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Diagnosticul stării financiare a afacerii 
 

Diagnosticul poziţiei financiare a afacerii 
 

În înţelesul abordărilor IAS/IFRS, poziţia financiară a unei entităţi este reprezentată 
de relaţia dintre activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sale.  

Informaţii despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de Bilanţ dar în 
completare şi celelalte elemente ale situaţiilor financiare pot furniza informaţii utile relativ la 
aceste elemente. Este vorba despre componenta situaţiilor financiare „Situaţia modificărilor 
capitalurilor proprii” precum şi o parte importantă din notele explicative ca de exemplu:   
Nota 1 „Activele imobilizate”, Nota 2 „Provizioane”, Nota 3 ”Repartizarea profitului”, Nota 5 
„Situaţia creanţelor şi datoriilor”, Nota 6 „Principii, politici şi metode contabile”, Nota 9 
„Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-financiari”. O prezentare 
a acestor componente la situaţiile financiare am efectuat-o în capitolul anterior 3.3 
„Conţinutul situaţiilor financiare în România”. 

       
Structura simplificată a elementelor poziţiei financiare prezentate în Bilanţ, 

conform reglementărilor legale în vigoare, se prezintă astfel: 
 

1. Active 
    1.1. Active imobilizate 
    1.2. Active circulante 
    1.3 Cheltuieli în avans 

     
     ACTIVE 

2. Datorii 
1. Datorii pe termen mai mic de 1 an 
2. Datorii pe termen mai mare de 1 an
3.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 

   2.4. Venituri în avans  
3. Capitaluri proprii 

     
 
 
     PASIVE 

              
Activele, datoriile şi capitalurile proprii sunt prezentate în Bilanţ la valoare netă 

contabilă. Prin valoare contabilă netă se înţelege valoarea de intrare, mai puţin 
amortizarea şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare cumulate. 

 
Diagnosticul poziţiei financiare se poate defalca, în funcţie de obiectivele 

urmărite în cadrul analizei poziţiei financiare în următoarele categorii de diagnostic ale 
poziţiei financiare parţiale astfel: 

a) Diagnosticul de ansamblu al poziţiei financiare: 
• Diagnosticul evoluţiei poziţiei financiare 
• Diagnosticul structurii  poziţiei financiare 
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b) Diagnosticul echilibrului poziţiei financiare: 
• Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii entităţii; 
• Diagnosticul capitalului de lucru; 
• Diagnosticul indicatorilor de activitate. 
 

Diagnosticul de ansamblu al poziţiei financiare  
Primul pas în analiza poziţiei financiare îl reprezintă analiza de ansamblu a poziţiei 

financiare în cadrul căreia vom pune în evidenţă evoluţia şi mutaţiile structurale produse în 
cadrul structurilor poziţiei financiare respectiv în cadrul activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii. Sporirea valorii unei astfel de analize necesită investigarea situaţiilor financiare pe 
mai multe exerciţii financiare succesive. 
Diagnosticul evoluţiei (dinamicii) poziţiei financiare 

Presupune realizarea unei analize pe orizontală a poziţiei financiare şi se bazează 
pe calculul unor indici cu baza în lanţ în care posturile din bilanţ se exprimă sub forma 
modificărilor procentuale succesive faţă de perioada precedentă. 

 
Diagnosticul dinamicii activelor  

Activele entităţii  sunt structurate în trei mari grupe de active şi anume: 
I. Activele imobilizate; 
II. Activele circulante; 
III. Cheltuieli înregistrate în avans. 

Analiza dinamicii activelor presupune adâncirea analizei pe grupele de active şi în 
cadrul lor pe elemente componente. 
I.  Diagnosticul dinamicii activelor imobilizate 

Activele imobilizate se structurează în: 
1. Imobilizări necorporale; 
2. Imobilizări corporale; 
3. Imobilizări financiare. 

 
 
 1. Diagnosticul dinamicii imobilizărilor necorporale 

Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi 
deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru 
a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. 

Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii 
economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. 

Potrivit reglementărilor în vigoare (O.M.F.P. 1752/2005, paragraful 70), în cadrul 
imobilizărilor necorporale se cuprind: 

- cheltuielile de constituire;  
- cheltuielile de dezvoltare;  
- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori similare;  
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- fondul comercial;  
- alte imobilizări necorporale; şi 
- avansurile şi imobilizările necorporale în curs de execuţie. 
 

Diagnosticul dinamicii imobilizărilor necorporale se prezintă în tabelul de mai jos: 
 

Tabel nr. 1 
Grila diagnosticului  dinamicii imobilizărilor necorporale 

Nr. 
crt. 

Indicatori-
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic SWOT Punctaj 

 
1. IINC > 100 Situaţia reflectă o creştere a valorii imobilizărilor necorporale de 

la un an la altul reprezentând o creştere a valorii imobilizărilor 
necorporale de la un an la altul. Creşterea valorii imobilizărilor 
necorporale se poate realiza prin: 

Achiziţionarea de imobilizări necorporale, reevaluare.  
Utilizarea pe scară largă a programelor informatice; 
Extinderea şi dezvoltarea activităţii; 
Diversificarea activităţii prin achiziţionarea şi comercializarea 

unor brevete, licenţe, mărci etc. 
Creşterea vadului comercial şi a clientelei; 
Îmbunătăţirea parametrilor tehnici-tehnologici-informatici 

iniţiali ai imobilizărilor necorporale;  

 
 
 

Îmbunăţire 
lentă/bruscă 

 
 
 

4-5 

2. IINC = 100 Situaţia reflectă o menţinere a valorii imobilizărilor necorporale 
de la un exerciţiu financiar la altul; 

Menţinere 3 

3. IINC < 100 Situaţia reflectă înseamnă o diminuare a valorii imobilizărilor 
necorporale de la un an la altul. Scăderea imobilizărilor 
necorporale este explicabilă prin: 

Amortizare;  
Vânzare, casare, cedare.  
Diminuarea ritmului de dezvoltare al activităţii; 
Diminuarea ritmului de achiziţionare şi comercializare a 

brevetelor,licenţelor, mărcilor etc. 
 Diminuarea vadului comercial şi a clientelei prin apariţia 

unui fond comercial negativ; 

 
 
 

Deteriorare 
lentă/bruscă 

 
 
 
 

1-2 

 
În elaborarea diagnosticului imobilizărilor necorporale şi implicit în acordarea 

punctajelor pentru firmele româneşti trebuie să se ţină seama că acestea reprezintă o 
pondere redusă a în totalul imobilizărilor cât şi o tendinţă generală de scădere a valorii 
acestora ca urmare a amortizării lor. 

 
2. Diagnosticul dinamicii imobilizărilor corporale Imobilizările corporale sunt active 
imobilizate care:  
a) sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri 
sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri 
administrative;  
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; şi  
c) au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare. În 
prezent limita minimă este de 1.800 lei. 
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Potrivit reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. 1752/2005, paragraful 88) 
imobilizările corporale cuprind: 

- terenuri şi construcţii; 
- instalaţii tehnice şi maşini;  
- alte instalaţii, utilaje şi mobilier;  
- avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie. 

 
 Diagnosticul dinamicii mobilizărilor corporale vizează următoarele două aspecte: 
a) Diagnosticul ritmului de modificare al valorii nete contabile (valorii rămase); 
b) Diagnosticul corelaţiei între dinamica imobilizărilor corporale şi dinamica indicatorilor de 
volum. 
 Diagnosticul ritmului de modificare al imobilizătilor corporale  se prezintă conform 
tabelului de mai jos: 
 
Tabel nr.2 
 Grila diagnosticului  ritmului de modificare al imobilizărilor corporale 

Nr. 
crt. 

Indicatori
-Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. IIC > 100 Situaţia reflectă o o creştere a valorii 

imobilizărilor corporale de la un an la altul. 
Creşterea valorii imobilizărilor corporale se 
poate explica prin: 

 Efectuarea de reevaluări; Retehnologizări 
care implică noi achiziţii; 

 Modernizări 

 
Îmbunăţire 

lentă/bruscă 

 
4-5 

2. IIC = 100 Situaţia reflectă o menţinere a valorii 
imobilizărilor corporale de la un an la altul; 

 
Menţinere 

 
3 

3. IIC < 100 Situaţia reflectă o diminuare a valorii 
imobilizărilor corporale de la un an la altul. 
Scăderea valorii imobilizărilor corporale se 
poate explica prin: 

 Scoatere din funcţiune, cedare;  
 Vânzare; 
  Recuperare a investiţiilor prin 
amortizare;  

 Ajustare pentru depreciere (pierdere 
de valoare); 

 Trecerea imobilizărilor corporale în 
categoria obiectelor de inventar 

 
 
 
 

Deteriorare 
lentă/bruscă 

 
 
 
 
 

1-2 

 
b) Diagnosticul corelaţiei dinamicii imobilizărilor corporale (IIC )şi dinamica indicatorilor de 
volum (ICAN) se prezintă conform tabelului de mai jos: 
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T       

Tabel nr.3  
Grila diagnosticului corelaţiei între dinamica imobilizărilor corporale şi dinamica 
cifrei de afaceri  nete 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. IIC < ICAN  Situaţia reflectă faptul că imobilizările 

corporale generează beneficii economice 
viitoare într-un ritm superior dotării de care 
dispune, rezultând o creştere a gradului de 
utilizare a imobilizărilor corporale. O astfel 
de corelaţie între cei doi indicatori poate 
însemna: 

sporirea eficienţei mijloacelor fixe 
utilizate de entitate; 

accelerarea vitezei de rotaţie a 
mijloacelor fixe; 

scăderea necesarului relativ de 
imobilizări corporale (când se realizează 
aceeaşi producţie sau o producţie 
suplimentară cu un volum de imobilizări 
corporale mai mic). 

 
Îmbunăţire 

lentă/bruscă 

 
4-5 

2. IIC = ICAN Situaţia reflectă faptul că imobilizările 
corporale generează beneficii economice 
viitoare în acelaşi ritm. 

Menţinere 3 

3. IIC > ICAN Situaţia reflectă un ritm al dotărilor superior 
rezultatelor obţinute generând astfel o 
diminuare a gradului de utilizare a 
imobilizărilor corporale. O astfel de corelaţie 
între cei doi indicatori poate însemna: 

diminuarea eficienţei mijloacelor fixe 
utilizate de entitate 

reducerea vitezei de rotaţie a 
imobilizărilor corporale; 

scăderea nivelului de eficienţă al 
imobilizărilor corporale. 
Pentru o analiză pertinentă se va adânci 
incursiunea pe categorii de imobilizări 
corporale pentru a se identifica categoriile 
de imobilizări corporale care sunt utilizate 
mai puţin eficient. 

 
 
 
 
 

Deteriorare 
lentă/bruscă 

 
 
 
 
 
 

1-2 
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3. Diagnosticul dinamicii imobilizărilor financiare 
Imobilizările financiare sunt investiţii pe termen mediu şi lung care potrivit 

reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. 1752/2005, paragraful 103) cuprind: 
- acţiunile deţinute la entităţile afiliate; 
- împrumuturile acordate entităţilor afiliate; 
- interesele de participare; 
-  împrumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea 

intereselor de participare; 
- alte investiţii deţinute ca imobilizări; 
- alte împrumuturi.  

 
 Diagnosticul  dinamicii imobilizărilor financiare pune în evidenţă punctele forte şi punctele 
slabe în ce priveşte evoluţia investiţiilor financiare aşa cum se prezintă în mod sintetic în 
tabelul de mai jos:   
 
Tabel nr. 4  
Grila diagnosticului  dinamicii imobilizărilor financiare 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. IIF > 100 Situaţia reflectă o creştere a valorii 

imobilizărilor financiare de la un an la altul 
reprezentând o creştere gradului de 
angajare a resurselor entităţii în capitalul 
altor firme; 

 
Îmbunăţire 

lentă/bruscă 

 
4-5 

2. IIF = 100 Situaţia reflectă o menţinere a valorii 
imobilizărilor financiare de la un an la altul 
reprezentând o menţinere a gradului de 
angajare în capitalul altor entităţi;  

 
Menţinere 

 
3 

3. IIF < 100 Situaţia reflectă o diminuare a valorii 
imobilizărilor financiare reflectată într-o 
diminuare a  gradului de angajare în 
capitalul altor entităţi;  

 
Deteriorare 

lentă/bruscă 

 
1-2 

 
II. Diagnosticul dinamicii activele circulante 

     În categoria activelor circulante se cuprind acele active care:  
a) sunt achiziţionate sau produse pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi 

se aşteaptă a fi realizate în termen de maxim 1 an;  
b) sunt reprezentate de creanţe aferente ciclului de exploatare;  
c) sunt reprezentate de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este 

restricţionată.  
Într-o formă mult mai explicită în categoria activelor circulante se cuprind: 
1. Stocurile 
2. Creanţele 
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3. Investiţiile financiare pe termen scurt 
4. Casa, conturi la bănci  
 

1. Diagnosticul dinamicii stocurilor 
Conform reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. 1752/2005, paragraful 124 
modificat prin O.M.F.P 2374/2007, paragraful 10)  stocurile sunt active circulante: 

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; 
- în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus;  
- sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în 

procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii; 
- activele cu ciclu lung de fabricaţie, destinate vânzării (de exemplu, ansambluri sau complexuri de 

locuinţe etc.). 
 

Din punctul de vedere al raportării în bilanţ, în cadrul stocurilor se cuprind: 
- Stocurile de materii prime şi materiale consumabile; 
- Stocuri de producţie în curs de execuţie; 
- Stocurile de produse finite şi mărfuri; 
- Avansuri pentru cumpărări de stocuri. 
 

Diagnosticul dinamicii stocurilor de materii prime şi materiale consumabile vizează 
două aspecte: 
a.1) Diagnosticul ritmului de  modificare al stocurilor de materii prime şi materiale; 
a.2) Diagnosticul corelaţiei între ritmul modificării stocurilor de materii prime, materiale 
(ISMP), ritmul modificării consumului de  materiale (ICM) şi ritmul modificării indicatorilor de 
volum-cifra de afaceri netă (ICAN). 

 
a.1) Diagnosticul ritmului de  modificare al stocurilor de materii prime şi 

materiale pune în evidenţă punctele forte şi punctele slabe în ce priveşte evoluţia 
stocurilor de materii prime şi materiale. 

  O creştere sau o scădere a volumului stocurilor de materii prime şi materiale poate fi 
apreciată în acelaşi timp ca un punct forte respectiv ca un punct slab depinde de cauzele 
specifice care au generat respectiva evoluţie a stocurilor de materii şi materiale, pentru 
fiecare situaţie în parte. 
 De exemplu, o creştere a stocurilor de materii şi materiale este apreciată ca un punct 
slab în modul de gestionare a stocurilor dacă aceasta se datorează neangajării lor în 
producţie ca urmare, de exemplu, a unor dereglări pe fluxul de fabricaţie, însă este 
apreciată favorabilă dacă ea se datorează scăderii consumurilor specifice la unitatea de 
produs. 
 De asemenea o diminuare a stocurilor de materii prime şi materiale este văzută ca un 
punct forte dacă există o optimizare a timpilor de aprovizionare-lansare în producţie 
(durata de stocaj se reduce) şi poate fi un punct slab dacă ea se datorează restrângerii 
activităţii entităţii. 
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Tabel nr. 5 
Grila diagnosticului  ritmului de  modificare al stocurilor de materii prime şi 
materiale 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia reflectă o creştere a stocului final de 
materii prime comparativ cu perioada 
precedentă, situaţie care se poate datora 
următorilor factori pozitivi:  
      aprovizionării în devans sau peste 
necesar pentru a beneficia de anumite 
oportunităţi de preţ;  

scăderii consumului specific datorită 
creşterii gradului de valorificare a materiilor 
prime şi materialelor; 

metodelor diferite de evaluare a 
stocurilor la ieşirea din patrimoniu (FIFO; 
LIFO; CMP): de exemplu trecerea de la 
metoda de evaluare LIFO la metoda FIFO; 

 
 

Îmbunătă-
ţire lentă/ 

bruscă 

 
 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISMP > 100 

Situaţia reflectă o creştere a stocului final de 
materii prime comparativ cu perioada 
precedentă, situaţie care se poate datora 
următorilor factori negativi:  

creşterii costului de achiziţie unitar al 
materiilor prime de la furnizori;  

modificării în structura de fabricaţie a 
produselor în favoarea unor produse care 
necesită materii prime şi materiale mai 
scumpe şi/sau de o calitate mai bună;   

 
 

Deteriorare 
lentă/ 

bruscă 

 
 

1-2 

2. IISMP = 100 Situaţia reflectă : 
aprovizionare ritmică; 
consum specific constant; 
costuri de achiziţie constante; 
permanenţa metodelor de evaluare a 

stocurilor; 
menţinerea structurii de fabricaţie. 

 
 

Menţinere 

 
 

3 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
ISMP < 100 

Situaţia reflectă o scădere a stocurilor de 
materii prime faţă de perioada precedentă  
care se poate datora următorilor factori 
negativi: 

reducerii cantităţii de materii prime 
aprovizionate datorate reducerii volumului 
producţiei; 

 
 

Deteriorare 
lentă/ 

bruscă 

 
 

1-2 
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creşterii consumurilor specifice datorită 
scăderii productivităţii muncii; 

Situaţia reflectă o scădere a stocurilor de 
materii prime faţă de perioada precedentă  
care se poate datora: 

reducerii costului de achiziţie al 
materiilor prime sau folosirea înlocuitorilor cu 
preţuri reduse; 

 
Îmbunătă-
ţire lentă/ 

bruscă 

 
 

4-5 

 
a.2) Diagnosticul corelaţiei între  ISMP, ICM, ICAN este reflectat în tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 6 
Grila diagnosticului corelaţiei între dinamica stocurilor de materii şi materiale, 
dinamica cheltuielile materiale şi dinamica cifrei de afaceri nete 

Nr. 
crt. 

Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1. ISMP < 100  
ICM <100  
ICAN >100   
 

Situaţia reflectă o scădere a volumului 
stocurilor de materii şi materiale 
comparativ cu perioada precedentă, pe 
fondul creşterii gradului de valorificare al 
materiilor şi materialelor, situaţie care se 
poate datora: 

creşterii vânzărilor;  
reducerii normelor de consum;  
reducerii costului de achiziţie. 

 
 

Îmbunătă-
ţire bruscă 

 
 

5 

2. ISMP >100 
ICM  > 100 
ICAN >100  
ICAN > ICM   

Această situaţie reflectă o creştere a 
stocurilor de materii prime şi materiale pe 
fondul creşterii gradului de valorificare a 
materiilor prime şi materialelor, situaţie 
care se poate datora: 

reducerii consumului de materiale la 
unitatea valorică a cifrei de afaceri; 

creşterii preţului materialelor; 
accelerării vitezei de rotaţie a stocului 

de materii prime şi materiale prin: 
reducerea consumului specific 

şi/sau valoric; 
reducerea duratei ciclului de 

fabricaţie; 
- modificarea structurii stocurilor;

 
 
 
 
 

Îmbunătă-
ţire lentă 

 
 
 
 
 

4 
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3. ISMP >100 
ICM >100 
ICAN >100 
ICAN = ICM   

Situaţia presupune o creştere a stocurilor 
datorată creşterii costului de achiziţie al 
materiilor prime şi materialelor care se 
regăseşte în mod corespunzător într-o 
creştere a consumurilor şi a produselor 
vândute. Gradul de valorificare a 
materiilor prime şi materialelor se 
menţine. 

 
Menţinere 

 
3 

4. ISMP >100 
ICM >100 
ICAN>100 
ICAN < ICM   
 

Această situaţie reflectă o creştere a 
stocurilor de materii prime şi materiale pe 
fondul scăderii gradului de valorificare a 
materiilor prime şi materialelor. Factorii 
care pot duce la o astfel de situaţie ar putea 
fi: 

creşterea costurilor de achiziţie în 
condiţiile menţinerii nemodificate a cantităţii 
aprovizionate; 

creşterea ponderii materialelor cu 
preţuri mari în totalul stocului de 
materiale; 

creşterea consumului specific normat 
de material la o unitate valorică a cifrei de 
afaceri. 

 
 
 

Deteriorare 
lentă/ 

bruscă 

 
 
 
 

1-2 

a) Diagnosticul dinamicii stocurilor de producţie în curs de execuţie (SPCE) şi 
produse finite (SPF)vizează trei  aspecte: 
b.1) ritmul modificării stocurilor de producţie în curs de execuţie; 
b.2) ritmul modificării stocurilor de produse finite  

b.3) corelaţia între ritmul modificării stocurilor de producţie în curs de execuţie (ISPCE) şi ritmul 
modificării stocurilor de produse finite (ISPF). 

 
b.1)Diagnosticul ritmului modificării stocurilor de producţie în curs de execuţie 

pune în evidenţă punctele forte şi punctele slabe în ce priveşte evoluţia stocurilor de 
producţie în curs de execuţie , este reflectat în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr.7  
Grila diagnosticului ritmului modificării stocurilor de producţie în curs de execuţie 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia reflectă o creştere a stocului final de 
producţie în curs de execuţie comparativ cu 
perioada precedentă. Această creştere se 
poate datora unor factori pozitivi cum ar fi: 
-extinderii volumului de activitate datorate 
unei creşteri în volumul cererii comparativ 
cu perioada precedentă;  
-modificării structurii sortimentale de 
produse în favoarea unor produse cu un 
cost de producţie comparativ mai mare; 

 
 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/bruscă 

 
 
 
 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISPCE > 100 

Situaţia reflectă o creştere a stocului final de 
producţie în curs de execuţie comparativ cu 
perioada precedentă. care se poate datora 
următorilor factori negativi: 
-creşterii costului de producţie unitar 
datorită scăderii productivităţii muncii; 
-majorării duratei ciclului de fabricaţie al 
produselor datorate unei gestionări 
ineficiente a resurselor. 

 
Deteriorare 

lentă/bruscă 

 
 

1-2 

2. ISPCE = 100 Situaţia reflectă situaţia reflectă o menţinere 
a stocului de producţie în curs de execuţie 
faţă de perioada precedentă. 

Menţinere 3 

Situaţia reflectă o diminuare a stocului de 
produse în curs de execuţie faţă de 
perioada precedentă care se poate datora 
următorilor factori negativi: 

restrângerii volumului de activitate 
datorate unei restrângeri în volumul cererii;  

 
Deteriorare 

lentă/bruscă 

 
 

1-2 

 
 
 
3. 

 
 
 
ISPCE < 100 

Situaţia reflectă o diminuare a stocului de 
produse în curs de execuţie faţă de 
perioada precedentă care se poate datora 
următorilor factori pozitivi: 

modificării structurii sortimentale de 
produse în favoarea unor produse cu un 
cost de producţie comparativ mai mic; 

diminuării costului de producţie unitar; 
diminuării duratei ciclului de fabricaţie a 

produselor. 

 
Îmbunătăţire 
lentă/bruscă 

 
 

4-5 
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b.2) Diagnosticul dinamicii stocurilor de produse finite şi produse reziduale se reflectă 

în următorul tabel: 

Tabelul nr. 8 
Grila diagnosticului ritmului modificării stocurilor de produse finite şi produse 
reziduale 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a stocului de 
produse finite faţă de perioada precedentă, 
situaţie care  poate datora următorilor factori 
pozitivi: 

creşterii volumului fizic al producţiei; 
modificării structurii de producţie în 

favoarea unor sortimente cu un cost de 
producţie unitar mai mare; 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 

4-5 

1. ISPF > 100 
Situaţia indică o creştere a stocului de 
produse finite faţă de perioada precedentă, 
situaţie care se poate datora următorilor 
factori negativi: 

nerespectării termenelor de livrare; 
creşterea costului de producţie unitar 

datorită scăderii productivităţii muncii. 

 
Deteriorare 

lentă/ bruscă 

 
1-2 

2. ISPF = 100 Situaţia indică o menţinere a stocului final 
de produse finite faţă de anul anterior. 

Menţinere 3 

Situaţia reflectă o reducere a stocului de 
produse finite faţă de perioada precedentă. 
Situaţia se poate datora următorilor factori 
negativi: 
diminuării volumului activităţii; 
neutilizării semifabricatelor în procesul 
productiv sau a utilizării lor mai reduse. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 

1-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISPF < 100 

Situaţia reflectă o diminuare indică o 
reducere a stocului de produse finite faţă de 
perioada precedentă. Situaţia se poate 
datora următorilor factori pozitivi: 
diminuării costului de producţie unitar 
datorită creşterii productivităţii muncii; 
modificării structurii de producţie în favoarea 
unor sortimente cu un cost de producţie 
unitar mai mic; 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 

4-5 
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b.3) Diagnosticul corelaţiei între  ritmul  de modificare al stocurilor de producţie în curs 
de execuţie (ISPCE) cu ritmul de modificare al stocului de produse finite (ISPF), se pot întâlni 
următoarele situaţii: 
 
Tabel nr.9  
Grila diagnosticului  corelaţiei între stocurile de producţie în curs de execuţie şi 
stocurile de produse finite 

 

 
 
 
  

Nr.  
crt
. 

Indicatori
- 
Corelaţii 

Interpretare Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1. ISPCE < 
ISPF   

Situaţia reflectă o reducere a duratei 
ciclului de fabricaţie în paralel cu o 
reducere a costurilor de producţie având ca 
efecte: 
creşterea vitezei de rotaţie a activelor circulante; 

 eliberări de active circulante; 
creşterea profitului brut aferent producţiei stocate.
Situaţia apare ca un aspect favorabil atâta 
timp cât structura sortimentală a produselor 
se menţine neschimbată. 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

2. ISPCE = 
ISPF 

Situaţia reflectă o menţinere a duratei 
ciclului de fabricaţie în paralel cu o 
nemodificare a costurilor de producţie.  

 
Menţinere 

 
3 

3. ISPCE > 
ISPF   

Situaţia reflectă o creştere a duratei ciclului 
de fabricaţie în paralel cu o creştere a 
costurilor de producţie având ca efecte: 

încetinirea vitezei de rotaţie a activelor 
circulante; 

imobilizări de active circulante; 
diminuarea profitului brut aferent producţiei 

stocate. 
Situaţia apare ca un aspect nefavorabil 
atâta timp cât structura sortimentală a 
produselor se menţine neschimbată. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 

2-1 
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C)Diagnosticul dinamicii stocurilor de mărfuri vizează identificarea punctelor forte şi a 
punctelor slabe în ceea ce priveşte aprecierea evoluţiei stcourilor de mărfuri prin prisma 
cautelor generatoare.  

Creşterea sau scăderea stocului de mărfuri (inclusiv ambalaje, animale şi păsări) 
poate fi apreciată la un moment dat favorabil sau nefavorabil, depinzând de cauzele 
concrete care au dus la respectiva evoluţie.  

De exemplu o creştere a stocului final de mărfuri este apreciată favorabil dacă 
aceasta se datorează extinderii activităţii comerciale dar va apărea ca nefavorabilă dacă 
ea se datorează de exemplu încetinirii ritmului desfacerilor. În opoziţie, o diminuare a 
stocului de mărfuri poate apărea ca un aspect favorabil dacă ea se datorează unui ritm al 
desfacerilor superior ritmului aprovizionărilor de mărfuri dar poate apărea ca un aspect 
nefavorabil dacă ea se datorează restrângerii volumului laturii comerciale a activităţii 
entităţii. 

Din aceste motive, rolul analistului financiar nu este unul deloc simplu, acesta 
confruntându-se cu nenumărate situaţii care nu pot fi încadrate într-o grilă de interpretare 
foarte clară şi strictă a posibilelor cazuistici economice întâlnite. În astfel de condiţii acesta 
este nevoit să apeleze la judecăţi proprii fiecărui caz în parte, la raţionamentul său 
profesional dobândit prin experienţă şi competenţă.  

Cu rol orientativ, diagnosticul evoluţiei stocurilor de mărfuri se prezintă în tabelul de mai 
jos: 

 
Tabelul nr.10 
Grila diagnosticului  dinamicii stocurilor de mărfuri 

Nr. 
crt. 

Indica-
tori- 

Corelaţii 
Interpretare/Cauze 

Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

  

Situaţia indică o creştere a stocului de 
mărfuri faţă de perioada precedentă. 
Această situaţie se poate datora: 

dezvoltarii activităţii comerciale 
(creşterea volumului acesteia);  

creşterii adaosului comercial practicat; 
modificarea structurii desfacerilor în 

favoarea unor mărfuri cu preţuri de vânzare 
cu amănuntul mai mari; 

modificarea metodelor de evaluare la 
ieşire din patrimoniu ce determină o 
diminuare a valorii ieşirilor (de exemplu 
trecerea la metoda FIFO;) 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

1. ISMF > 100 Situaţia indică o creştere a stocului de 
mărfuri faţă de perioada precedentă. 
Această situaţie se poate datora: 

creşterii costului de achiziţie al mărfurilor 
(ambalajelor,animalelor şi păsărilor); 

 
 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

2-1 
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ritmul aprovizionărilor de mărfuri 
devansează ritmul desfacerilor de mărfuri; 

nerespectării termenelor de livrare; 
preluarea mai puţin operativă de către 

furnizor a ambalajelor refolosibile (navete cu 
sticle, recipiente din lemn sau plastic etc.)al 
căror preţ nu este inclus în preţul mărfii. 

2. ISMF = 100 Situaţia indică o menţinere a stocului final 
de mărfuri faţă de anul anterior. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia indică o reducere a stocului de 
mărfuri faţă de perioada precedentă. 
Situaţia se poate datora: 

diminuării costului de achiziţie al 
mărfurilor (ambalajelor, animalelor şi 
păsărilor); 

ritmul desfacerilor devansează ritmul 
aprovizionărilor de mărfuri ; 

preluarea mai operativă de către furnizor 
a ambalajelor refolosibile. 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 

4-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISMF < 100 

Situaţia indică o reducere a stocului de 
mărfuri faţă de perioada precedentă. 
Situaţia se poate datora: 

diminuării adaosului comercial practicat; 
restrângerea volumului 

activităţii(diminuarea volumului acesteia); 
modificarea metodelor de evaluare la 

ieşire din patrimoniu ce determină o 
majorare a valorii ieşirilor (de exemplu 
trecerea la metoda LIFO); 

modificarea structurii desfacerilor în 
favoarea unor mărfuri cu preţuri de vânzare 
cu amănuntul mai mici; 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
2. Diagnosticul dinamicii creanţelor 

Creanţa în general reprezintă dreptul unei creditor de a solicita unui debitor o sumă de 
bani sau anumite bunuri sau servicii. 

Potrivit IAS 1”Prezentarea situaţiilor financiare” (paragraful 57) o creanţă în calitatea ei 
de activ trebuie clasificată ca şi activ curent în următoarele condiţii: 

- Se aşteaptă ca această creanţă să fie decontată în cursul normal al ciclului de 
exploatare al unei entităţi patrimoniale; 

- Se aşteaptă ca aceasta să fie realizată în termen de 12 luni  de la data bilanţului. 
Ciclul de exploatare al unei entităţi este perioada de timp necesară pentru 

transformarea intrărilor (resurselor) în ieşiri. 
Principalele categorii de creanţe, clasificate în raport cu natura lor şi raportate prin 
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situaţiile financiare sunt: 
- Creanţele comerciale care cuprind: creanţele faţă de furnizori,  creanţele faţă de clienţi, 

creanţele reprezentate de efectele comerciale (cambii, bilete la ordin) de primit. 
- Creanţele legate de grup includ: sume de încasat de la entităţile afiliate, sume de încasat de la 

entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare  
- Creanţele faţă salariaţi sunt reprezentate de: avansurile din salarii acordate angajaţilor 

(chenzina I), imputaţiile stabilite pentru angajaţi; diverse alte sume de încasat de la 
salariaţi. 

- Creanţele faţă de buget sunt reprezentate de: impozite şi taxe de recuperat de la buget 
(impozite şi taxe plătite în plus), subvenţii de primit. 

- Creanţele faţă de acţionari/asociaţi reprezentate de: capitalul subscris de acţionari şi încă 
nevărsat; împrumuturile acordate acţionarilor/asociaţilor (în acest caz pe termen scurt) şi de 
dobânzile de încasat aferente. 

- Alte creanţe care includ creanţele faţă de alţi debitori reprezentate de diverse creanţe 
care nu pot fi încadrate în cazurile de mai sus, rezultate, de exemplu, din cedarea activelor 
imobilizate, din vânzarea obligaţiunilor etc.. 
 

Informaţii detaliate privind creanţele faţă de grup, faţă de buget, faţă de salariaţi şi 
alte creanţe va trebui să le căutăm în Nota 5 „Situaţia creanţelor şi datoriilor” deoarece în 
bilanţ valorile lor sunt raportate într-un singur post bilanţier, la categoria generală „Alte 
creanţe”. 

Analiza în dinamică a volumului creanţelor trebuie apreciată prin prisma categoriilor 
de creanţe detaliate după natură, astfel: 
 
a) Diagnosticul dinamicii creanţelor comerciale vizează două aspecte: 
a.1) ritmul modificării creanţelor comerciale; 
a.2) corelaţia între ritmul modificării creanţelor comerciale (ICC) şi ritmul modificării 
indicatorilor de volum – cifra de afaceri netă (ICAN). 

 
a.1) Diagnosticul ritmului  modificării creanţelor comerciale se reflectă în următoarul 
tabel: 
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Tabelul nr.11  
Grila diagnosticului ritmului modoficătii creanţelor comerciale 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a volumului 
creanţelor comerciale al entităţii faţă de 
perioada precedentă, creştere  care se 
poate datora: 

creşterii volumul fizic al vânzărilor; 
creşterii preţului de vânzare unitar al 

produselor şi/sau serviciilor; 
O creştere a volumului creanţelor 

comerciale este justificată economic 
reflectând o dezvoltare a laturii comerciale 
a entităţii cu condiţia însă ca acestea să fie 
încadrate în termenele de încasare 
contractuale. În acest sens se va apela la 
informaţiile suplimentare cuprinse în Nota 5 
„Situaţia creanţelor şi datoriilor” unde 
creanţele sunt reflectate după diverse 
criterii inclusiv pe categoria creanţe „în 
termen” sau „restante”.   

 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 
 
 
 

4-5 

1. ICC > 100 

Situaţia se mai poate datora: 
- acumulării creanţelor comerciale datorită 
neîncasării acestora. 

acordării unor termenele de încasare 
mai relaxate; 

O creştere a volumului creanţelor 
comerciale pe termen mediu şi lung 
datorită unei încetiniri a vitezei de rotaţie a 
acestora poate crea în timp probleme de 
lichiditate financiară.  

