sunt formate, în principal, 

din venituri din prestări servicii. Ponderea veniturilor din prestări servicii şi vânzare produse finite în 

totalul veniturilor din exploatare ale debitoarei este de  85,57 % în  2008 şi de 79,56 % în 2009.  

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 descrecătoare. 

Cheltuielile de exploatare deţin o pondere de 99,74 % din totalul cheltuielilor în anul 2008 şi 

una de 100 % din totalul cheltuielilor în anul 2009. Aceste cheltuieli reprezintă majoritatea cheltuieli 

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

personalul şi cheltuieli cu amortizările şi provizioanele.  

Referitor la activitatea din exploatare se poate vedea că veniturile din exploatare sunt 

superioare cheltuielilor din exploatare doar în 2008-2009, astfel încât rezultatul din exploatare 

înregistrează profit aferent acestei perioade. 
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Veniturile financiare sunt nule în întreaga perioadă analizată. 

Cheltuielile financiare în perioada analizată sunt şi ele aproape inexistente, în sensul că acestea 

există doar în anul 2008, şi atunci într-un cuantum extrem de redus în totalul cheltuielilor debitoarei 

( 664 lei).  
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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 este redată şi în graficul de mai jos. 
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Rezultatul net al exerciţiului se concretizează în profit în intervalul 2008-2009, iar în 

exercițiul financiar 2010 societatea debitoare înregistrează o pierdere în cuantum de 3.225 lei 

formată doar din impozitul pe profit.  
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Analiza situaţiei patrimoniului 

 

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

societăţii debitoare S.C. RHODOS FARM S.R.L pornind de la ideea că ele reflectă o imagine 

corectă, completă şi fidelă a activităţii economice desfăşurată de către societate. 
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Pentru a da o imagine cât mai clară şi completă asupra evoluţiei societăţii în ultimii trei 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 757958 488799 441779 482635 

Stocuri 5043 264 264 0 
Creanţe 446831 465506 311682 203242 

Titluri de plasament 0 0 0 0 
Disponibilităţi băneşti-alte valori 520 515 1114 1114 

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 452394 466285 313060 204356 
Conturi de regularizare activ 0 0 0 0 
Prime de ramb.obligaţiuni 0 0 0 0 

TOTAL ACTIV 1210352 955084 754839 686991 
Capital social 1000 1000 1000 1000 

Rezerve şi fonduri 4225 4225 4225 4225 
Rezultat reportat 243381 251438 176642 169149 

Rezultatul exerciţiului 8056 20854 -3225 0 
Diferenţe din reevaluare 0 0 0 0 

Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0 
CAPITALURI PROPRII 256662 277517 178642 174374 

Provizioane ptr. riscuri şi chelt. 0 0 0 0 
Datorii pe termen mediu şi lung 248523 269391 272391 272063 

TOTAL CAP. PERMANENTE 505185 546908 451033 446437 
Credite bancare 1990 1989 1989 1989 

Alte împrumuturi şi datori financiare 0 0 0 0 
Furnizori şi asimilate 866479 556375 457907 403228 
Buget de stat şi local 54048 110385 104485 95911 

Salarii şi asimilate 2457 0 0 0 
Creditori diverşi 0 0 40768 35780 

Alte datorii 287301 1267401 229633 236283 
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TOTAL DATORII TERMEN 
SCURT 963752 666761 562391 499111 

Cheltuieli înregistrate în avans 258585 258585 258585 258585 
TOTAL DATORII 1212275 936152 834782 771174 

Conturi de regularizare pasiv 0 0 0 0 
TOTAL PASIV 12103520 955084 754839 686991 

 

Imobilizările reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial al oricărei societăţi 

şi constituie baza materială şi financiară necesară pentru desfăşurarea activităţii. 

Activele imobilizate din cadrul debitoarei S.C. RHODOS FARM S.R.L sunt formate din 

imobilizări necorporale, coroprale şi financiare. Valoarea cea mai ridicată în ponderea activelor 

imobilizate o reprezintă utilajele achziţionate de către societatea debitoare pentru extinderea 

activităţii asupra producției pentru tâmplărie PVC și aluminiu. În cadrul imobilizărilor financiare 

sunt incluse acţiunile deţinute de către debitoare la societatea AZUR-TC S.A. Baia Mare. 