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 

2-1 

2. ICC = 100 Situaţia indică indică o menţinere în timp a 
laturii comerciale a entităţii. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia indică o diminuarea a creanţelor 
comerciale faţă de perioada precedentă 
care se poate datora: 

diminuării volumul fizic al vânzărilor; 
diminuării preţului de vânzare unitar al 

produselor şi/sau serviciilor; 

 
Deteriorare 

lentă/ bruscă 

 
2-1 

 
 
 
3. 

 
 
 
ICC < 100 

Situaţia se mai poate datora: 
creşterii vitezei de rotaţie a creanţelor 

comerciale. 
acordării unor termenele de încasare 

mai restrictive; 

 
Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
4-5 
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a.2) Diagnosticul corelaţiei între dinamica creanţelor comerciale cu dinamica cifrei de 
afaceri nete va concluziona aspecte mult mai pertinente privind gradul de dezvoltare real al 
activităţii comerciale, astfel:  
Tabel nr.  12 
Grila diagnosticului  corelaţiei între creanţele comerciale şi cifra de afaceri netă 
 
Nr.  
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. ICC  <  100 

ICAN > 100 
Situaţia reflectă o dezvoltare a activităţii 
comerciale cu o încasare a creanţelor într-
un ritm superior timpilor de facturare, o 
situaţie foarte favorabilă pentru entitate. 

Îmbunătăţire 
bruscă 

5 

2. ICC > 100 
ICAN > 100 
ICC< ICAN   

Situaţia reflectă o dezvoltare a activităţii 
comerciale pe fondul creşterii în paralel a 
vitezei de rotaţie a creanţelor comerciale. 
Situaţia este favorabilă entităţii, dacă 
nivelul creanţelor comerciale se menţine în 
termenele contractuale. 

Îmbunătăţire 
lentă  

4 

3. ICC≈ ICAN   O menţinere a activităţii comerciale 
aproximativ în parametri anului precedent.  

Menţinere 3 

4. ICC > 100 
ICAN  > 100 
ICC  > ICAN   

Situaţia reflectă o acumulare a volumului 
creanţelor chiar pe fondul unei activităţi 
comerciale în creştere. Viteza de rotaţie a 
creanţelor comerciale va scădea faţă de 
anul anterior, datorită unui ritm de încasare 
sub nivelul ritmului de facturare, situaţie 
nefavorabilă dacă se menţine în timp. 

 
Deteriorare 

lentă 

 
 

2 

5. ICC  > 100 
ICAN <  100 

Situaţia indică o acumulare a creanţelor 
comerciale fără realizarea unei activităţi 
comerciale corespunzătoare. 
Cauzele trebuie căutate în modul de 
selecţionare a clienţilor în direcţia ţintirii pe 
viitor a categoriilor de clienţi buni platnici, 
care să prezinte garanţii rezonabile de 
plată, altfel entitatea se poate confrunta cu 
grave probleme de ilichiditate iar în timp, de 
insolvabilitate şi risc de faliment. 

 
Deteriorare 

bruscă 

 
 

1 

 
b) Diagnosticul dinamicii altor categorii de creanţe: creanţe faţă de grup, creanţe faţă de 
buget, creanţe faţă acţionari şi asociaţi, creanţe faţă de salariaţi şi alte creanţe. 

O creştere a acestor categorii de creanţe trebuie apreciată prin prisma încadrării 
acestora  în Graficele de recuperare. 
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3. Dinamica investiţiilor financiare pe termen scurt 
Investiţiile financiare pe termen scurt sunt reprezentate de titlurile de valoare 

(acţiuni, obligaţiuni etc.) achiziţionate de entitate în scop speculativ (pentru revânzarea lor 
cât mai rapidă cu un preţ mai mare decât costul de achiziţie) sau în scopul anulării lor 
(posibilă numai în cazul acţiunilor sau obligaţiunilor proprii).  

În Bilanţ investiţiile financiare pe termen scurt sunt prezentate pe două categorii, 
astfel: 

a) Acţiuni deţinute în entităţi afiliate 
Societăţile din cadrul unui grup sunt legate între ele prin legături de capital. Astfel de 

societăţi posedă denumirea de societăţi afiliate. În cadrul grupului o entitate poate 
cumpăra acţiuni, în scop speculativ, de la o altă entitate din cadrul grupului.  

Acţiuni deţinute în entităţi afiliate cuprind acele acţiuni deţinute la entităţi afiliate 
achiziţionate în vederea realizării unui câştig pe termen scurt. 

b) Alte investiţii pe termen scurt 
Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, 

obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui 
profit într-un termen scurt. 

 Notă !!! 
Conform reglementărilor legale în vigoare (O.M.F.P 1752/2005), din nevoia de 

raportare contabilă, acţiunile proprii deţinute de entitate sunt prezentate în situaţiile 
financiare ca o diminuare a  capitalurilor proprii (în acest fel în categoria capitalurilor proprii 
vor rămâne doar capitalurile aparţinând acţionarilor din afara entităţii). 
 Diagnosticul dinamicii investiţiilor financiare pe termen scurt se reflectă în tabelul de 
mai jos: 

 
Tabelul nr.13   
Grila diagnosticului  dinamicii investiţiilor financiare pe termen scurt 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. IIFTS > 100 Situaţia reflectă o direcţionare a 

surplusului monetar al entităţii în 
operaţiuni speculative pe piaţa 
financiară de capital; 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

4-5 

2. IIFTS = 100 Situaţia reflectă o menţinere a 
gradului de angajare al entităţii în 
operaţiuni speculative pe piaţa de 
capital; 

Menţinere 3 

3. IIFTS < 100 Situaţia reflectă o diminuare a 
gradului de angajare a entităţii în 
operaţiuni speculative pe piaţa de 
capital. 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

2-1 
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4. Diagnosticul disponibilităţilor din casă şi conturi la bănci 

 În această categorie intră activele care se regăsesc sub formă de „bani” sau sunt uşor 
transformabile în bani (mai poartă denumirea de „numerar” şi „echivalente de numerar”) 
cuprinzând: valorile de încasat; disponibilităţile din contul curent; numerarul şi alte 
valori;acreditivele,avansurile de trezorerie. 
Diagnosticul dinamicii numerarului din casă şi bancă se realizează în tabelul de mai jos: 
astfel: 

 
Tabelul nr.14    
Grila diagnosticului dinamicii numerarului din casă şi bancă 
Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
1. ICB  > 100 Situaţia reflectă o creştere valorică a 

numerarului care determină consolidarea 
stării de lichiditate şi solvabilitate financiară 
cât şi menţinerea unui echilibru monetar şi 
pe această bază menţinerea capacităţii de 
autofinanţare a firmei. Această creştere a 
valorii trezoreriei se poate datora: 

accelerării vitezei de rotaţie a altor 
elemente de active circulante (stocuri şi 
creanţe); 

reducerii termenelor de încasare a 
creanţelor în raport cu termenele de 
achitare a datoriilor faţă de furnizori; 

existenţei unui volum mai ridicat al 
creanţelor de încasat în raport cu datoriile 
de achitat. 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

2. ICB  =  100 Situaţia reflectă o menţinere a stării de 
lichiditate sub formă de numerar. 

Menţinere 3 

3. ICB  < 100 Situaţia indică o degradare a stării de 
lichiditate care, dacă se extinde pe o 
perioadă mai mare de timp, poate genera 
incapacitate de onorare a plăţilor imediate, 
întârzieri în onorarea obligaţiilor care 
generează penalităţi suplimentare, nevoia 
de a apela la credite de trezorerie 
purtătoare de dobânzi. Potenţialii factori 
care ar duce la o reducere a volumului 
trezoreriei sunt aceiaşi, menţionaţi anterior, 
doar că acum acţionează în sens opus. 
 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! 

 

 

22

Dacă un nivel scăzut al disponibilităţilor băneşti reprezintă o situaţie nefavorabilă, la fel 
de nefavorabilă este şi situaţia în care firma are la dispoziţie pentru o durată mai mare de 
timp un volum al disponibilităţilor mai mare decât necesarul curent, acest lucru însemnând:  

- imobilizări de lichidităţi şi neangajarea lor în afaceri; 
- lipsa unei politici de plasamente care să asigure, pe de-o parte menţinerea valorii 

banilor iar pe de altă parte realizarea unor venituri suplimentare din dividende sau dobânzi 
şi/sau din vânzarea titlurilor de plasament la preţuri mai mari decât cele de achiziţie. 
 

Investiţiile financiare pe termen scurt împreună cu casa şi conturile la bănci 
reprezintă activele care se regăsesc în forma de numerar sau echivalente de numerar şi 
formează trezoreria entităţii. 

 
III. Diagnosticul evoluţiei cheltuielilor înregistrate în avans 

Cheltuielile înregistrate în avans sunt reprezentate de chirii, abonamente, prime de 
asigurare şi alte asemenea, achitate în exerciţiul financiar curent  dar care se referă la 
exerciţiile financiare viitoare. În general o creştere a cheltuielilor în avans reprezintă o 
direcţionare a surplusului monetar spre obţinerea unor beneficii viitoare. 
 Activele circulante împreună cu cheltuielile înregistrate în avans formează activele 
curente ale entităţii şi reprezintă capacitatea entităţii de a face faţă obligaţiilor curente, 
capacitate exprimată prin capitalul de lucru generat de entitate. Creşterea activelor curente 
comparativ cu exerciţiul precedent consolidează starea de lichiditate financiară a entităţii 
cu efecte pozitive în planul gestiunii pe termen scurt a activităţii acesteia. 

Diagnosticul dinamicii datoriilor 
 

Obligaţiile entităţii faţă de terţi sunt grupate în Bilanţ astfel: 
I.Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an; 
      II. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an; 
     III. Provizioane; 
     IV. Venituri în avans. 
 
  I. + II. Datoriile propriu- zise ale entităţii 

Categoria cea mai extinsă a obligaţiilor unei entităţi este reprezentată de datoriile  
propriu-zise ale acesteia faţă de diverşi terţi iar din punctul de vedere al informării 
utilizatorilor este foarte importantă separarea acestora  în: 
I. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de 1 an (datorii pe termen scurt); 
 II. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an (datorii pe termen lung). 
          Conform reglementărilor legale în vigoare (O.M.F.P. nr. 1752/2005, paragraful 177), o 
datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi datorie curentă, atunci când: 
a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau 
 b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. 
    Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 
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Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de 
dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la 
data bilanţului, dacă: 
-termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi 
-există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de 
data bilanţului. 

 
Similar creanţelor, şi datoriile sunt generate în relaţiile cu terţii şi în funcţie de 

natura lor, în contabilitate se clasifică astfel: 
o Datorii financiar-bancare (DFB) care cuprind: împrumuturi din emisiunea de 

obligaţiuni, sume datorate instituţiilor de credit . 
o Datorii comerciale (DC) cuprind: datoriile faţă de furnizorii; datoriile privind efectele 

comerciale de plătit, datoriile faţă de clienţi reprezentate de avansurile încasate în contul 
comenzilor. 

o Datorii legate de grup (DG) cuprind: sume datorate entităţilor afiliate 
;sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de 
participare. 

o Datoriile faţă de salariaţi şi asimilate (DS)  sunt reprezentate de:salariile nete 
cuvenite angajaţilor, îndemnizaţiile şi ajutoarele acordate în diverse situaţii, alte datorii 
în legătură cu salariaţii. 

o Datoriile faţă de stat sau fiscale (DF) sunt reprezentate de: datoriile faţă de bugetul 
statului şi datoriile faţă de organismele de asigurări şi protecţie socială. 

o  Datoriile faţă de acţionari/asociaţi (DA)reprezentate de:împrumuturile primite de la 
acţionari/asociaţi şi dobânzile de plătit aferente;dividendele de plătit 
acţionarilor/asociaţi; sumele de plătit în cazul retragerii sau excluderii unui 
acţionar/asociat. 

o Alte datorii (Ad) unde includem datoriile faţă de alţi creditori reprezentate de obligaţii 
ale entităţii care nu se încadrează în nici o categorie de mai sus. 

 
Datoriile faţă de salariaţi, faţă de stat, faţă de acţionari şi asociaţi precum şi faţă de 

orice alţi creditori neîncadraţi în categoriile de mai sus sunt raportate în Bilanţ în cadrul 
aceluiaşi post bilanţier, sub denumirea de „Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile 
privind asigurările sociale”. 

Pentru a obţine informaţii detaliate, se urmăreşte în mod suplimentar Nota 5 „Situaţia 
creanţelor şi datoriilor” care vine să completeze astfel necesităţile informaţionale ale 
utilizatorilor situaţiilor financiare.  

Analiza în dinamică a datoriilor (atât sub 1 an cât şi peste 1 an) trebuie realizată pe 
categoriile de datorii, existând particularităţi de interpretare a rezultatelor aferente fiecărei 
categorii. 
 
a)Diagnosticul dinamicii datoriilor financiar bancare presupune exploatarea informaţiilor 
reflectate în  Nota 5 „Situaţia creanţelor şi datoriilor”., pentru a pune în evidenţă cauzele 
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posibile ale evoluţiei datoriilor financiar bancare şi a stabili pe această cauze un diagnostic 
corect al acestui aspect suspus analizei.   
 
Tabelul nr.15  
Grila diagnosticului dinamicii datoriilor financiar-bancare 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a serviciului datoriei datorată de 
exemplu ritmului de contractare de noi credite superior ritmului 
de rambursare a ratelor de credit. Situaţia  trebuie apreciată ca 
şi favorabilă atâta timp cât ea determină o dezvoltare viitoare a 
firmei (efectul de levier este pozitiv) 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

1. IDFB > 100 

O creştere a serviciului datoriei se poate datora: 
ritmului de contractare de noi credite superior ritmului de 

rambursare a ratelor de credit în condiţiile unui efect de levier 
negativ; 

creşterii nivelului ratei dobânzii şi implicit creşterea valorică 
a dobânzilor percepute;  

nerespectării termenelor de rambursare a ratelor scadente 
şi a dobânzilor aferente, caz în care va  genera costuri 
suplimentare majore reprezentate de penalităţi de întârziere. Un 
astfel de aspect este un semnal de alarmă pentru menţinerea 
echilibrului monetar atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.  

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

2. IDFB = 100 Situaţia indică o constanţă a serviciului datoriei financiar 
bancare. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia indică o diminuare a serviciului datoriei financiar 
bancare care se poate datora: 

ritmului de rambursare al ratelor de credit şi a dobânzilor 
aferente superior ritmului de contractare de noi credite datorat 
restrângerii investiţiilor sau restrângerii accesului la credite în 
condiţii de criză economică. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
IDFB < 100 
 

Situaţia indică o diminuare a serviciului datoriei financiar 
bancare care se poate datora: 

apelării într-o măsură mai pronunţată la alte surse de 
finanţare mai ieftine, decât cele financiar-bancare în vederea 
finanţării nevoilor pe termen scurt şi lung, comparativ cu anul de 
bază. 

diminuării ratei dobânzii la credite şi implicit diminuării 
nivelului dobânzilor percepute;  

nerespectării termenelor de rambursare a ratelor scadente 
şi a dobânzilor aferente şi efectuarea de plăţi de rate şi dobânzi 
anticipate; 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

b) Diagnosticul dinamicii datoriilor comerciale se bazează pe aprecierile din 
tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr.16 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor comerciale 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a datoriilor comerciale faţă de anul 
anterior, creştere care se poate explica prin: 
creşterea volumului de  activitate al entităţii care implică o 
creştere a volumului fizic al achiziţiilor de la terţi sub forma 
materiilor prime, materialelor, serviciilor etc.; 
negocierea unor termene contractuale cu furnizorii mai relaxate; 
creşterea valorică a avansurilor primite de la clienţi. 

O creştere a datoriilor comerciale trebuie apreciată ca 
fiind favorabilă atâta timp cât ele se încadrează în termenul 
contractual deoarece ele sunt surse gratuite de finanţare a 
necesarului de fond de rulment. Însă pentru o apreciere 
pertinentă a nivelului până la care pot creşte aceste datorii, se 
impune efectuarea în mod suplimentar de comparaţii cu nivelul 
creanţelor aparţinând exploatării, fiind necesară o supervizare 
permanentă a unui decalaj între nivelul încasărilor cu nivelul 
plăţilor în favoarea primei categorii. 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

1. IDC > 100 

Situaţia indică o creştere a datoriilor comerciale faţă de anul 
anterior, creştere care se mai poate explica prin: 
creşterea costului de achiziţie unitar pentru intrările provenite de la 
terţi; 
acumularea de datorii comerciale neachitate în termenul 
contractual; 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

2. IDC = 100 Situaţia indică o constanţă în ce priveşte ritmul contractării de 
datorii comerciale. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia reflectă o diminuare a nivelului datoriilor comerciale 
situaţie care se poate explica prin: 

diminuarea volumului de  activitate al entităţii care implică o 
diminuare a volumului fizic al achiziţiilor de la terţi constând în 
materii prime, materiale, servicii etc. 

contractarea unor termene contractuale cu furnizorii mai 
restrictive; 

restrângerea practicii de solicitare de avansuri de la clienţi; 

 
 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
IDC < 100 
 

Situaţia reflectă o diminuare a nivelului datoriilor comerciale 
situaţie care se poate explica prin: 

diminuarea costului de achiziţie unitar pentru intrările provenite 
de la terţi; 

apelarea într-o măsură mai pronunţată la alte surse de finanţare 
decât cele provenind din achiziţiile pe credit comercial, mai 
favorabile 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

 
c) Diagnosticul dinamicii datoriilor legate de grup se bazează pe tabelul de 
mai jos: 
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Tabelul nr.17 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor legate de grup 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a datoriilor legate de grup faţă de anul 
anterior, creştere care se poate explica prin: 

o creştere a sumelor contractate de la societăţi din cadrul 
grupului; 

În general, datoriile faţă de grup sunt puţin costisitoare 
aplicându-se, în spiritul ajutorării reciproce, un nivel al ratei 
dobânzii preferenţial, inferior ratei medii a dobânzii de pe piaţă. 
Nefiind totuşi surse gratuite de finanţate, creşterea nivelului 
acestor datorii trebuie apreciată prin prisma asigurării de beneficii 
economice viitoare rezonabile care să acopere costurile implicate 
(efect de levier pozitiv). 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

4-5 

1. IDG > 100 

Situaţia indică o creştere a datoriilor legate de grup faţă de anul 
anterior, creştere care se mai poate explica prin: 

creştere a sumelor contractate de la societăţi din cadrul 
grupului în condiţii de efect de levier negativ. 

creşterea nivelului dobânzilor percepute;  
nerespectării termenelor de rambursare a ratelor scadente şi 

a dobânzilor aferente; 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

2. IDG = 100 Situaţia indică o constanţă în ce priveşte ritmul contractării de 
datorii faţă de grup. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de grup faţă de anul 
de bază, situaţie care se poate explica prin: 
o diminuare a sumelor contractate de la societăţi din cadrul 
grupului datorată restrângerii activităţii de investiţii. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
IDG < 100 
 

Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de grup faţă de anul 
de bază, situaţie care se poate explica prin: 
diminuare a nivelului dobânzilor percepute; 
finanţarea necesarului de finanţare din alte surse decât cele 
atrase de la grup, mai favorabile. 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

d) Diagnosticul dinamicii datoriilor faţă de salariaţi se fundamentează pe baza 
tabelului următor: 
 
Tabelul nr.18 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor faţă de salariaţi 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia indică o creştere a datoriilor faţă de salariaţi care se 
poate datora: 

creşterii salariilor nete cuvenite angajaţilor;  
creşterii numărului de angajaţi ca urmare a extinderii 

volumului de activitate al entităţii; 
modificării structurii de personal în favoarea unor calificări 

superioare care necesită salarii nete mai mari; 
creşterii productivităţii muncii; 
Aceste surse de finanţare sunt surse gratuite de finanţare, ca 

urmare creşterea lor este benefică pentru finanţarea curentă a 
necesarului exploatării atâta timp cât se realizează un decalaj 
favorabil al încasărilor cu plăţile. 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

1. IDS > 100 

Situaţia indică o creştere a datoriilor faţă de salariaţi care se mai 
poate datora: 

creşterii indemnizaţiilor şi ajutoarelor de acordat în diverse 
situaţii. 

creşterii ratei inflaţiei; 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 
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neachitării la termen a datoriilor faţă de salariaţii entităţii. 
O creştere a datoriilor de achitat către salariaţii entităţii nu trebuie 
în nici un caz să se realizeze pe seama neachitării lor în termen, 
deoarece această situaţie poate genera mari revolte sindicale 
care va duce în final la deteriorarea generală a imaginii entităţii 
pe piaţă. 

2. IDS = 100 Situaţia indică o constanţă în nivelul datoriilor faţă de salariaţi de 
la un an la altul, aceasta neexcluzând însă modificări de ritm în 
cadrul structurii acestor datorii. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de salariaţi faţă de 
anul de bază situaţie care se poate datora: 

- restrângerii volumului de activitate care va implica o reducere 
de personal; 

- diminuării salariilor nete cuvenite angajaţilor; 
- modificării structurii de personal în favoarea unor calificări 

inferioare de personal care va implica salarii nete mai mici. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
IDS < 100 
 Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de salariaţi faţă de 

anul de bază situaţie care se mai poate datora: 
- retehnologizării activităţii care va implica realizarea aceleiaşi 
activităţi cu un număr mai redus de personal;  

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

 

e)Diagnosticul datoriilor faţă de buget (datorii fiscale) se bazează pe 
informaţiile din tabelul de mai jos: 
 
Tabelul nr.19 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor faţă de buget 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia reflectă o creştere a sarcinilor  fiscale ale entităţii care se 
poate datora de exemplu: 

creşterii bazei de calcul a impozitelor (creşterii profitului 
impozabil, creşterii nivelului salariilor, creşterii volumului de 
imobilizări supuse impozitării etc.); 

O creştere a datoriilor fiscale trebuie apreciată diferenţiat în 
funcţie de cauzele generatoare. Astfel, o creştere a datoriilor 
fiscale este inevitabilă pe fondul unei creşteri a volumului de 
activitate şi trebuie apreciată ca atare. 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

1. IDF > 100 

Creşterea datoriilor fiscale se mai poate explica prin: 
creşterea cotelor de impunere (a cotei impozitului pe profit, 

pe salarii, pe imobilizări, TVA, accize, etc.); 
renunţarea la acordarea unor facilităţi fiscale ce fusese 

valabilă în anul de bază; 
nerespectarea termenelor de plată. 

O creştere a valorii datoriilor fiscale datorită acumulării 
de datorii neachitate în termenul de plată, apare ca un aspect 
nefavorabil. Acest lucru nu numai că va atrage penalităţi 
usturătoare de întârziere, dar mai mult, va genera o imagine 
deteriorată a entităţii pe piaţă şi în special în faţa potenţialilor 
creditori.   
Entitatea trebuie să-şi gestioneze eficient raportul creanţe/datorii 
astfel încât sub nici o formă să nu apeleze la surse suplimentare 
de finanţare prin neachitarea la scadenţă a sarcinilor fiscale. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

2. IDF = 100 Situaţia reflectă o menţinere a sarcinilor fiscale faţă de anul de 
bază. 

 
Menţinere 

 
3 
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Situaţia  indică o diminuare a datoriilor fiscale care se poate 
datora de exemplu: 

- unei restrângeri de activitate. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
IDF < 100 
 

Situaţia  indică o diminuare a datoriilor fiscale care se mai poate 
datora: 

diminuării bazei de calcul a impozitelor (diminuării profitului 
impozabil, diminuării nivelului salariilor, diminuării volumului de 
imobilizări etc.); 

diminuării cotelor de impunere (a cotei impozitului pe profit, 
pe salarii, pe imobilizări, TVA, accize, etc.); 

primirii unor facilităţi fiscale, în funcţie de domeniul specific 
de activitate. 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

f)Diagnosticul dinamicii datoriilor faţă de acţionari/asociaţi  trebuie să aibă în 
vedere informaţiile din tabelul de mai jos: 
 
Tabelul nr.20 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor faţă de acţionari/asociaţi 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 
Situaţia  reflectă o creştere a acestor datoriilor faţă de 
acţionari/asociaţi care se poate datora: 

- creşterii împrumuturilor primite de la acţionari/asociaţi în 
condiţii favorabile;; 

- creşterii nivelului dividendelor de plătit către acţionari/asociaţi 
datorită creşterii nivelului profitului net în condiţiile menţinerii 
nemodificate a procentului din profit acordat pentru dividende; 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

1. IDA > 100 Situaţia  reflectă o creştere a acestor datorii care se mai poate 
datora: 

- creşterii împrumuturilor primite de la acţionari/asociaţi care vor 
genera cheltuieli semnificative cu dobânzile;  

- creşterii nivelului dividendelor de plătit către acţionari/asociaţi 
datorită creşterii procentului din profit acordat pentru dividende; 

- creşterii sumelor de plătit în cazul retragerii sau excluderii unui 
acţionar/asociat. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

2. IDA = 100 Situaţia reflectă o menţinere a volumului datoriilor contractate de 
la asociaţi/acţionari faţă de perioada precedentă. 

 
Menţinere 

 
3 

Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de acţionari/asociaţi 
care se poate datora: 

- diminuării nivelului dividendelor repartizate  către 
acţionarilor/asociaţi datorită reducerii nivelului profitului net.  

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
IDA < 100 
 

Situaţia reflectă o diminuare a datoriilor faţă de acţionari/asociaţi 
care mai se poate datora: 

- diminuării nivelului dividendelor repartizate  către 
acţionarilor/asociaţi datorită reducerii procentului acordat din 
profit pentru dividende; 

- unui ritm al restituirilor de împrumuturi primite de la 
acţionari/asociaţi (inclusiv a dobânzilor aferente) care va depăşi 
ritmul contractării de noi împrumuturi de la acţionari/asociaţi, 
datorită apelării la alte surse de finanţare mai favorabile. 

 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 
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III. Diagnosticul dinamicii provizioanelor 
Un provizion reprezintă o datorie cu exigibilitate incertă care este recunoscut ca atare 

dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  
• există o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;  
• este probabilă efectuarea unor plăţi pentru onorarea obligaţiei respective; şi  
• suma poate fi estimată credibil. 

Conform reglementărilor legale în vigoare (O.M.F.P. 1752/2005, paragraful 186) 
provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:  
 a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte;  

 b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind 
garanţia acordată clienţilor; 
 c) acţiunile de restructurare; 
 d) pensii şi obligaţii similare; 
 e) impozite; 
 f) alte provizioane. 

Provizioanele constituite de entitate sunt prezentate pe larg în Nota 2 „Provizioane” 
reflectând şi o detaliere a variaţiei în timp a acestor categorii de provizioane. În concluzie, 
pentru o analiză detaliată a dinamicii acestor provizioane se impune exploatarea 
informaţiilor suplimentare reflectate prin notele explicative. 
 
Elaborarea diagnosticul dinamicii provizioanelor constituite de entitate (PV) are în vedere 
aspectele prezentate în tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. IPV > 100 

Situaţia indică o creştere a acestor tipuri de provizioane faţă 
de anul de bază, fie datorită constituirii de noi provizioane, fie 
datorită majorării celor existente deja, într-un ritm superior 
diminuării şi/sau anulării altor categorii de provizioane care 
sunt deja existente. 
Per ansamblu o creştere a volumului provizioanelor reflectă o 
creştere a nivelului riscurilor viitoare, deci un aspect 
nefavorabil 

 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 

4-5 

2. IPV = 100 Situaţia indică o menţinere a valorii provizioanelor la nivelul 
anului precedent şi deci o menţinere a nivelului riscurilor 
viitoare. 

Menţinere 3 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
IPV < 100 
 

Situaţia indică o diminuare a valorii acestor provizioane fie 
datorită anulării lor ca urmare a rămânerii lor fără obiect şi/sau 
fie datorită diminuării lor ca urmare a reconsiderării valorii 
activelor pentru care au fost constituite, ambele într-un ritm 
care îl depăşeşte pe cel al constituirii de noi provizioane 
şi/sau majorării celor existente. 
Situaţia reflectă o diminuare a nivelului riscurilor viitoare. 

 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 

2-1 
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IV.  Diagnosticul dinamicii veniturile în avans 

În această categorie sunt cuprinse: 

- Subvenţiile pentru investiţii; 
- Veniturile înregistrate în avans. 
a)Diagnosticul dinamicii subvenţiior pentru investiţii (SI)  
Subvenţiile pentru investiţii reprezintă sumele primite cu titlu gratuit şi care au un caracter 
nerambursabil, pentru acordarea cărora, principala condiţie este ca entitatea beneficiară 
să cumpere, să construiască sau să achiziţioneze active cu ciclu lung de fabricaţie şi/sau 
de utilizare. Acestea pot fi primite de la guvern, agenţii guvernamentale şi alte instituţii 
similare naţionale şi internaţionale. 

Sunt asimilate subvenţiilor pentru investiţii donaţiile primite sub formă de imobilizări 
necorporale, corporale şi în curs precum şi plusurile constatate la inventariere pentru 
categoriile respective de active. 

În cadrul subvenţiilor trebuie să se reflecte distinct: 
- subvenţiile guvernamentale; 
- împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii; 
- alte sume primite cu caracter de subvenţii. 

 
Diagnosticul dinamicii subvenţiior pentru investiţii primite vizează următoarele aspecte: 
 
Tabelul nr.22 
Grila diagnosticului  dinamicii datoriilor faţă de salariaţi 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. ISI > 100 

Situaţia indică o creştere a volumului subvenţiilor primite cu titlu 
gratuit care poate fi consecinţa unui ritm al intrărilor de noi fonduri 
gratuite superior ritmului de amortizare al investiţiei efectuate deja 
cu fondurile primite (ritm ce corespunde ritmului de trecere a 
subvenţiei la venituri). 

 
Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 

4-5 

2. ISI = 100 Situaţia indică un ritm de creştere a volumului subvenţiilor pentru 
investiţii primite egal cu ritmul de transfer la venituri al subvenţiilor 
pentru investiţii deja existente. 

 
Menţinere 

 
3 

 
 
 
3. 

 
 
ISI < 100 
 

Situaţia indică o diminuare al volumului subvenţiilor primite care 
se poate datora fie exclusiv procesului de repartizare a acestora 
la venituri fie existenţei unui ritm de intrare de noi fonduri gratuite 
destinate investiţiilor inferior ritmului de diminuare a vechilor 
subvenţii, prin transferul lor la venituri. 

 
Deteriorare 

lentă/ bruscă 

 
 

2-1 

 
b)Diagnosticul dinamicii veniturilor înregistrate în avans (Vîav)  
Veniturile înregistrate în avans sunt reprezentate de chirii, abonamente, prime de 
asigurare şi alte asemenea încasate în prezent, dar care se referă la perioade viitoare. 

Fundamentarea diagnosticul dinamicii veniturilor înregistrate în avans vizează 
următoarele aspecteprezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr.23 
Grila diagnosticului  dinamicii veniturilor înregistrate în avans 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. IVîav > 100 

Situaţia indică o creştere a veniturilor înregistrate în avans faţă 
de anul de bază, aceasta reflectând o creştere mai accentuată 
pe viitor a capitalurilor proprii ale entităţii. 
 

 
Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
4-5 

2. IVîav = 100 Situaţia indică o menţinere a veniturilor înregistrate în avans la 
nivelul anului anterior. 

Menţinere 3 

 
3. 

 
IVîav < 100  

Situaţia indică o diminuare a veniturilor înregistrate în avans faţă 
de anul de bază aceasta ducând la o creştere a capitalurilor 
proprii într-un ritm mai redus.  

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
2-1 

Diagnosticul dinamicii capitalurilor proprii 
 

Capitalurile proprii (CPR) reprezintă dreptul acţionarilor (interesul rezidual al 
acestora) în activele entităţii, după deducerea datoriilor acestora. 

În categoria capitalurilor proprii sunt cuprinse: 

1. Capitalul social/patrimoniul regiei; 
2. Primele de capital; 
3. Rezervele din reevaluare; 
4. Rezervele; 
5. Rezultatul reportat; 
6. Rezultatul exerciţiului. 

Patrimoniul public (PUB) reprezintă partea din patrimoniul regiei constituită din 
bunurile proprietate publică pe care regia le are în administrare. Se evidenţiază distinct de 
patrimoniul regiei.  
 

1. Diagnosticul capitalului social  
Capitalul social (CS) reprezintă contribuţia acţionarilor/asociaţilor într-o entitate. 

Capitalul social al unei entităţi este egal cu valoarea nominală totală a acţiunilor/părţilor 
sociale emise de entitatea respectivă. 

Capitalul social poate fi încadrat la un moment dat în una din următoarele două categorii: 
• Capital social subscris nevărsat, reprezentat de partea din capitalul social care nu a 

fost încă depusă de către acţionari/asociaţi; 
• Capital social subscris vărsat reprezentat de partea din capitalul social care a fost 

pusă deja la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi. 
 
Elaborarea diagnosticului dinamicii capitalului social vizează următoarele aspecte 
prezentate nai jos: 
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Tabelul nr.23 
Grila diagnosticului  dinamicii capitalului social 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. ICS > 100 

Situaţia indică o majorare a capitalului social ca urmare a 
necesităţilor suplimentare de capital apărute. Majorarea 
capitalului social se poate face prin: 

majorarea numărului de acţiuni/părţi sociale; 
majorarea valorii nominale a unei acţiuni/părţi sociale în urma 

unor operaţiuni economice reprezentate în principal de: primirea 
de noi aporturi în bani sau în natură de la acţionari/asociaţi vechi 
şi/sau noi, încorporarea altor elemente de capitaluri proprii în 
capitalul social, transformarea unor datorii în capital social, 
operaţiuni de fuziune etc.. 

 
 
 
 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 
 

4-5 

2. ICS = 100 Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a capitalului social. Menţinere 3 

 
 
 
3. 

 
 
 
ICS < 100 

Situaţia indică indică o diminuare a capitalului social care se 
poate face prin: 

- diminuarea numărului de acţiuni/părţi sociale; 
- diminuarea valorii nominale a unei acţiuni/părţi sociale în 

urma unor operaţiuni economice reprezentate în principal de: 
retragerea unuia sau mai multor acţionari/asociaţi, 
răscumpărarea şi anularea acţiunilor proprii, acoperirea unor 
pierderi din capitalul social, operaţiuni de divizări etc.. 