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 neînsemnate în primii trei 

ani suspuşi analizei, ele fiind formate din stocuri de materii prime necesare procesului de producţie. 

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 crescătoare în perioada 2008-2009; 

astfel în 2008 creanţele debitoarei sunt în valoare de 446.831 lei reprezentând 36,92 % din total 

activ, în anul 2009 valoarea lor este de 465.506 lei echivalentul a 48,74 % din total activului 

societăţii, în anul 2010 cuantumul creanţelor este de 311.682 lei, adică 42,29 din total activ iar în 

2011 creanţele înregistrează valoarea de 203.242 lei, reprezentînd 29,58 % din totalul activului. 

Disponibilităţile băneşti, urmează o traiectorie oscilantă şi ele, înregistrând valori fluctuante, 

indicând clar o insuficienţă de lichidităţi necesare plăţii datoriilor scadente, de unde rezultă un nivel 

limitat al activităţii firmei. 
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Datoriile pe termen scurt ale debitoarei au o evoluţie descrescătoare, suferind modificări 

importante de valoare în perioada 2008-2011, respectiv acestea scad de la valoarea de 963.752 lei în 

2008 la valoarea de 499.111 lei în 2011; datoriile faţă de furnizori şi asimilate şi cele faţă de Bugetul 

de Stat au ponderea cea mai însemnată în totalul datoriilor pe termen scurt. 

Datoriile pe termen lung înregistrează valori ridicate şi ele în perioada analizată, influenţând astfel 

evoluţia capitalurilor permanente în această perioadă. 

Capitalul social este 100% privat român, având valoarea de 1.000 lei, fiind format din 100 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: 
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              -rata stocurilor 

              -rata creanţelor 

              -rata disponibilităţilor băneşti 

RATE STRUCTURA ACTIV 2008 2009 2010 30.09.2011 
Rata activelor imobilizate 62.62 51.18 58.53 70.25 
- rata imobilizărilor corporale 49.23 34.11 36.93 40.57 

- rata imobilizărilor necorporale 0.04 0.01 0.01 0.02 
- rata imobilizărilor financiare 13.35 17.06 21.59 29.66 

Rata activelor circulante 37.38 48.82 41.47 29.75 
- rata stocurilor 0.42 0.03 0.03 0.00 
- rata creanţelor 36.92 48.74 41.29 29.58 

- rata disponibilităţilor băneşti 0.04 0.05 0.36 0.55 
 

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 sub cel optim în perioada 2009-2010 datorită ponderii mari a 

valorii activelor circulante. În anul 2008 şi 2011 acesată rată este cu valori peste optim. 

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. Acestea sunt formate din maşini, utilaje şi instalaţii de lucru şi 

imobilizări în curs. Structural, debitoarea deţine în patrimoniu următoarele active corporale: polizor, 

maşină de rindeluit şi un gater cu o pânză. În cadrul imobilizărilor în curs este înregistrată valoarea 

noii linii de producţie achiziţionată de către debitoare, care nu a fost trecută în categoria maşinilor şi 

utilajelor de lucru pentru că debitoarea nu a achitat rata reziduală pentru leasingul financiar 

contractat în acest scop. 

Rata imobilizărilor necorporale se calculează ca raport procentual între imobilizările 

necorporale şi totalul activului. În cazul de faţă are valori extrem de reduse în întreaga perioadă 

analizată. 
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Rata imobilizărilor financiare  este reprezentată de titlurile (acțiunile) deținute de către 

debitoarea la societatea AZUR-TC S.A. 

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 mică faţă de cea a activelor imobiliazate pe întreaga 

perioadă analizată. 

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 

foarte mai mică în cadrul ratei activelor circulante, valoarea maximă înregistrată fiind de 0,42 %. 

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

Se observă că rata creanţelor are o pondere destul de ridicată în totalul activelor, fiind 

superioară ratei stocurilor în întreaga perioadă analizată, lucru care ar fi putut avea consecinţe 

pozitive asupra situaţiei financiare a firmei, influenţând lichidităţile acesteia.  