 
 
 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
 
 
 

2-1 

 
2. Diagnosticul dinamicii primelor de capital  (PC)  
Primele legate de capital apar în cazul operaţiunilor de majorare a capitalului social şi 
reprezintă diferenţa dintre valoarea echivalentului primit în schimbul acţiunilor/părţilor 
sociale şi valoarea nominală a lor (excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea 
nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale). Primele legate de capital, în general sunt 
încorporate, în funcţie de hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor, fie în 
categoria altor rezerve fie în capitalul social. 

În categoria primelor legate de capital se cuprind: 
• Primele de emisiune – apar în cazul emisiunii de acţiuni cu încasare în numerar sau în 

contul curent şi reprezintă diferenţa dintre valoarea de emisiune a acţiunilor/părţilor 
sociale şi valoarea nominală a lor. 

• Primele de fuziune – apar în cazul fuzionării prin absorbţie şi se determină ca diferenţă 
între valoarea entităţii absorbite şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale emise în 
schimb. 

• Primele de aport – apar în cazul aporturilor în natură şi se determină ca diferenţă între 
valoarea justă a activelor aportate şi valoarea nominală a acţiunilor/părţilor sociale emise 
în schimb. 

• Primele de conversie a obligaţiunilor în acţiuni – apar în cazul conversiei obligaţiunilor în 
acţiuni şi se determină ca diferenţă între suma datoriilor faţă de deţinătorii de obligaţiuni 
care se convertesc (valoarea de emisiune plus eventualele dobânzi aferente) şi valoarea 
nominală a acţiunilor emise în schimb. 
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Elaborarea diagnosticului dinamicii primelor legate de capital vizează următoarele aspecte 
prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabelul nr.24 
Grila diagnosticului  dinamicii primelor legate de capital 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. IPC > 100 
Situaţia indică o creştere a primelor legate de capital ce va 
determina o creştere a capitalurilor proprii. 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
4-5 

  2. IPC = 100 Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a primelor legate 
de capital. 

Menţinere 3 

  3. IPC < 100 Situaţia indică o diminuare a primelor legate de capital şi 
implicit o diminuare a capitalurilor proprii. 

Deteriorare 
lentă/ bruscă 

 
2-1 

 
3. Diagnosticul dinamicii rezervelor din reevaluare (Reev) 
Rezervele din reevaluare reprezintă plusul de valoare obţinut în cazul reevaluării 
imobilizărilor corporale. Diagnosticul dinamicii rezervelor din reevaluare poate surprinde la 
un moment dat unul din următoarele aspecte prezentate în tabelul de mai jos: 
 
Tabelul nr.25 
Grila diagnosticului  dinamicii rezervelor din reevaluare 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. IReev  >100 
Situaţia indică o creştere a rezervelor din reevaluare ce va 
determina o creştere a capitalurilor proprii. 

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
4-5 

  2. IReev = 100 Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a rezervelor din 
reevaluare faţă de anul de bază. 

Menţinere 3 

  3. IReev < 100 Situaţia indică o diminuare a rezervelor din reevaluare şi 
implicit o diminuare a capitalurilor proprii. 

Deteriorare 
lentă/ bruscă/ 

 
2-1 

 
4. Diagnosticul dinamicii rezervelor  

Rezervele constituite de entitate (Rez) reprezintă acea parte din capitalurile proprii 
care se constituie în principal din profitul obţinut de o entitate pe care acţionarii/ asociaţii 
consimt să-l lase la dispoziţia entităţii (să-l capitalizeze) sau, în cazuri excepţionale, din 
alte surse (cum ar fi primele legate de capital, rezervele din reevaluare etc.). Rezervele 
constituite de o entitate pot fi: 

• Rezervele legale care se constituie potrivit prevederilor legale. În prezent în 
România, potrivit Legii nr. 31/1990, entităţile trebuie să constituie anual rezerve legale în 
cotă de 5 % din profitul brut al anului respectiv până ce rezervele legale constituite ajung la 
20 % din capitalul social. În situaţia în care aceste rezerve sunt utilizate pentru acoperirea 
pierderilor, pentru majorarea capitalului social sau sunt distribuite acţionarilor, cota parte 
utilizată nu mai poate fi reconstituită din profitul brut al exerciţiilor financiare viitoare. 
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• Rezervele statutare sau contractuale care se constituie din profitul net al unui exerciţiu 
financiar potrivit prevederilor statutului sau contractului de societate. Aceste rezerve pot fi 
utilizate potrivit prevederilor statutului sau contractului de societate pentru acoperirea 
pierderilor, pentru majorarea capitalului social sau în alte scopuri. 
• Alte rezerve care se constituie din profitul net al unui exerciţiu financiar potrivit 
hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor/ Asociaţilor sau din alte surse, potrivit 
prevederilor legale. Utilizarea acestor rezerve se face pentru acoperirea pierderilor sau 
pentru majorarea capitalului social, potrivit hotărârii Adunării Generale a 
Acţionarilor/Asociaţilor. 
 

Pentru o analiză în dinamică detaliată a rezervelor se exploatează informaţiile 
suplimentare furnizate de „Situaţia modificării capitalului propriu”.  

Diagnosticul dinamicii rezervelor  poate surprinde următoarele situaţii prezentate în 
tabelul de mai jos: 
 
Tabelul nr.26 
Grila diagnosticului  dinamicii rezervelor  

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1. IRez > 100 
Situaţia indică o politică prudenţială mai accentuată decât 
anul precedent reflectată printr-o o creştere a rezervelor ce 
implică o creştere a capitalurilor proprii.  

Îmbunătăţire 
lentă/ bruscă 

 
4-5 

  2. IRez  = 100 Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a  rezervelor. Menţinere 3 
  3. IRez  < 100 Situaţia indică o politică prudenţială mai diminuată decât anul 

anterior reflectatp printr-o diminuare a rezervelor şi implicit o 
diminuare a capitalurilor proprii. 

Deteriorare 
lentă/ bruscă/ 

 
2-1 

 
5. Diagnosticul dinamicii rezultatului reportat  

Rezultatul reportat (RR) reprezintă: 
• Profitul exerciţiului sau exerciţiilor financiare anterioare, ce încă nu a fost repartizat 
pe destinaţii; sau 
• Pierderea exerciţiului sau exerciţiilor financiare anterioare, care încă nu a fost 
acoperită. Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel 
reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii Adunării Generale a 
Acţionarilor/ Asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.  

 
În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea 

contabilă este la latitudinea Adunării Generale a Acţionarilor respectiv a Consiliului de 
Administraţie. Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din 
profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.  
         Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de 
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plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.1 
 Fundamentarea ui dinamicii rezultatului reportat (profit reportat sau pierdere 

reportată) se realizează conform tabelului de mai jos: 
 
Tabelul nr.27 
Grila diagnosticului  dinamicii rezultatului reportat 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic SWOT Punctaj 

 

1. RR > 0 şi  
IRR > 100 

Situaţia indică o majorare a profitului reportat ce 
va determina o creştere a capitalurilor proprii.  

Stare forte/ 
Îmbunătăţire 

 
4.5 - 5 

2. RR > 0 
IRR = 100   

Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a  
profitului reportat. 

Stare forte/ 
Menţinere 

4 

3. 
RR > 0 şi 
IRR < 100 

Situaţia indică o diminuare a profitului reportat 
ce va determina o diminuare a capitalurilor 
proprii. 

Stare forte/ 
Deteriorare 

 
3 - 3.5 

4. RR < 0 şi  
IRR  < 100 

Situaţia indică o diminuare a pierderii reportate 
ce va determina o majorare a capitalurilor 
proprii; 

Stare critică/ 
Îmbunătăţire  

 
2. 5 - 3 

5. RR < 0 şi 
IRR = 100   

Situaţia indică o menţinere la acelaşi nivel a  
pierderii reportate. 

Stare critică/ 
Menţinere 

3 

6. RR < 0 şi  
IRR > 100 

Situaţia indică o majorare a pierderii reportate 
ce va determina o diminuare a capitalurilor 
proprii. 

Stare critică/ 
Deteriorare 

 
1-1.5 

 
6. Diagnosticul dinamicii rezultatului exerciţiului (RE)  
Rezultatul exerciţiului reprezintă diferenţa între veniturile şi cheltuielile unui exerciţiu 
financiar. Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi 
reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. În contabilitate, profitul sau pierderea 
se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar şi poate fi reprezentat de: 

• Profit – în situaţia în care veniturile unui exerciţiu financiar sunt mai mari decât 
cheltuielile aceluiaşi exerciţiu financiar. Repartizarea profitului pe destinaţii se realizează după 
aprobarea situaţiilor financiare anuale. În notele explicative trebuie să se prezinte separat 
propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel: 

- sumele repartizate la rezerve; 
- sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi; 
- sumele repartizate la dividende; 
- alte repartizări. 

Referitor la explicarea dinamicii repartizării profitului, analistul financiar va utiliza 
informaţiile suplimentare furnizate de Nota 3 „Repartizarea profitului” respectiv repartizarea 
acestuia pe principalele destinaţii: rezerve legale, acoperirea pierderii contabile sau 
dividende precum şi partea din profit rămasă nerepartizată. 

• Pierdere – în situaţia în care veniturile unui exerciţiu financiar sunt mai mici decât 
cheltuielile aceluiaşi exerciţiu financiar.  
                                            
1 Art. 26 pct (1) din Codul fiscal adoptat prin legea 571 din 22 decembrie 2003 cu modificările ulterioare 
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Tabelul nr.28 
Grila diagnosticului dinamicii rezultatului exerciţiului (profit sau pierdere)  
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze Diagnostic SWOT Punctaj 

 

1. RE > 0 şi  
IRE > 100 

Situaţia indică o majorare a profitului ce 
va determina o creştere a capitalurilor 
proprii. Se apreciază favorabilă o 
obţinere de profitului net iar în dinamică 
o creştere a acestuia deoarece această 
categorie reprezintă principala cale de 
autofinanţare a activităţii entităţii.   

Stare forte/ 
Îmbunătăţire 

 
4.5 - 5 

2. RE > 0 
IRE = 100   

Situaţia indică o menţinere la acelaşi 
nivel a  profitului exerciţiului. 

Stare forte/ 
Menţinere 

4 

3. 
RE > 0 şi 
IRE  < 100 

Situaţia indică o diminuare a profitului 
exerciţiului ce va determina o diminuare 
a capitalurilor proprii; 

Stare forte/ 
Deteriorare 

 
3 - 3.5 

4. 
RE < 0 şi  
IRE  < 100 

Situaţia indică o diminuare a pierderii 
exerciţiului ce va determina o majorare a 
capitalurilor proprii; 
 

Stare critică/ 
Îmbunătăţire  

 
2. 5 - 3 

5. RE < 0 şi 
IRE = 100   

Situaţia indică o menţinere la acelaşi 
nivel a  pierderii exerciţiului. 

Stare critică/ 
Menţinere 

3 

6. RE < 0 şi  
IRE > 100 

Situaţia indică o majorare a pierderii 
exerciţiului ce va determina o diminuare 
a capitalurilor proprii. 

Stare critică/ 
Deteriorare 

 
1-1.5 

 
Notă: În elaborarea aprecierilor şi punctajelor am avut în vedere matricea compusă prin 
care apreciază simultan atât nivelul cât şi tendinţa indicatorului, prezentată la metoda 
grilelor de evaluare în capitolele anterioare. 

O creştere  a capitalurilor totale ale entităţii reflectă o creştere a averii entităţii, o 
creştere a valorii sale care se reflectă în mod corespunzător într-o creştere a capacităţii de 
autofinanţare şi a credibilităţii firmei pe piaţă. 

 Diagnosticul structurii poziţiei financiare 
 

Acest tip de analiză vine să surprindă mutaţiile structurale survenite în cadrul 
componentelor poziţiei financiare (active, datorii, capital propriu), în cadrul unei analize a 
poziţiei financiare pe verticală.  

În acest sens se calculează ratele structurii poziţiei financiare, mai concret ratele 
structurii activelor, datoriilor şi capitalurilor (capitalurilor proprii). Acest rate pun în evidenţă 
caracteristice financiare ale entităţii cum ar fi: capacitatea activelor de a se transforma în 
lichidităţi, autonomia şi independenţa financiară a entităţii, calitatea echilibrului financiar pe 
termen scurt şi lung etc. 
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Diagnosticul structurii activelor 
 

 Diagnosticul structurii activelor depinde în foarte mare măsură de natura activităţii.  
 Diagnosticul structurii activelor presupune calculul a două tipuri de rate de structură 
ale activelor : 
a) Rate generale de structură ale activelor determinate ca şi raport între posturile de active 
imobilizate, active circulante, cheltuieli în avans  în total active bilanţiere. 
b) Rate interne de structură ale activelor calculate ca şi raport între elementele aflate la 
diferite nivele de reflectare în bilanţ şi elementele de active de la nivele superioare, cu grad 
de generalizare mai mare. 
  
 Chiar dacă vorbim de o analiză structurală ce implică deci o abordare pe verticală a 
analizei, nu se poate vorbi despre un diagnostic corect al unui anumit aspect economico-
financiar analizat, dacă acesta nu este urmărit şi ca tendinţă. Ca atare, şi în acest caz vom 
aborda analiza ratelor de structură ale activelor pe diferite nivele şi sin punct de vedere al 
tendinţei (trendului). 
 
Tabel nr.29 
Modul de calcul şi semnificaţia ratelor de structură ale activelor 

Nr. 
crt 

Indicatori Formulă de calcul/ 
Simbol 

Explicaţii 

1. Rata generală a activelor 
imobilizate (RAI) x100

AB
AIR AI =  Indică ponderea activelor imobilizate 

(AI) în totalul activelor (AB) 

1.1 Rata imobilizărilor 

necorporale ( INR ) x100
AI
INR IN =

 

Indică ponderea activelor necorporale 
(IN) în totalul activelor imobilizate (AI) 

1.2 Rata imobilizărilor 

corporale ( ICR ) x100
AI
ICRIC =

 

Evidenţiază ponderea imobilizărilor 
corporale (IC) în totalul activului 
imobilizat (AI) 

1.3 Rata imobilizărilor 

financiare ( IFR ) x100
AI
IFR IF =

 

Pune în evidenţă politica de investiţii 
a societăţii efectuată pe piaţa de 
capital, prin determinarea ponderii 
imobilizărilor financiare (IF) în totalul 
activelor imobilizate (AI) 

2. Rata generală a activelor 
circulante x100

AB
ACR AC =  Indică ponderea stocurilor (S) în 

totalul activelor circulante (AC) 

2.1 Rata stocurilor ( SR ) x100
AC
SR S =

Indică ponderea stocurilor (S) în 
totalul activelor circulante (AC) 

2.1.1 Rata stocurilor de materii 
prime şi materiale 

( SMPR ) 

x100
S

SMPRSMP =
 

Reprezintă ponderea stocurilor de 
materii prime şi materiale (SMP)  în 
totalul stocurilor (S) 

2.1.2 Rata producţiei în curs de 

execuţie ( SPCER ) 
x100

S
SPCERSPCE =

 

Reprezintă ponderea stocurilor de 
producţie în curs de execuţie (SPCE)  

în totalul stocurilor (S) 
2.1.3 Rata stocurilor de produse 

finite ( SPFR ) 
x100

S
SPFRSPF =

 

Reprezintă ponderea stocurilor de 
produse finite (SPF)  în totalul 
stocurilor (S) 

2.1.4 Rata stocurilor de  mărfuri 

( SMFR ) x100
S

SMFRSMF =
Reflectă latura comercială a activităţii 
şi se determină prin raportarea valorii 
stocului de mărfuri şi ambalaje (SMF) 
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 la volumul total al stocurilor (S) 
2.1.5 Rata avansurilor pentru 

cumpărări de stocuri 

( AVSR )   

x100
S

AVSR AVS =  
Reprezintă ponderea avansurilor 
lansate către furnizorii de stocuri 
(AVS)  în totalul stocurilor (S) 

2.2 Rata creanţelor ( CRR ) x100
AC
CRRCR =

 

Evidenţiază ponderea creanţelor 
(CR) în totalul activelor circulante 
(AC) 

2.2.1 Rata creanţelor comerciale 

( CCR ) x100
CR
CCRCC =

 

Reprezintă de ponderea pe care o 
deţin creanţele comerciale (CC) în 
totalul creanţelor (CR) 

2.2.2 Rata creanţelor faţă de 

grup ( CGR ) x100
CR
CGR CG =

 

Indică ponderea creanţelor faţă de 
societăţi din cadrul grupului (CG)  în 
totalul creanţelor (CR) 

2.2.3 Rata creanţelor faţă de 

salariaţi ( CSR ) 
x100

CR
CSRCS =

 

Indică ponderea creanţelor faţă de 
angajaţii entităţii (CS) în totalul 
creanţelor (CR) 

2.2.4 Rata creanţelor fiscale 

( CFR ) 
x100

CR
CFRCF =

 

Indică ponderea creanţelor de 
recuperat de la bugetul statului (CF) 
în totalul creanţelor (CR) 

2.2.5 Rata creanţelor faţă de 

acţionari/asociaţi ( CAR ) x100
CR
CAR CA =

 

indică ponderea creanţelor faţă de 
acţionarii/asociaţii entităţii (CA) în 
totalul creanţelor (CR) 

2.2.6 Rata altor creanţe ( AcrR )  

x100
CR
AcrR Acr =  

Indică ponderea altor creanţe ce nu 
apar în cadrul creanţelor menţionate 
mai sus (Acr)  în totalul creanţelor 
(CR) 

2.3. Rata trezoreriei ( TRR ) x100
AC
TRRTR =

 

Indică ponderea trezoreriei (TR) în 
totalul activelor circulante (AC), 

2.3.1 Rata investiţiilor financiare 

pe termen scurt ( IFTSR ) 
x100

TR
IFTSR IFTS =

 

Reflectă ponderea plasamentelor pe 
termen scurt (IFTS) în nivelul total al 
trezoreriei (TR). 

2.3.2 Rata numerarului din casă 

şi bancă ( CBR ) 
x100

TR
CBRCB =

 

Reflectă ponderea numerarului din 
casă şi bancă (CB) în cadrul 
trezoreriei (TR). 

3. Rata cheltuielilor în avans 
x100

AB
CavR Cav =  

Reflectă ponderea cheşltuielilor în 
avans (Cav) în cadrul activelor totale 
(AB). 

 
Tabel nr. 30 
Grila diagnosticului ratelor generale de structură ale activelor  
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură 

Interpretare/ 
Cauze 

Nivel mediu*/Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic  
SWOT** 

Punctaj** 
 

   Industrie Comerţ   

1. Rata activelor 
imobilizate (RAI) 

70 % 40 -50 % 

  2. Rata activelor 
circulante (RAC) 

29 % 40 -50 % 

  3. Rata cheltuielilor în 
avans (RCav) 

Situaţia reflectă o 
modificare a 
politicii societăţii 
mai mult sau mai 
puţin către către 
politica de 
investiţii sau 
politica de 
exploatare.     

1 % 0 % 

 
 

Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 

1-5 

* Sursa: Camera de Comerţ şi industrie din România, www.ccir. ro 
** În funcţie de domeniul de activitate se acordă aprecieri SWOT şi punctaje conform 
matricei grilei de evaluare 
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Tabel nr.31 Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale activelor imobilizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** În funcţie de domeniul de activitate se acordă aprecieri SWOT şi punctaje conform 
matricei grilei de evaluare 
 

Analiza structurii  pasivelor (datoriilor/capitalurilor proprii) 
 

Datoriile împreună cu capitalurile proprii ale entităţii formează totalul resurselor de 
finanţare a activelor sau pasivele bilanţiere. 

Analiza structurii pasivelor reflectă politica de finanţare a entităţii şi evidenţiază atât 
autonomia financiară a entităţii cât şi modul de asigurare a resurselor în cadrul structurilor 
de capitaluri proprii, datorii pe termen scurt, datorii pe termen lung. 

Diagnosticul ratelor structurii pasivelor vizează calculul a două mari categorii de rate 
de structură: 
a)Ratele generale de structură ale pasivelor care vizează aspecte privind gradul de 
dependenţă financiară;  
b)Ratele interne de structură ale pasivelor (ratele interne ale datoriilor şi capitalurilor 
proprii) care pun în evidenţă modificările structurale în cadrul datoriilor şi capitalurilor 
proprii ale entităţii.  

Nr. crt. 
Indicatori- 

Rate de 
structură 

Interpretare/Cauze 
Nivel mediu/ 

Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic  
SWOT** 

Punctaj** 
 

1.1. 

Rata 
imobilizărilor 
necorporale 
(RIN) 
 

În domeniul IT 
rata are valori 

ridicate. 

  
 1.2. 

 
Rata 
imobilizărilor 
corporale (RIC) 
 

În industria grea 
rata are valori 

ridicate 

  
 
 1.3. 

Rata 
imobilizărilor 
financiare (RIF) 

Din analiza ratelor interne ale 
activelor imobilizate se vor 
pune în evidenţă modificările 
politicii de investiţii la nivelul 
entităţii de la o perioadă la alta, 
politici care pot să fie la un 
moment dat orientate mai mult 
sau mai puţin către sectorul 
investiţii în capacităţi 
productive, sectorul investiţii 
nemateriale sau către sectorul 
investiţiilor pe piaţa de capital. 

În societăţile de 
investiţii 

financiare, rata 
are valori ridicate. 

 
 
 
 
 

Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 
 
 
 

1-5 
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Tabel nr.32 
Modul de calcul şi semnificaţia ratelor de structură ale pasivelor 
 

Nr. 
crt 

Indicatori Formulă de 
calcul/ 
Simbol 

Explicaţii 

1. Rata generală a datoriilor 
totale sau îndatorării 
totale (RDT) 

0x10
PB
DTR DT =

 

Măsoară ponderea datoriilor (DT) în totalul surselor utilizate de entitate 
(PB) 

1.1 
Rata datoriilor  ce trebuie 
plătite într-o perioadă de 
1 an (RD<1an) 

x100
DT

DTSRDTS =  Măsoară ponderea datoriilor pe termen scurt (DTS) în totalul datoriilor  (DT) 

1.1.1 Rata datoriilor  financiar 
bancare sub 1 an (RDFBS) 

x100
DTS

DFBSRDFBS =
 

Rreprezintă ponderea pe care o deţin datoriile curente faţă de bănci şi alte 
instituţii financiare, precum şi ratele curente la emisiunile de obligaţiuni 
(DFBS) în totalul datoriilor pe termen scurt (DTS). 

 
1.1.2. 

Rata datoriilor  
comerciale sub 1 an 
(RDCS) 

x100
DTS
DCSR DCS =

 
Reprezintă ponderea pe care o deţin obligaţiile pe termen scurt faţă de terţi 
izvorând din activitatea comercială (DCS) în totalul datoriilor pe termen 
scurt (DTS) 

1.1.3.  Rata datoriilor  fiscale 
sub 1 an (RDFS) x100

DTS
DFSR DFS =

 

Indică ponderea datoriilor faţă de buget pe termen scurt (DFS) în totalul 
datoriilor pe termen scurt (DTS). 

1.1.4.  Rata datoriilor  sociale 
sub 1 an (RDSS) x100

DTS
DSSR DSS =

Indică ponderea obligaţiilor pe termen scurt  faţă de angajaţii entităţii (DSS) 
în totalul datoriilor pe termen scurt (DTS), 

1.1.5 Rata datoriilor  faţă de 
grup  sub 1 an (RDGS) x100

DTS
DGSR DGS =

Indică ponderea datoriilor pe termen scurt faţă de societăţi din cadrul 
grupului (DGS)  în totalul datoriilor pe termen scurt (DTS), 

1.1.6 Rata datoriilor  faţă de 
acţionari/asociaţi sub 1 
an (RDAS) 

x100
DTS
DASR DAS =

 

Indică ponderea datoriilor pe termen scurt faţă de acţionarii/asociaţii entităţii 
(DAS) în totalul datoriilor pe termen scurt (DTS), 

 
1.2. 

Rata datoriilor  ce trebuie 
plătite într-o perioadă de 
peste 1 an (RD>1an) 

x100
DT

DTLR DTL =  Măsoară ponderea datoriilor pe termen lung (DTL) în totalul datoriilor  (DT) 

1.2.1 Rata datoriilor  financiar 
bancare peste 1 an (RDFBl) 

x100
DTL

DFBLR DFBL =  Rreprezintă ponderea pe care o deţin datoriile pe termen lung faţă de bănci 
şi alte instituţii financiare, precum şi cele rezultate din emisiunile de 
obligaţiuni (DFBL) în totalul datoriilor pe termen lung(DTL). 

 
1.2.2. 

Rata datoriilor  
comerciale peste 1 an 
(RDClL) 

x100
DTL
DCLR DCL =  Reprezintă ponderea pe care o deţin obligaţiile pe termen scurt faţă de terţi 

izvorând din activitatea comercială (DCS) în totalul datoriilor pe termen 
scurt (DTS) 

1.2.3.  Rata datoriilor  fiscale 
peste 1 an (RDFL) x100

DTS
DFSR DFS =

Indică ponderea datoriilor faţă de buget pe termen lung (DFL) în totalul 
datoriilor pe termen lung (DTL). 

1.2.4.  Rata datoriilor  sociale 
peste 1 an (RDSL) x100

DTL
DSLR DSL =  Indică ponderea obligaţiilor pe termen lung  faţă de angajaţii entităţii (DSL) 

în totalul datoriilor pe termen lung (DTL). 

1.2.5 Rata datoriilor  faţă de 
grup  peste 1 an (RDGL) x100

DTL
DGLR DGL =  Indică ponderea datoriilor pe termen lung faţă de societăţi din cadrul 

grupului (DGS)  în totalul datoriilor pe termen lung (DTL). 
1.2.6 Rata datoriilor  faţă de 

acţionari/asociaţi peste 1 
an (RDAL) 

x100
DTL
DALR DAL =  Indică ponderea datoriilor pe termen lung faţă de acţionarii/asociaţii entităţii 

(DAL) în totalul datoriilor pe termen lung (DTL). 

1.3.  Rata provizioanelor (RPV) 
x100

DT
PVRPV =  Indică cât din totalul datoriilor (DT) este reprezentat de datorii din 

provizioane (PV). 
1.4.  Rata veniturilor în avans 

(RVav) x100
DT
VavR Vav =  Indică cât din totalul datoriilor (DT) este reprezentat de venituri înregistrate 

în avans (Vav). 

1.4.1. 
Rata subvenţiilor pentru 
investiţii (RSI) x100

Vav
SIRSI =  Arată cât din veniturile în avans (Vav) sunt reprezentate de subvenţii pentru 

investiţii (SI). 

1.4.2. Rata veniturilor 
înregistrate în avans 
(RVîav) 

x100
Vav
VîavR Vîav =  Arată cât din veniturile în avans (Vav) sunt reprezentate de venituri 

înregistrate înregistrate în avans (Vîav) adică chirii, prime de asigurare, 
abonamente ăncasate cu anticipaţie. 
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2. Rata generală a 
capitalurilor proprii sau 
rata de autonomie 
financiară (RAF) 

0x10
PB

CPRR AF =  Pune în evidenţă gradul în care entitatea poate face faţă obligaţiilor de plată 

2.1. 
Rata capitalului social 
(RCS) x100

CPR
CSRCS =  Reflectă ponderea capitalurilor aduse de acţionari (CS) în total capitaluri 

proprii (CPR). 

2.2. Rata primelor legate de 
capital (RPC) x100

CPR
PCRPC =  Reflectă ponderea surselor proprii de natura primelor legate de capital (PC) 

în total capitaluri proprii (CPR). 

2.3. Rata rezervelor din 
reevaluare (RReev) x100

CPR
RreevRRreev =  Reflectă ponderea rezervelor rezultate din reevaluarea activelor (Rreev) în 

total capitaluri proprii (CPR). 
2.4. Rata rezervelor din 

reevaluare (RRez) x100
CPR
RezRRez =  Reflectă ponderea rezervelor de natura rezervelor legale, statutare sau alte 

rezerve prevâzute de A. G.A. în total capitaluri proprii (CPR). 

2.5. Rata rezultatului reportat 
(RRR) x100

CPR
RRRRR =  Reflectă ponderea profitului sau a pierderii reportate (RR) în  total capitaluri 

proprii (CPR). 

2.6. Rata rezultatului 
exerciţiului (RRE) x100

CPR
RER RE =  Reflectă ponderea profitului sau a pierderii exerciţiului (RE) în  total 

capitaluri proprii (CPR). 

2.7. Rata repartizării 
rezultatului exerciţiului 
(RRRE) 

x100
CPR
RRERRRE =  Reflectă ponderea profitului repartizat (RRE) în  total capitaluri proprii 

(CPR). 

 
Tabel nr. 33 
Grila diagnosticului ratelor generale de structură ale pasivelor 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură 

Interpretare/ 
Cauze 

Nivel mediu-
/Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1. 
Rata generală a datoriilor 
totale sau îndatorării totale 
(RDT) 

[ ]% 70 %, 0 ,  

 
2. 

Rata generală a capitalurilor 
proprii sau rata de 
autonomie financiară (RAF) 

Se desprind concluzii 
privind evoluţia gradul 
de dependenţă 
financiară;  
 

[ ]% 100 %, 30  

 
Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 

1-5 

 
Tabel nr. 34 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale datoriilor  
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură Interpretare/Cauze Nivel mediu/Tendinţe 

favorabile 
Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1.1 
Rata datoriilor  ce trebuie 
plătite într-o perioadă de 1 
an (RD<1an) 

 
1.2. 

Rata datoriilor  ce trebuie 
plătite într-o perioadă de 
peste 1 an (RD>1an) 

Se apreciază favorabilă 
situaţia în care 
modificările în structura 
datoriilor sunt în 
favoarea datoriilor cu 
costuri reduse 

1.3.  Rata provizioanelor (RPV) O rată ridicată reflectă o 
politică prudenţială 
semnificativă coroborată 
cu riscuri mari ale 
activităţii 

1.4.  Rata veniturilor în avans 
(RVav) 

Se pune în evidenţă o 
orientare la un moment 
dat a surselor de 
finanţare, mai mult sau 
mai puţin, fie pentru 
activitatea curentă fie 
pentru activitatea  de 
investiţii.  
 

O rată ridicată reflectă 
creşteri de capitaluri 
proprii viitoare. 

 
 
 

Stare slabă- 
Stare forte 

 
 
 
 

1-5 
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Tabel nr. 35 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale datoriilor sub 1 an 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură Interpretare/Cauze Nivel mediu/ 

Tendinţe favorabile 
Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

1.1.1 Rata datoriilor  financiar 
bancare sub 1 an (RDFBS) 

 
1.1.2. 

Rata datoriilor  comerciale sub 
1 an (RDCS) 

1.1.3.  Rata datoriilor  fiscale sub 1 
an (RDFS) 

1.1.4.  Rata datoriilor  sociale sub 1 
an (RDSS) 

1.1.5 Rata datoriilor  faţă de grup  
sub 1 an (RDGS) 

1.1.6 Rata datoriilor  faţă de 
acţionari/asociaţi sub 1 an 
(RDAS) 

Se pune în evidenţă 
structura surslor de 
finanţare a activităţii de 
exploatare (curente)  

Se apreciază favorabilă 
situaţia în care 
modificările în structura 
datoriilor pe termen 
scurt sunt în favoarea 
datoriilor cu costuri 
reduse (în speţă datoriile 
comerciale), cu condiţia 
menţinerii acestora în 
termenul contractual. 

 

 
Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 

1-5 

 
Tabel nr. 36 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale datoriilor peste an 

 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură 

Interpretare/ 
Cauze 

Nivel mediu/Tendinţe favorabile Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1.2.1 
Rata datoriilor  
financiar bancare 
peste 1 an (RDFBl) 

În cazul entităţilor fără probleme financiare şi 
cu o stare financiară bună, ratele interne ale 
datoriilor pe termen lung reflectă o pondere 
substanţială eventual a datoriilor financiar 
bancare pe termen lung în totalul datoriilor 
pe termen lung. Acestea pot fi reprezentate 
de credite bancare pe termen lung dar şi 
contractarea unor datorii rezultate din 
preluarea unor bunuri în regim de leasing 
financiar 

 
1.2.2. 

Rata datoriilor  
comerciale peste 1 
an (RDClL) 

În general ia valori nesemnificative. 

1.2.3.  Rata datoriilor  
fiscale peste 1 an 
(RDFL) 

O rată a datoriilor fiscale pe termen lung 
ridicată reflectă mari semne de întrebare 
privind capacitatea de plată a entităţii care 
aflându-se în dificultate financiară, solicită 
eşalonări la plata obligaţiilor fiscale. 

1.2.4.  Rata datoriilor  
sociale peste 1 an 
(RDSL) 

În general ia valori nesemnificative 

1.2.5 Rata datoriilor  faţă 
de grup  peste 1 an 
(RDGL) 

Poate lua valori semnificative atunci când se 
apelează pentru finanţarea investiţiilor la 
surse din cadrul grupului. 

1.2.6 Rata datoriilor  faţă 
de 
acţionari/asociaţi 
peste 1 an (RDAL) 

Se pune în 
evidenţă 
structura 
surselor de 
finanţare a 
activităţii de 
investiţii.  
.  

În general ia valori nesemnificative, 
dividendele de plată se plătesc într-un 
termen de max 1 an. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-5 
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Tabel nr. 37 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale provizioanelor 
 

Nr. crt. Indicatori- 
Rate de structură Interpretare/Cauze 

Nivel mediu-
/Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1.3.1. 
Rata provizioane pentru 
pensii şi alte obligaţii 
similare 

 

1.3.2. Rata provizioanelor pentru 
impozite 

 

1.3. 3. Rata altor provizioane 

Se pune în evidenţa 
structura  riscurilor pentru 
care au fost constituite 
provizioane. 
  

 
Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 

1-5 

 
Tabel nr. 38 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale veniturilor în avans 
 

Nr. crt. Rate de structură Interpretare/Cauze 
Nivel mediu-

/Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic 
SWOT 

Punctaj 
 

1.4.1. 
Rata subvenţiilor pentru 
investiţii (RSI) 

 

1.4.2. Rata veniturilor 
înregistrate în avans 
(RVîav) 

Se pune în evidenţa structura  
veniturilor în avans, de mare 
relevanţă fiind creşterea 
veniturilor în avans pe seama 
surselor gratuite pentru 
investiţii primite de la stat şi 
organisme similare.  
 

 

 
 

Stare  
slabă- 
Stare 
forte 

 
 
 

1-5 

 
Tabel nr. 38 
Grila diagnosticului ratelor interne de structură ale capitalurilor proprii 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Rate de structură Interpretare/Cauze Nivel mediu/Tendinţe 

favorabile 
Diagnostic 

SWOT 
Punctaj 

 

2.1. 