 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 are un nivel redus, 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 financiare % 4.17 57.26 59.75 64.98 

Rata autonomiei globale % 2.12 29.06 23.67 25.38 
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Rata autonomiei financiare la 
termen % 50.81 50.74 41.50 39.06 

Rata de îndatorare globală % 10.02 98.02 110.59 112.25 
Rata de îndatorare la termen % 96.83 97.07 152.48 156.02 

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 2009 şi 2010. Nivelul ei însă, înregistrează o tendină de 

cretere, ca urmare a înregistrării de valori pozitive în cadrul capitalurilor proprii. 

Rata autonomiei financiare 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. Se consideră că existenţa unui capital propriu de cel 

puţin 1/3 din pasivul total constituie o premisă esenţială pentru autonomia financiară a societăţii. 

Pentru a spori solvabilitatea societăţii este necesar ca, în dinamică, această rată să scadă.  

În cazul S.C. RHODOS FARM S.R.L, valorea acestei rate creşte, ajungând să înregistreze în 

anul 2011 valoarea de 25,38 %.  

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

termen lung. Nivelul acestei rate manifestă o tendință de scădere datorită ponderii datoriilor pe 

termen lung în totalul pasivului debitoarei. 

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.  

 

 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. 
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 Analiza lichidităţii 
 

DENUMIRE INDICATOR 2008 2009 2010 30.09.2011 
LICHIDITATEA 
CURENTĂ 0.47 0.70 0.56 0.41 
LICHIDITATEA RAPIDĂ 0.46 0.70 0.56 0.41 
LICHIDITATEA 
IMEDIATĂ 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 în 

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

asiguratoriu este de 1,2, nivel care nu este atins în perioada 2008-2011, aspect care aparent denotă 

posibilităţi reduse de a face faţă obligaţiilor de plată exigibile. 

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

creanţe şi disponibilităţi băneşti. Nivelul acestei rate, în perioada analizată, este oscilant, chiar în 

descreştere în 2010 față de 2009. 

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 în 2008-2011, fiind nulă, 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 rotaţie a activelor 

circulante zile 704 2385 0 0 
Viteza de rotaţie a stocurilor zile 8 1 0 0 

Durata de recuperare a creanţelor zile 695 2381 0 0 
Durata de plată a datoriilor zile 1348 2846 0 0 
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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 704 zile şi 2385 zile, deci se poate observa că acestea au o 

viteză de rotaţie lentă, valoarea acceptabilă fiind de 60 de zile pentru o rotaţie. Pierderea unor 

clienţi, nerecuperarea creanţelor existente, suprapusă cu nivelul ridicat al datoriilor, au dus la 

diminuarea capacităţii de producţie şi implicit la scăderea stocurilor (element important al activelor 

circulante). 

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, este reflectat un număr maxim de 8 zile necesare pentru rotaţia stocurilor în 

2008 când încă debitoarea desfăşura activitate; în 2010 şi 2011 însă, aceasta este nulă, întrucât cifra 

de afaceri este zero. 

Durata de recuperare a creanţelor variază între 695 şi 2381 de zile în perioada analizată, 

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

Durata de plată a datoriilor înregistrează o tendinţă de creştere în întreaga perioadă 

analizată, neîncadrându-se în limita unor decontări normale (30 zile). Acest aspect denotă o 

imposibilitate a achitării datoriilor, în cazul de faţă, în principal faţă de furnizori. 

 

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

 

Denumire indicator lei 2008 2009 2010 30.09.2011 
1.Creanţe lei 446831 465506 311682 203242 
2.Datorii lei 1212275 936152 834782 771174 
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Observăm din raportul creanţe-datorii că suma datoriilor este net superioară sumei creanţelor 

ceea ce denotă dificultăţi majore de plată. 

 
Analiza echilibrului financiar 

Denumire indicator U/M 2008 2009 2010 30.09.2011 
Situţia netă contabilă lei -1923 18932 -79943 -84183 

1. Fond de rulment lei -252773 58109 9254 -36198 
2.Necesar de fond de 

rulment lei -414605 -90605 -145961 -199986 
3. Trezoreria netă lei 161832 148714 155215 163788 

 

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

împrumuturile pe termen lung, este situat sub valoarea activelor imobilizate în întreaga perioadă 

analizată. Se observă însă o pondere însemnată a datoriilor pe termen scurt în perioada 2008-2011, 

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. 

 În cazul de faţă, avem o situaţie nefavorabilă în perioada 2008-2011, când practic a început şi 

declinul societăţii, reprezentată printr-un fond de rulment negativ, ceea ce înseamnă o stare de 

dezechilibru financiar. Acest lucru se datorează valorilor scăzute înregistrate de capitalurile 

permanente faţă de valoarea activelor imobilizate. 

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

din surse stabile permanente şi are valori negative în 2008-2011. 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 în primii doi ani, aspect care demonstrează că 

valoarea datoriilor pe termen scurt depăşeste substanţial valoarea mijloacelor circulante. Dacă avem 

în vedere faptul că fondul de rulment înregistrează valori negative în anul 2008-2011 putem constata 

că nu numai mijloacele circulante ale debitoarei sunt finanţate din fondurile creditorilor ci şi o bună 

parte a activelor imobilizate. Concluzia acestora este că pe parcursul întregii perioade, debitoarea s-a 

confruntat cu o permanentă lipsă de resurse necesare finanţării propriei activităţi, având dificultăţi 

de lichiditate.  
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 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 

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 este caracterizată prin lipsa acută, 

începând cu anul 2008, a resurselor financiare necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţii, 

deci prin lipsa capitalului de lucru. Întreaga perioadă este de asemenea caracterizată prin lipsa 

unui echilibru financiar prin faptul că atât mijloacele circulante cât şi o parte a capitalului imobilizat 

al debitoarei au fost finanţate pe seama fondurilor provenite de la creditorii debitoarei. 

Menţinerea acestei situaţii financiare fără a fi luată vreo decizie privind refinanţarea societăţii 

prin majorarea capitalului social nu puteau să conducă decât la o incapacitate de plată a acesteia. 

 

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 s-a caracterizat începând cu anul 2008 printr-o lipsă acută de lichidităţi. 

Totuși, se poate observa faptul că activitatea debitoarei este caracterizată de profit din exploatare în 

2008-2009. Putem constata concurenţa mai multor factori după cum rezultă din situaţiile prezentate 

mai jos: 

- Aplicarea unei politici de investiţii deficitară, de unde rezultă o gestionare precară a 

activelor imobilizate din patrimoniul debitoarei. 

- Atât resursele permanente, necesare finanţării nevoilor permanente (activele 

imobilizate), cât şi resursele temporare necesare finanţării activelor circulante 



     

 
      Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888128 | Fax: +4-0364-112063 | e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

21 

(nevoile temporare) sunt insuficiente, iar împreună cu fondul de rulment negativ, 

denotă o stare de dezechilibru financiar. 

- Fonduri insuficiente pentru susţinerea activităţii şi realizarea unor planuri de investiţii 

necesare dezvoltării societăii. 

- Dificultăţile întâmpinate în privinţa recuperării unor debite restante. 

- Disponibilităţile băneşti reduse, insuficiente acoperirii obligaţiilor de plată acumulate de 

debitoare pe parcursul perioadei, neachitarea acestora ducând la dificultăţi de ordin 

financiar şi agravând situaţia financiară precară în care se afla debitoarea. 

 

Consideraţii cu privire la incidenţa art. 138 din Legea nr. 85/2006 

 

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

priveşte societatea RHODOS FARM S.R.L., apreciem că nu există premise în sensul incidenţei 

prevederilor art. 138 din lege, referitor la angajarea răspunderii personale a organelor de conducere 

ale debitoarei. 

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

activitatea societăţi în măsura în care situaţia economico-financiară actuală le-a permis acest lucru. 

Opinia lichidatorului 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.  

În acest context se poate observa că insolvenţa debitoarei se datorează, în general, unor 

cauze obiective din contextul general al evoluţiei economiei naionale. 

Din cele prezentate de lichidatorul 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 lichidatorul judiciar cu privire la incidenţa art. 79-

80 (posibile transferuri frauduloase), nu s-au constatat înstrăinări de active patrimoniale, de 
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asemenea, nu s-a identificat nici un caz în care s-ar fi plătit cu preferinţă un creditor în dauna 

celorlalţi. 

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. 

 

 

 

 

 

Lichidator judiciar, 

DDG INSOLVENCY SPRL prin 

GODOROGEA DANIEL LUCIAN 

 