Rata capitalului social 
(RCS) 

Un nivel mic sau în 
scădere reflectă o 
politică de protejare a 
vechilor acţionari 

2.2. Rata primelor legate de 
capital (RPC) 

Un nivel mare sau în 
creştere reflectă o 
expansiune a societăţii. 

2.3. Rata rezervelor din 
reevaluare (RReev) 

2.4. Rata rezervelor din 
reevaluare (RRez) 

Un nivel mare mare sau 
în creştere reflectă  
reflectă o politică 
prudenţială accentuată, 
sunt vizate riscuri 
superioare de acoperit. 

2.5. Rata rezultatului reportat 
(RRR) 

2.6. Rata rezultatului 
exerciţiului (RRE) 

Un nivel mare mare sau 
în creştere reflectă o 
creştere a valorii create 
de acţionari 

2.7. Rata repartizării 
rezultatului exerciţiului 
(RRRE) 

Se pune în evidenţă  măsura 
în care entitatea se 
finanţează din sursele aduse 
de acţionari (reflectată prin 
ponderea capitalului social în 
total capitaluri proprii) şi 
respectiv măsura în care 
capitalurile acţionarilor au 
creat valoare pe parcursul 
derulării activităţii (reflectată 
prin ponderea altor surse 
decât capitalul social, în 
capitalurile proprii ale 
entităţii). 
 

- 

 
 
 
 
 

Stare 
slabă/ 
Stare 
Forte/ 

Deteriorare
/ 

Îmbună-
tăţire 

 
 
 
 
 
 

1-5 
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Diagnosticul echilibrului poziţiei financiare 
  
 Într-o abordare generală, echilibrul financiar la nivelul poziţiei financiare poate fi 
exprimat prin egalitatea sau coincidenţa dintre resursele financiare necesare pentru 
îndeplinirea activelor şi acţiunilor din plan şi posibilităţile de constituire a acestor resurse 
din surse proprii sau surse atrase. 
 Abordările IFRS modifică esenţial optica de abordare a echilibrului financiar realizat 
la nivelul poziţiei financiare exprimată în principal prin schema de Bilanţ, în centrul atenţiei 
aflându-se acum gestiunea resurselor controlate de entitate pe termen scurt.De asemenea 
forma verticală a schemei bilanţiere asigură premisele unei analize a echilibrului poziţiei 
financiare reflectat prin Bilanţ, în dinamică.  
 În noul context al globalizării contabile, echilibrul financiar al poziţiei financiare 
reflectat prin Bilanţ, capătă noi valenţe şi îmbracă după părerea noastră, următoarele 
forme:  
a) Echilibrul financiar reflectat prin gradul de asigurare a capacităţii de plată a entităţii 
pe termen scurt în primul rând şi apoi pe termen lung, cuantificat cu ajutorul indicatorilor 
de lichiditate şi solvabilitate. 
b) Deoarece în centrul activităţii se află activitatea de exploatare, un echilibru esenţial 
este realizat la acest nivel prin indicatorul capitalul de lucru, indicator care apare de altfel 
şi calculat în structurile bilanţiere (postul E). Pe un loc secundar apare activitatea de 
investiţii-finanţare, un echilibru la acest nivel se realizează prin finanţarea investiţiilor în 
primul rând pe seama surplusului de capital de lucru rezultat iar pentru diferenţa de 
finanţat se apelează la resursele proprii (capitalurile proprii ale entităţii). În optica IFRS, 
capitalurile proprii apar ca o sursă de finanţare reziduală şi deci abordarea capitalurilor 
proprii ca reprezentând o primă opţiune de finanţare a investiţiilor este cel puţin una 
perimată. Capitalurile proprii reprezintă, în actualele abordări, situaţia netă adică valoarea 
pe care a creat-o entitatea de-a lungul derulării activităţii sale, valoare obţinută prin 
scăderea din totalul activelor a tuturor datoriilor entităţii. 
• Privind gestiunea la nivelul resurselor controlate de entitate, forma verticală a Bilanţului 
implică realizarea unui echilibru financiar în dinamică, un echilibru la acest nivel fiind pus în 
evidenţă prin utilizarea ratelor de rotaţie (rotaţia activelor, rotaţia creanţelor-clienţi, rotaţia 
datoriilor-furnizori). Putem astfel să identificăm acest tip de echilibru ca şi un echilibru 
realizat prin indicatori de gestiune ai resurselor controlate de entitate sau indicatori 
de activitate. 
Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii entităţii 

O primă formă de realizare a echilibrului financiar al entităţii este realizată prin 
asigurarea permanentă a capacităţii de plată a firmei, atât pe termen scurt cât şi pe termen 
lung. 
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În sens general, lichiditatea şi solvabilitatea financiară reprezintă capacitatea 
entităţii de a face faţă plăţilor scadente. Lichiditatea vizează capacitatea de plată pe 
termen scurt în timp ce solvabilitatea vizează coordonatele pe termen lung. 

Diagnosticul lichidităţii financiare 
 

Într-o formulare foarte simplă, lichiditatea financiară reprezintă capacitatea 
elementelor de active curente de a se transforma în lichidităţi pentru a face faţă datoriilor 
imediat scadente. 

Conform IFRS, „lichiditatea se referă la disponibilităţile de numerar în viitorul apropiat, 
după luarea în calcul a obligaţiilor financiare aferente acestei perioade”.(IFRS 2007, Cadrul 
general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, par. 16). 

Principalele forme ale lichidităţii financiare sunt: 
1. Lichiditatea curentă; 
2. Lichiditatea imediată;  
3. Lichiditatea efectivă. 
 
Tabel nr.39 
Modul de calcul şi semnificaţia indicatorilor de lichiditate 
Nr. 
crt. 

Indicatori Formulă de calcul Explicaţii 

1. Lichiditatea curentă (LC) sau Current Liquidity 
 
1.1.  

Lichiditatea curentă în formă 
absolută (LC) 

DCRACRLC −=  

1.1.  Lichiditatea curentă în formă 
relativă (LC) RLC = x100

DCR
ACR  

 
Reprezintă capacitatea activelor 
curente (ACR) de a face faţă 
datoriilor curente ale entităţii 
(DCR).  
 

2.  Lichiditatea imediată (LI) sau Acid Test 
2.1  Lichiditatea imediată  în formă 

absolută (LI) 
LI = (ACR-S)  -DCR   

2.2  Rata lichidităţii imediate (RLI) 
sau Quick Ratio/ Acid Ratio 

RLI = x100
DCR

S-ACR  

Evidenţiază capacitatea activelor 
curente cu lichiditate crescută şi 
medie de a face faţă datoriilor 
curente ale entităţii. 

3.  Lichiditatea efectivă 
3.1  Lichiditatea efectivă în formă 

absolută (LE) 
LE = TR – DCR   

3.2  
 

Lichiditatea efectiva  în formă 
relativă (RLE) sau Cash Ratio: RLE = x100

DCR
TR  

Măsoară gradul în care trezoreria 
(TR) acoperă datoriile imediat 
scadente-datoriile curente (DCR). 

Alte informaţii  
 Activele curente (ACR) ACR = Active circulante 

(AC) +Cheltuieli în avans 
(Cav) 
 

Sunt reprezentate de activele 
aferente ciclului de exploatare sau 
utilizate de entitate într-o perioadă 
de maxim 1 an   

 Datoriile curente (DCR) DCR= Datorii curente 
(DCR) +Venituri 
înregistrate în avans (Vîav) 

Sunt reprezentate de datoriile care 
se aşteaptă să fie decontate în cursul 
normal al ciclului de exploatare al 
entităţii sau sunt exigibile într-o 
perioadă de maxim 1 an 

 
Diagnosticul stării de lichiditate vizează identificarea punctelor forte şi a punctelor 

slabe în ce priveşte capacitatea activelor de a acoperi obligaţiile de plată precum şi 
evaluarea acestora, în modul prezentat în tabelul de mai jos: 
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Tabel nr. 40 
Grila diagnosticului stării de lichiditate 
 

Nr.  
crt. Indicatori de lichiditate 

Nivel mediu-
/Tendinţe 
favorabile 

Diagnostic 
SWOT** 

Punctaj** 
 

1. 
Lichiditatea curentă  

 

1.1. Lichiditatea curentă in forma 
absolută (LC) 

 

1.2. Lichiditatea curentă in forma 
relativă (RLC) 

[150%—250% ],  

2.   Lichiditatea imediată   
2.1. Lichiditatea imediată in formă 

absolută (LI) 
 

2.2. Lichiditatea imediată in forma 
relativă (RLI) 

[50%—100% ],  

3.   Lichiditatea efectivă  
3.1. Lichiditatea  efectivă in forma 

absolută (LE) 
 

3.2. Lichiditatea  efectivă in forma 
relativă –Cash Ratio (RLE) 

[50%—100% ],  

 
 
 

Stare slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
 
 
 

1-5 

 
** În funcţie de încadrarea indicatorilor în intervalele  de siguranţă şi tendinţele acceptate 
se acordă aprecieri SWOT şi punctaje conform matricei grilei de evaluare 

În scopul aplicării „terapiei” pentru ameliorarea stării de lichiditate financiară, este 
necesar a se cunoaşte factorii asupra cărora trebuie acţionat. După părerea noastră starea 
de lichiditate financiară este influenţată de o serie de factori cum ar fi de exemplu: 

• creşterea rentabilităţii activităţii de exploatare; 
• accentuării gradului de participare al activelor la circuitul economic; 
• creşterii ponderii elementelor de numerar şi echivalente de numerar în totalul 

activelor curente ale entităţii; 
• o viteză de rotaţie a creanţelor în creştere; 
• o viteză de rotaţie a creanţelor care depăşeşte viteza de rotaţie a datoriilor; 
• o viteză de rotaţie a stocurilor în creştere; 
• fluxuri de numerar pozitive din activitatea de exploatare, investiţii şi finanţare. 

Diagnosticul solvabilităţii financiare 
 

Într-o accepţie generală,  solvabilitatea financiară reprezintă capacitatea elementelor 
de active de a onora datoriile entităţii indiferent de exigibilitate. Riscul de insolvabilitate 
trebuie apreciat în strânsă legătură cu riscul de faliment sau de insolvenţă al entităţii.  

Conform IFRS „solvabilitatea financiară se referă la disponibilităţile de numerar pe o 
perioadă mai lungă de timp în care urmează să se onoreze angajamentele financiare 
scadente”. (IFRS 2007, Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare, par. 16). 



Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni! 

 

 

47

Principalele modele ale solvabilităţii generale sunt: 
1. Solvabilitatea financiară generală;  
2. Solvabilitatea exprimată sub forma ratelor de dependenţă financiară; 
3. Solvabilitatea exprimată prin gradul de acoperire a dobânzilor. 

 
Tabel nr.41 
Modul de calcul şi semnificaţia indicatorilor de solvabilitate 
 
Nr. 
crt 

Indicatori Formulă de calcul/Simbol Explicaţii 

1. Solvabilitatea financiara 
generală 

 

  1.1. Solvabilitatea financiara 
generală absolută (SG) 

SG = (AB-DCR) – DFBL   

  1.2. 

Solvabilitatea financiara 
generala relativă (RSG) 

RSG= x100 
DFBL

DCR-AB  

 
Reprezintă capacitatea entităţii de a rambursa 
datoriile pe termen lung contractate faţă de 
instituţii financiar-bancare (DFBL) din activele 
entităţii (AB) rămase după achitarea datoriilor 
curente (DCR).  

2.   

 Ratele de dependenţă financiară 

 Reflectă măsura în care societatea se finanţează 
pe seama surselor proprii sau pe seama surselor 
atrase din diverse direcţii 

  2.1. 

Rata autonomiei financiare (RAF) 
x100

PB
CPRR AF =

 

Pune în evidenţă gradul în care entitatea îşi 
finanţează activitatea din surse proprii 

  2.2. 

Rata stabilităţii financiare (RSF) 
0x10

PB
CPMR SF =

 

Pune în evidenţă capacitatea investiţională a 
entităţii 

  2.3   
Rata autonomiei financiare la 
termen lung (RAFL) 

x100
CPM
CPRR AFL =

 

Pune în evidenţă gradul de finanţare al entităţii 
pe seama resurselor pe termen lung 

   2.4 
Rata îndatorării financiar-
bancare (RDFB) 

x100
CPR
DFBRDFB =

 

Pune în evidenţă gradul de îndatorare al entităţii 
din surse financiar-bancare: 

   
2.5. 

Rata îndatorării financiar-
bancare la termen lung (RDFBL) 

x100
CPR

DFBLR DFBL1 =
 

sau 

x100
DFBLCPR

DFBLRDFBL2 +
=

 

Pune în evidenţă gradul de îndatorare al entităţii 
din surse financiar-bancare la termen lung 

   2.6 
Rata pârghiei financiare-active – 
Debt Ratio (RPFA) 

x100
AB
DTRPFA =

 

Arată în ce măsură activele entităţii (AB) sunt 
finanţate pe seama datoriilor (DT) 

  2.7. 
Rata pârghiei financiare-
capitaluri proprii –Debt to Equity 
Ratio (RPFCPR) 

x100
CPR
DTRPFCPR =

 
Arată în ce măsură resursele economice ale 
firmei sunt procurate din capital străin. 

 
 

3. 

Rata de acoperire a dobânzilor 
(TIE) 

CHD
EBITTIE=  Reprezintă o formă extrem de utilizată pentru 

exprimarea stării de solvabilitate financiară şi 
exprimă capacitatea entităţii de a-şi acoperi 
dobânzile bancare (exprimată în număr de ori) 

 Alte informaţii   
 Capital permanent sau capital 

angajat- CPM 
 CPM= CPR +DTL+PV+ SI  

 Capital împumutat DFBL  
 Capital angajat CPR+DFBL  
  Rezultatul exerciţiului înainte de 

deducerea dobânzilor şi a 
impozitului pe profit –EBIT 

 
EBIT= RNE + IP+ CHD 
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1.1. Solvabilitatea financiara generală 

absolută (SG) 
 

1.2. Solvabilitatea financiara generala 
relativă (RSG) 

[80%—180 %],  

2.    Ratele de dependenţă financiară 
2.1. Rata autonomiei financiare (RAF) [30%—100%  
2.2. Rata stabilităţii financiare (RSF) [80% —100% ],  
2.3   Rata autonomiei financiare la 

termen lung (RAFL) 
[50% —100% ],  

2.4 Rata îndatorării financiar-bancare 
(RDFB) 

[0 % — 50% ],  

2.5. Rata îndatorării financiar-bancare 
la termen lung (RDFBL) 

[0%—40 %],  

  

2.6 Rata pârghiei financiare-active – 
Debt Ratio (RPFA) 

[0 %—70 %],  

2.7. Rata pârghiei financiare-capitaluri 
proprii –Debt to Equity Ratio 
(RPFCPR) 

< 200%,  

3. Rata de acoperire a dobânzilor 
(TIE) 

>100,200 %,  

  

 
** În funcţie de încadrarea indicatorilor în intervalele  de siguranţă şi tendinţele acceptate 
se acordă aprecieri SWOT şi punctaje conform matricei grilei de evaluare 

În scopul aplicării „terapiei” pentru ameliorarea stării de solvabilitate este necesar a 
se cunoaşte factorii care influenţează starea de solvabilitate. 

Printre aceştia putem menţiona: 
• viteza de rotaţie a activelor imobilizate; 
• politica monetară a creditorilor; 
• stabilitatea economică şi politică. 

 
Diagnosticul capitalului de lucru 

 
În contextul procesului de armonizare/convergenţă al contabilităţii româneşti la 

cerinţele IFRS/Directive europene2, realizarea unui echilibru financiar pe termen scurt, la 
nivelul activităţii de exploatare ocupă o poziţie centrală în abordarea opticilor de realizare a 
echilibrului financiar.  

În acest context schema de Bilanţ vertical vine să răspundă nevoilor imediate ale 
unei analize care să permită astfel furnizarea de informaţii în primul rând pentru elaborarea 
politicilor la nivelul activităţii de exploatare. Politicile şi strategiile aferente activităţii de 
investiţii-finanţare decurg abia după ce au fost fundamentate cele privind activitatea 
curentă.  

În optică contabilă dată de IFRS/Directive, echilibrul financiar la nivel poziţiei 
financiare reflectate prin Bilanţ se realizează  la nivelul  utilizărilor şi resurselor curente ale 
entităţii, calculând  în acest scop indicatorul capitalul de lucru al entităţii. Pentru calculul 
                                            
2 În contextul procesului actual de convergenţă contabilă, din nevoia de globalizare contabilă a pieţelor de capital 
europene, Directivele contabile europene (Directiva a-IV- şi Directiva –VII-a) au absorbit o parte substanţială din 
accepţiunile IAS/IFRS. 
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capitalului de lucru avem în vedere o masă patrimonială cu caracter instabil care se roteşte 
la intervale mai mici de 1 an, căreia îi corespund activele curente respectiv datoriile 
curente. 

 Capitalul de lucru (CL) sau Working Capital  reprezintă activele curente râmase 
permanent la dispoziţia entităţii adică acele active curente (ACR) care rămân după 
achitarea obligaţiilor curente ale entităţii (DCR).  
                

CL = ACR – DCR 
 

 Capitalul de lucru este pus în evidenţă printr-o o prezentare explicită în cadrul 
structurilor bilanţiere  (poziţia E), conform schemei bilanţiere aprobate prin  O.M.F.P. nr. 
1752/2005 sub denumirea de „Active circulante nete/Datorii curente nete” 
În stabilirea diagnosticul capitalului de lucru al entităţii trebuie să se ţină seama de 
următoarele rezultate sintetizate în tabelul de mai jos: 
 
Tabel nr. 42 
Grila diagnosticului capitalului de lucru 

Nr. 
crt. 

Indicatori- 
Corelaţii Interpretare/Cauze 

Diagnostic 
SWOT* 

Punctaj 
 

1. CL > 0  
ICL>100 

Entitatea se află în echilibru financiar pe termen scurt în 
creştere, situaţie foarte favorabilă în ceea ce priveşte realizarea 
echilibrului financiar pe termen scurt. 

Stare forte/ 
Îmbunătăţire 

 
4.5 – 5 

2. CL > 0 
ICL  = 100 

Entitatea se află în echilibru financiar pe termen scurt care se 
menţine în timp.  

Stare forte/ 
menţinere 

4 

3. CL > 0  
ICL<100 

Entitatea se află în echilibru financiar pe termen scurt care se 
deteriorează însă în timp. 

Stare forte/ 
Deteriorare 

 
3 – 3.5 

4. CL = 0 

Entitatea se află într-o stare de echilibru financiar pe termen 
scurt precar deoarece orice disfuncţie ce afectează realizarea 
activelor curente poate afecta starea de echilibru a entităţii. În 
practică însă, această situaţie se întâlneşte destul de rar.  

 
Stare medie/ 

Menţinere 

 
 

3 

5. 

CL < 0 

100I CL <  

Entitatea se află în stare de dezechilibru pe termen scurt adică 
datoriile curente finanţează atât activele curente cât şi o parte 
din activele imobilizate. Această situaţie produce dificultăţi 
majore dacă privim prin prisma termenului de exigibilitate al 
datoriilor curente mai mic decât termenul de lichiditate al 
activelor imobilizate şi deci o necorelare a raportului de încasări 
şi plăţi. Situaţia se ameliorează însă în timp, dezechilibrul 
diminuându-se în timp. 

 
 

Stare critică/ 
Îmbunătăţire 

 
 
   2.5-3 

6. 
CL < 0 

ICL  = 100 
 

Entitatea se află în stare de dezechilibru pe termen scurt care 
se menţine însă în timp. 

Stare critică/ 
Menţinere 

2 

7. 
CL < 0 

100I CL >  
Entitatea se află în stare de dezechilibru pe termen scurt , mai 
mult o dezechilibrul se accentuează în timp situaţia devenind 
critică. 

Stare critică/ 
Deteriorare 

1-1.5 
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Diagnosticul gestiunii resurselor controlate 
 

Analiza echilibrului financiar la nivelul poziţiei financiare se mai poate aborda din 
punct de vedere dinamic sub forma studierii relaţiei dintre eforturile entităţii, exprimate prin 
intermediul resurselor controlate de entitate (elemente ale poziţiei financiare) şi efectele 
acestor utilizări exprimate prin indicatori de flux (elemente de performanţă financiară). 

În acest mod se urmăreşte capacitatea entităţii de a gestiona cu succes resursele 
sale controlate şi activităţile sale comerciale astfel încât acestea să genereze fluxuri de 
numerar pozitive care să asigure continuitatea activităţii entităţii şi o creştere permanentă a 
valorii sale. 

Acest obiect al analizei echilibrului financiar presupune calculul şi analiza 
indicatorilor de gestiune ai resurselor controlate numiţi şi indicatori de activitate. 

Conform reglementărilor contabile în vigoare (OMFP 1752/2005, Nota 9), indicatorii 
de activitate trebuie să pună în evidenţă informaţii cu privire la:  

a) viteza de intrare sau de ieşire a fluxurilor de numerar ale entităţii;  
b) capacitatea entităţii de a controla capitalul circulant şi activităţile comerciale 

de bază ale entităţii. 
           După părerea noastră, indicatorii de activitate puşi în evidenţă cu ajutorul vitezelor 
de rotaţie ai resurselor controlate de entitate reprezintă un instrument extrem de util al 
managerului în demersul său de a depista punctele slabe al gestionării resurselor şi de a 
acţiona asupra „vinovaţilor” de pe diferitele nivele ierarhice (director de aprovizionare, de 
producţie, de marketing etc.), în scopul ameliorării rezultatelor. 

Indicatorii  de activitate au,în principal,  la bază calculul vitezei de rotaţie a 
elementelor poziţiei financiare  (Pfi) care poate fi exprimată : 

 Ca număr de rotaţii 
Pfi

CAN
Pfi =K , caz în care arată numărul de rotaţii pe care îl fac 

elementele poziţiei financiare “i” pentru obţinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri nete. 

 Ca durată în zile a unei rotaţii  365Dz Pfi x
CAN
Pfi= , caz în care arată durata teoretică 

(în zile) de înlocuire a întregului element al poziţiei financiare “i” din cifra de afaceri.  
 

Diagnosticul indicatorilor de activitate vizează investigarea a două mari categorii 
de corelaţii:  
a) Pe de o parte vizează compararea cu mediile înregistrate în la nivelul 
sectorului de activitate sau la nivelul concurenţei, putând aprecia că aceste valori 
medii sunt sensibil diferenţiate între sectoarele de activitate. 
b) Pe de altă parte, în vederea unei analize pertinente a modului de gestionare 
elementelor de active/datorii/capitaluri proprii,  pe lângă corelaţia de mai sus se impune 
punerea în evidenţă a unor corelaţii care să asigure echilibrul la acest nivel, ca de 
exemplu:  
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b.1) Corelaţia Creanţe/Obligaţii, per ansamblul activităţii, realizată prin corelaţia între 
viteza de rotaţie a creanţelor care trebuie să depăşească  viteza de rotaţie a datoriilor. 
 Acest tip de corelaţie vine să prezinte modul în care managementul financiar 
monitorizează termenele de încasare în relaţia cu clienţii săi, conform uzanţelor 
comerciale, în limitele dictate de respectarea clauzelor contractuale şi în deplină 
concordanţă cu angajamentele sale de plată către terţi (furnizori, bănci, stat, 
acţionari/asociaţi). 
 Cu cât termenul de încasare al creanţelor este mai mic iar durata de achitare a 
obligaţiilor este mai mare (nu în sensul evitării plăţilor către terţi sau către stat) cu atât se 
vor înregistra excedente mai mari de disponibilităţi băneşti. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În mod special, la nivelul activităţii comerciale, se urmăreşte corelaţia creanţe 
comerciale/datorii comerciale, exprimată prin corelaţia între viteza de rotaţie a creanţelor 
comerciale care trebuie să fie superioară vitezei de rotaţie a datoriilor comerciale.       

 Notă !!!!!! 
Pentru o interpretare pertinentă a corelaţiei creanţe comerciale/datorii comerciale, se 
impune corelarea aspectelor cu politica de credit comercial pe care o practică entitatea, 
aceasta reprezentând un obiectiv cheie în strategia de marketing a entităţii. 
 
b.2) Corelaţia Furnizori/Stocuri realizată prin corelaţia între viteza de rotaţie a datoriilor 
comerciale şi cea a stocurilor. 

Astfel, durata de achitare a datoriilor comerciale trebuie să depăşească durata 
cumulată de rotaţie a stocurilor de materii prime, produse în curs de fabricaţie şi produse 
finite (pentru entităţile cu activităţi de producţie) respectiv să depăşească durata de rotaţie 
a stocurilor de mărfuri (pentru entităţile cu profil comercial). În acest mod, entitatea este 
capabilă să finanţeze întreg ciclu de producţie (comercializare) pe seama resurselor 
procurate de la furnizori. (V. Dragotă-coord., 2006:55). 
 
b.3). Corelaţia Active/Cifra de afaceri netă privită în dinamică, realizată  
prin aceea că viteza de rotaţie a elementelor de active, pe total şi pe componente trebuie 
să fie în creştere de la o perioadă la alta, ceea ce reflectă un ritm de înlocuire al activelor 
în creştere şi pe această cale  un ritm de generare a unui excedent de trezorerie în 
creştere de la o perioadă la alta.  

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
activitate- 
Corelaţii 

Nivel acceptat/Tendinţe favorabile/Intepretare 
Diagnostic 

SWOT** 
 

Punctaj** 

1. Corelaţia 
Creanţe/Obligaţii 

DatCr KK > ,  

( DCCC KK > ),  

2. 
Corelaţia 
Furnizori/ 

Stocuri 

 SMFSSSMPDC DDDDD zzzzz PFPCE +++> ,  

SMFDC DD zz > ,  

3. 
Corelaţia 

Active/Cifra de 
afaceri netă 

AiK    i=1,n 
 

 
Stare Slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
1-5 
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În mod concret, diagnosticul indicatorilor de activitate se fundamentează pe informaţiile din 
tabelele de mai jos: 
 
Tabel nr. 43 
Grila diagnosticului indicatorilor de activitate 
 

 

 
 

 

 

 

Tabel nr. 44  

Grila diagnosticului corelativ al indicatorilor de activitate 

Nr. 
crt. 

Indicatori de 
activitate- 
Corelaţii 

Nivel acceptat/Tendinţe favorabile/Intepretare 
Diagnostic 

SWOT** 
 

Punctaj** 

1. Corelaţia 
Creanţe/Obligaţii 

DatCr KK > ,  

( DCCC KK > ),  

2. 
Corelaţia 
Furnizori/ 

Stocuri 

 SMFSSSMPDC DDDDD zzzzz PFPCE +++> ,  

SMFDC DD zz > ,  

3. 
Corelaţia 

Active/Cifra de 
afaceri netă 

AiK    i=1,n 
 

 
Stare Slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 

 
1-5 

Nr.  
crt. Indicatori de activitate 

Nivel mediu/ 
Tendinţe favorabile 

Diagnostic 
SWOT** 

 

Punctaj** 
 

1. 
Viteza de rotaţie a activelor totale 

Înlocuire totală activ la cel puţin 
4-5 ani,  

2. 
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate 

În industrie ritmul de înlocuire 
este ≈ de cel puţin 3 ani ,  

4. Viteza de rotaţie a imobilizărilor 
corporale 

În industrie ritmul de înlocuire 
este ≈ de cel puţin 3 ani ,  

6. Viteza de rotaţie a activelor circulante  
7. 

Viteza de rotaţie a stocurilor 

În industrie de ≈ 9-12 rotaţii pe 
an, în comerţ stocurile se 
înlocuiesc chiar săptămânal,  

8. Viteza de rotaţie a creanţelor  
9. 

Viteza de rotaţie a creanţelor 
comerciale 

În medie durata de încasare al 
creanţelor este la 30 zile ( 12 
rotaţii)  

10, Viteza de rotaţie a datoriilor  
11. 

Viteza de rotaţie a datoriilor 
comerciale 

În medie durata de încasare al 
creanţelor este la 30 zile ( 12 
rotaţii)  

 
 
 
 
 
 

1-5 

12. Viteza de rotaţie a capitalurilor proprii  

 
 
 
 

Stare Slabă/ 
Stare Forte/ 
Deteriorare/ 
Îmbunătăţire 
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Diagnosticul performanţelor financiare 
 

În înţelesul accepţiunilor IAS/IFRS, prin performanţe financiare se înţeleg 
veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale unei entităţi economice.  

Informaţii despre aceste structuri financiare sunt oferite în principal de Contul de 
Profit şi Pierdere însă o parte din notele explicative vin să completeze informaţiile privind 
performanţele entităţii.  

În România, potrivit reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. nr. 1752/2005)  
s-au prevăzut note explicative obligatorii de întocmit care să furnizeze informaţii specifice 
privind performanţele entităţii. Este vorba în special de Nota 3 „Repartizarea profitului”, 
Nota 4 „Analiza rezultatului din exploatare” şi Nota 9 „Exemple de calcul şi analiză a 
principalilor indicatori economico-financiari” însă şi celelalte note vin să furnizeze într-o 
anumită măsură, informaţii privind performanţele entităţii.  

Potrivit reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. nr. 1752/2005), Contul de 
Profit şi Pierdere va avea o structură aproximativ similară cu cea anglo-saxonă în care 
cheltuielile sunt ierarhizate după natura acestora (exploatare, financiare, extraordinare) şi 
sunt prezentate într-un format de tip vertical. Referenţialul utilizat pentru compararea 
cheltuielilor este producţia exerciţiului. 

Cu ajutorul unei astfel de forme a Contului de Profit şi Pierdere se va explica modul 
de constituire a rezultatului exerciţiului în diferite etape permiţând desprinderea unor 
concluzii legate de nivelul performanţelor economice ale celor trei activităţii desfăşurate de 
o firmă într-o perioadă de gestiune şi anume: 

- activitatea de exploatare; 
- activitatea financiară; 
- activitatea curentă; 
- activitatea extraordinară. 
Corespunzător fiecărei activităţi îi apare un flux de venituri, cheltuieli, rezultat 

astfel: 
 
a) Fluxurile de exploatare, care cuprind operaţiuni economice cu caracter specific, 

obişnuit şi repetitiv, ce vizează activitatea normală şi curentă a unei entităţi, excluzând 
orice operaţiune cu caracter financiar sau extraordinar. Operaţiunile de exploatare permit 
determinarea rezultatului din exploatare, rezultat real, generat de activitatea de bază a 
entităţii. 

b) Fluxurile financiare sunt acele operaţiuni economice care se referă la 
activitatea financiară şi care au un caracter obişnuit, repetitiv şi specific. Fluxurile 
financiare permit determinarea rezultatului financiar. 

c) Fluxurile curente se obţin din însumarea fluxurilor de exploatare cu cele 
financiare ele fiind cele care generează rezultatul curent. Prin activităţi curente se înţelege 
orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor sale precum şi 
activităţile conexe în care aceasta se angajează şi care au o legătură cu cele din prima 
categorie.  
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d) Fluxurile extraordinare cuprind operaţiuni economice care nu au legătură 
directă cu obiectul normal de activitate al societăţii. Operaţiunile din această categorie au 
un caracter accidental. Potrivit reglementărilor contabile în vigoare (O.M.F.P. nr. 
1752/2005, paragraful 39) elementele extraordinare sunt venituri sau cheltuieli ce rezultă 
din evenimente şi tranzacţii care sunt în mod clar diferite de activităţile curente ale unei 
entităţi şi care, prin urmare, nu se aşteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat.  

Spre deosebire de modelul anterior, în cazul rapoartelor financiare obţinute prin 
clasarea cheltuielilor după destinaţie (exploatare, desfacere, administrare),  

este posibilă formarea unui rezultat confirmat de piaţă deoarece rezultă din 
compararea costului vânzărilor cu producţia vândută. În acest caz referenţialul utilizat 
pentru compararea cheltuielilor va fi producţia vândută şi nu producţia exerciţiului aşa cum 
se putea vorbi pentru modelul anterior. 

 În România, O.M.F.P. nr. 1752/2005, prevede expres şi o clasificare a cheltuielilor 
după destinaţie (exploatare, desfacere, administrare) în cadrul notelor explicative, cu 
referire la rezultatul din exploatare (Nota 4 „Analiza rezultatului din exploatare”). 

 
Diagnosticul performanţelor financiare se poate defalca, în funcţie de 

obiectivele urmărite în cadrul analizei performanţelor financiare în următoarele categorii 
de diagnostic ale performanţelor financiare parţiale astfel: 
a) Diagnosticul de ansamblu a performanţelor financiare;  
• Diagnosticul evoluţiei performanţelor financiare; 
• Diagnosticul structurii  performanţelor financiare. 
b) Diagnosticul performanţelor financiare pe baza ratelor de profitabilitate: 
• Diagnosticul ratelor de profitabilitate comercială; 
• Diagnosticul ratelor de rentabilitate economică şi financiară; 
• Diagnosticul ratelor bursiere. 

Diagnosticul de ansamblu a performanţelor financiare 
 

Primul pas în diagnosticul performanţelor financiare îl reprezintă analiza de 
ansamblu a performanţelor financiare în cadrul căreia vom pune în evidenţă gradul de 
realizare a performanţelor pe diferite niveluri de activitate iar apoi vom urmări evoluţia şi 
mutaţiile structurale produse în cadrul acestora, pe categorii de venituri, cheltuieli şi 
rezultate, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie prin situaţiile financiare. Sporirea valorii 
unei astfel de analize necesită investigarea situaţiilor financiare pe mai multe exerciţii 
financiare succesive. 
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Modele consacrate de diagnostic economico-financiar general 
 
Necesităţile concrete de analiză economico-financiară au impus elaborarea unor 

modele de diagnostic economico-financiar sintetice care să vină să satisfacă în timp 
operativ şi cu un volum relativ redus de calcule necesităţile a diferitor grupuri de utilizatori. 

În acest sens putem clasifica multitudinea de modele existente în literatura de 
specialitate şi consacrate în acelaşi timp şi de practica economică în următoarele categorii: 

- Modele statistice de diagnostic economic-financiar; 
- Modele bancare; 
- Modelul MEFAT (Modelul de evaluare financiară Andone- Ţugui) 
-  Modelul CEMATT (Centrul de Management şi Transfer Tehnologic); 
- Modelul AG (Al.Gheorghiu) 
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